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A pengő értéke
Reményi-Schneller Lajos pénz- 1 

ügvmiuiszter szakemberek előtt | 

beszélt a. magyar pengő értéké- j 
ről, az érték állandóságáról, az | 

inflációról és arról a háborús | 

idegbetegségről, amely a már jól ; 

ismert felelőtlen suttogó hírter- ; 

jesztés és rémlátás eredménye- j

s/ágban folyó éríéktermelés za

vartalan folyamatossága biztosítja. 

Hiába az aranyfedezet a bankok 

pincéiben, ha felfordulás követ

kezik be egy országban, ha 

anarchia áll elő, senki srm ter

mel, de mindenki fogyaszt és 

nincs hatalom, amely rendet tud -

ként a bankjegyeknek thcztiurá- j j0n teremteni. Ezért mondhatta

lásában, kamatozailan hevertete- 

sében és halmozásában jelent

kezik. A pénzügyminiszter már 

ismételten szolgált szakszerű ma

gyarázatokkal a pengő helyzeté

ről, különösen azzal, hogy nálunk 

inflációról szó sem lehet és hogy 

a bankjegyszaporulat, ami az 

ország területi megnagyobbodá

sának és a háborús viszonyok . 

nak az eredménye, még koránt- j  
sem azonos az inflációvá i. Ezúttal j 

azonban olyan érthető és telje- j 

sen kézenfekvő magyarázatokkal j 
is szolgált a pénzügyminiszter, i 
amikről eddig a nagy nyilvános- ' 

ság előtt kevés szó esett. Azt j 
mondta a miniszter, hogy az in

fláció előidézője az 1920-as idők- j 

ben is a belső rend megingása 

volr, a korona teljes leromlását a j 
vesztett háborút kövejő forradaU j 
mák idézték elő, amelyek

teljes joggal a pénzügyminiszter, 

hogyha most mi szilárdan meg 

tudjuk tartani a belső rendet, az 

egységet és fegyelmet, ami 

egyébként nem is kétséges, akkor 

az inflációt el fogiuk kerülni.

Minthogy pedig az infláció jelenti 

a pénz értékének a romlását, 

természetes az is, hogyha itt 

rend és nyugalom lesz, ba a ter

melő munka zavartalanul folyik, 

akkor nem kell félnünk a pengő 

értékének csökkenésétől. Egyéb

ként is számításba kell venni, 

hogy amíg a múlt világháborúban 

a háborús költségeknek csupán 

öt százalékát fedeztük adókból, 

a többit pedig kölcsönből, addig 

ma a háborús kiadások 70 szá

zaléka az adóbevételekből nyer 

fedezetet. Epf>en ezért nem is 

lehet arra gondolni, hogy a kor

mány valaha is lebélyegeztesse a 

pénzt, vagy éppen zárolja a ta

karékbetéteket. Hiszen a hábo

rús kiadások fedezésére szükség 

van a bankokban összegyülem- 

lett pénzre, illetve szükség 

van arra, hogy a bankjegyek 

forgalomban legyenek, nem pe

dig odahaza a láda fiába eldugva 

és halmozva. Egészen bizonyos, 

hogy a láda fiában tartott ka- 

matozatlan heverő pénz sokkal 

hamarabb megromlik, mint az, 

ami a bankban van takarékbe

tétként és így résztvesz a gaz

dasági élet forgalmában, részt

vesz a termelésben. Mert elemi 

szabály, hogy a pénznek nem 

szabad elbújni, hivatása az, hogy 

szolgálja a termelést.

Zsúfolásig megtöltötte a színházat 
a szombat esti magyar-est lelkes közönsége

M e gé rd e m e lt sikerrel szerepelt a budapesti főiskolások 
népm űvészeti tánccsoportja is

A szarvasi Művészei* és*Tudo- 
mánybarát Társaság szombf-.fon 
este a Városi Színkörben nag>si
kerű népművészed lánc bemutató 
magyar-eslel rendezeti, amely al
kalommal zsúfolásig tölt ölle meg 
a színházat a lelkes kö zönség. A 
mindinkább közismertlé v aló kultúr- 
társaság ez estének a megrende* 

gaz- i zésével igen nagy szóig álatol tett

daságt anarchiát teremtettek. 

Mondta továbbá, hogy a bank

jegyszaporulatnak semmi káros 

következménye nincs a gazda

sági életre, ha a termelés zavar

talanul folyik, ha az ország ér

tékeket termel és fenntartja a 

társadalmi és gazdasági élet 

rendjét. Ezek a megállapítások 

feltétlenül helytállóak és a gaz

dasági élet élő törvényeinek min

den tekintetben megfelelnek. Az 

elmélet azt tanítja, illetve inkább 

azt tanította, hogy egy ország 
pénzének értékét a jegybank ki

bocsátására feljogosított intézet 

pincéiben őrzött jegyfedezet szá- 

zalékszerú mennyisége határozza 

meg. Ez az elméleti szabály többé 

kevésbbé helyes is volt a régi 

békeidőkben és bizonyára helyes 

is lesz, ha elkövetkezik a hosszú, 

állandó béke. Az azonban vitán 

felül áll, hogy egy ország pénzé

nek értékét mindenekelőtt és el

sősorban az ország rendje, az or-

a magyar népi kultúra szolgálata 
és a magyarsággal való megismer
telése terén. A jelenlévő közönség 
magára döbbenve és határlelan 
lelki újongással fogadta ö z  esi mű
sorának minden egyes számét és 
a zsidóság, valamint id egen áram
latok fingli-tangli. a magyarság lei
kétől távolálló és az! fertőző dől
és láncéremlattal ízemben, most 
tudomást szerzett ősi magyar tán
caitól is és ezáltal a lelki vissza- 
ébiedés útjára téri. Bizonnyá! ne
héz lesz visszavezetni megyersé- 
gunk tömegeit arra az útra, amely 
nemzeli és feji sajátosságainkból 

fakadó szellemi és művészi meg
nyilatkozások (frémcgalása mellett 
az ősi félelmek megfelelő általá
nos űj lére- és dalkullúrál hoz 
máj d, de hogy ennek el kell jön
nie, ezt e magyar estén jelenlévők 
mirdtgyite élezte, de érezte ezt is, 

ho^y ha ez nem. jön el. akkor ki
pusztul az ősi magyar lélek, erkölcs, 
hagyományéval együtt a történelem 

ködébe vonul vissza és akkor el

pusztul a nugyar is. Ennek pedig 

nem szabad megtörténnie.

Az ünr.epi es:én a Hiszekegy 
elmondása utón a Szent Cecília 
Énekkar szerepeli. Egy Kodály- 
kóius, majd kisebb népi dalgyűj
temény mélylórusú elcedásával 
edolt ízelítőt az igazi mapyar nó
tából és a mai mtizyar köze liem 
nek megfelelő kórusból. Teuth An
tal kfciveztlol dicséret illeti a pom
pás betanílt sérl, a dalárdát pedig 
a lendületes előadásért.

*

Az ünnepi beszédet dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
k/pvif elénk mondotta. Lángoló lé
lekkel vezetett jvissza bennünket a 
magyar múlt esi dalmegnyilvánu- 
lásein, méjd költői szavakkal és 
idézetekkel tett hitet ez ősi megyar 
dal és tánc örökkévalósága, mű
vészi szépsége és az új magyar 
művészei eljövendő diedala mellett.

*

Vitéz Zerinváiy János, a bony
hádi gimnázium igazgatója, a ne
ves zongoraművész. Liszt-darabo
kat adott elő lendületes techniká
val és mély beéléssel. A nemes, 
tiszta művészet csengett fel játé
kából és mély halasi kellett a hall
gatóság lelkében.

•

A budepesli egyetemisták 18 
tagú csoportja ősi magyar tánc- 
motívumokból új koreogrefiável 
átélt ősi táncokat muletolt be. 
Szívfájdiló és 8zívmelegitő érzés 
volt látni és érezni a lendületes 
és minden motívumában megyar 
katonaténcol. a szívetvigasztaló

csárdást, a riögy sikerrel előadott 
páros táncol. A derék magyar fiúk 
és leánytársuk nagy odaadással 
és művészi vonalra emelt kész
séggé: szerepellek. Külön elisme
rés illeti a tánccsoport kiváló ve
zetőjét, Molnár István táncművészt, 
a Párisi Táncakadémia tanárát, 
aki a kanász-, majd a kardlánc 
bemutatásával a régi magyar világ 
tiszta hangulatát és érzelemvilágát 
elevenítette fel a közönség előtt.

*

De nagy elismeréssel kell meg
emlékeznünk a bemutatott két bal
ladáról is. Bíró Szép Anna nép
balladának és Sinka István : Az 
anyám balladát táncol cimű köl
teményének művészi étérzésű, a 
mai kornak megfelelő feldolgozás
ban való bemblatásóval, az ősi 
magyar dalokkal és táncokkal szí
nesített belladajátékokkal a közön
ség lelkét mélyen megfogták és 
áhítatos magyar kapcsolatot te
remtettek. Gyönyörű 'és lélekbe
markoló élmény voll.

*

A gondos és szakavatott rende
zés mellett külön dicséret illeti 
Ugrin Jószef lendületes és színes 
műsorbejelentéseit. A Hiszekegy
gyei kezdődő és Himnusszal vég
ződő előadás mély emlékeket ha
gyott a nagyszámú hallgatóság 
lelkében. A Művészet- és Tudo
mánybarát Társaságot mély hála 
és legteljesebb elismerés illeti meg 
a népi kultúra és művészei hat
hatós és eredményes támoga
tásáért.
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I stentiszteletek

A Hzarva.si cv. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót, 10-től magyar, az 
űjtemplorriban tótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a (ötnyelvű könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagyarázatot tartanak.

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

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
a régi parochia. II. kér.. 2 2 ,1 . sz. alatt 
fesz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnap
ján délután 2 órakor \an istentisztelet 
a köz*é*íi iskolában.

CSABACSŰDI PÉLDA.
Emlékeinek még kedves oíuaső- 

ink arra a beszámolónkra, amely
ben a csabacsűdi ev. egyház nagy 
eseményéről, az oly régen áhíto
zott és oly szép áldozatkészséggel 
megvalósításra éretté tett templom- 
alapkőletételi ünnepségéről adtunk 
hirt* *4 mai templomromboló, mű
emlékbombázó, ártatlan életet ki
oltó háború idején nem tudunk 
napirendre térni e fölött a tény 
főlőtt a nélkült hogy meg ne áll
junk mellette gondolkozó és Önis
meretre törekvő lélekkel. Ügy érez- 
Tükt hogy egy csoda játszódott 
le közvetlenül a szemeink lelőtt, 
amelynek csak hozzávetőlegeáen 
foghatjuk fel a nagyságát. Minden 
padláson vizesvödrök állanakaz 
előkészített homokhalom melled, a 
feljárókon létrák és tűzcsapok, la
pátok és csáklyák lapulnakf hogy 
adott esetben a kis értékeit féltő 
ember segítőtársai legyenek, min
denki a rombolástólt a pusztulás
tól fél, elrejti kincseit, s maga pin
cékbe, a föld alá bújik: — ugyan- 
akkor Csabacsüdőn falakat ala
poznak, támasztó pilléreket rak
nak, a cementhez és mészhez hoz
zákeverik dolgozó testük verítéké
nek összetartó és hitük lobogásá- 
nak szilárdító erejét, hogy ezekre 
a falakra tornyot emeljenek, amely 
magasba emelt karral tartsa lel
künk minden emberi gonoszsággal 
szemben helytálló és győzelmes- 
kedő akaratának jelképét: a ke 
resztet.

Honnan vették a csabacsüdiek 
ezt-a rettenthetetlen bátorságot, ezt 
Qi vakmerő kiállást, a félelmet és 
aggályoskodást nem ismerő fet 
isteni erejét ? Ki oltótta beléjük az 
anyagi javakat harácsoló* mohó 
élet kelfős közepén a adakozás és 
lemondás nemes erényét?

'Aztilyen Csodák ridegtáfgyila- 
gosságú magyarázata rendszerint 
kiábrándító szokott/ lenni; :ao esa-

Értesítem
a nagyérdemű közönséget, hogy 

,...v-í' ...bármilyen .s. 
mezőgazdasági gépház 
(traktor, traktoreke. vetőgép, eke 

és aratógép) 
alkatrészeket 

. 6la|át és zsírt 
állandóan raktáron tartok

Sárkány vaskereske^ő
Szarvas, Fő út. *

bacsűdi esetben még ez is fel
emelő. i  V

A . magyarázat égy szó: egy 
ember, egy talpig férfi, egy pap. 
1927-ben küldték ki Chován Jó
zsefet csabacsűd missióslelkésznek, 
s az ő azóta lefolyt küzdelmes, 
de eredményedben gazdag mun
kás élete országos példakép lehet. 
Theológiai tanulmányait Párizsban 
végezte, egész Európát bejárta, 14 
országban fordult meg. több nyel
ven beszél S ez a széles látókörű, 
nagyszerű képességekkel megál
dott fiatalember nem csüggedt el, 
nem esett kétségbet amikor ezzel 
a szinte méltatlannak iátszó fel
adattal megbízták. Nem bánta, 
hogy csabacsűdi pap létére Nagy
réten kell laknia. Nem bánta. hogy 
tanult ember létére egy földműves 
tanyában kell élnie. Nem bánta. 
hogy neki azokból a tanyai kis 
főldesszobákbót is csak egyetlen
egyet juttalott a sorsa. Mindezek
kel ő nem törődött. csak dolgozott. 
1933-ban* már rendes tanyaegy
háza van Csabacsüdnek, s ettől a 
a pillanattól kezdve sűrű egymás
utánban következnek az eredmé
nyek : imaház. parókhia, temető 
körülkerítése, s mosl végül a kuf- 
túrház és a templomépítés. Ugyan
akkor szervezőkészsége életrekel- 
tette a Luther-Szöoetséget, a Nő- 
egyletet és az Ifjúsági Egyletet, 
amelynek eredményes és példa
adó munkájával egy árvaházi ven- 
jdégelöadáson ismerkedhetett meg 
Szarvas evangélikus társadalma. 
Közben pedig egymásután jelen
tek meg tehetségének gyümölcsei 
8 l&teltiÁi, aÁelyeü érié&niÉ e\A

V > r *} ^
is meréáeképpan a legmagasabb 
protestáns'kultúrtömőrülés. m Ma- 
gyár Prof.;/rod. Társaság 1942-ben 
rendes tagjául kérte fel. Jellemző, 
hogy erről az igazán szép kitün
tetésről csalt most szereztünk tu
domást. Ugyancsak ö volt még 
1939-ben a trianoni lobogó, mint 
országos vándorzászló gondolatá
nak kitermelöje és első '‘útjának 
megszervezője.

Ezeknek az eredményeknek az 
eléréséhez természetesen munka
társakra volt szüksége. Megválo- 
gatásukhoz nagyszerűen értett. A 
Kugyeli Balázsok, Dr. Va/kouszki 
Györgyök, Lelkes Pá/ok, Kiszelyek, 
Janurikok. Kiták,*Galáthok, Ková
csok, Kasnyikok, Kondacsok, Cson
kák mindig áldozatos munkásai 
voltak a csabacsűdi egyháznak.

Szívesen is dolgozott vele min
denki, amit bizonyít egyháza fel
ügyelőinek névsora is; Dr. Toíft 
Pál, Dr. vitéz Zarinváry Szilárd, 
vitéz Tepliczky János és jelenleg 
Dr. Plenezner Sándor, az ez euró
pai hírű sziv-szakorvos.

íme, mire tanit bennünket a 
csabacsűdi példa ? Arra, hogy az 
igazi magyar tehetség, ha Istenbe 
vetett hittel és férfias akaraterővel 
tör előre, minden lehangoló és 
mostoha körülmény között is eléri 
célját e'í eredményeket tud felmu
tatni. De mutat/a őzt is, hogy csa* 
bacsűdön olyan nép lakik. amely
nek telke hasonló a bibliai jó föld
höz, melybe nemhiába esik a ta
nítás tiszta búzaszem*, hanem 
amelyben duzzadó magvú kaid• 
szókba szökken és gazdag ter- 
rtiéit érlel* 1 **

Szabályozták a . saját. hizlalású 
sertések, levágását 
és felhasználását

Négy családtag részére 
egy sajéthizlalású sertés vágható

A közellátásügyi miniszler kör
rendeletét intézett valamennyi tör
vényhatóság első tisztviselőjéhez, 
méllyel a saját hizlalású sertések 
levágását és felhasználását sza
bályozza. A körrendelet előírása 
szerint a hatnál kevesebb sertétst 
hizlalók részére szóló vágási en
gedélyt minden esetben a városi 
polgármester, vagy községi elöl
járóság adja ki. amelynek terüle
tén a sertésvágás történik. Saját 
hizlalású sertésből "a háztartáshoz 
tartozó minden négy szeoiély után 
egy vágást engedélyeznék. Ha a 
háztartáshoz tartozók száma nem 
osztható maradék nélkül néggyel, 
akkor a fennmaradó személyek 
részére további egy sertésre Jehét 
vágási engedélyt kiadni. Viszont 
egy darab hízott sertés vágására 
azok családokra is (engedélyt kap-i

hatnak, melyekben a háztartáshoz 
tartozók száma nem éri el a né
gyet. A ‘benkosztos háztartási és 
gazdasági alkalmazottak és cse
lédek ebből a * szempontból csa
ládtagokkal azonos tekintet* alá 
esnek. A sertésvágási engedélyek 
kiadása szempontjából saját hiz
lalású sertésnek azt kell tekinteni, 
melyet a hizlaló levágás előtt leg
alább hatvan napon keresztül 
maga hizlalt A körrendelet meg
emlékezik- arról is. hogy m^st mái 
a háztartások birtokában tarható 
zsír mennyiségét nem szabja meg 
Ennélfogvái a*saját hizlalású ser- 
lést vágó -háztartások a vágásból 
származó teljes zsírmenny iséget 
felhasználhatják. Az ilyen házt^r« 
tások azonban a serlésvágástóí 
számított egy éven belül hatósági 
zsítfellátásbaar * nem" 'részesülnek«.

Az oktébér 16-án ,kez
£ >
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s o r  s j e g y e l
a Szarvasi

már kaphatók

Ugyanolt s z » a t e f 5 l 4 e k  é s  b e l t e l k e s  k á x e k
eladók a határ illetve a község különböző részein.

Éntenybén maradnak azol^á'ren- 
delkezések, ihelyek meghfcftprozzák 
a lévágható sertés nagytanát.; így 
a jövőben sem szabad 190 kilő
nél kisebb súlyú sertésre vágási 
engedélyt kiadni, igazolt takar
mányhiány vagy kényszervágás 
következtében azonban levághat
ják a hizlalók az ilyen sertést is. 
Ha valaki a saját hizlalású ser
tésből kitermelt fehérárut a vágás 
helyéről saját felhasználása cél
jából más község termeiére kí
vánja elszállítani, az csak. abban 
az esetben kap szállítási igazol
ványt. ha a hatóság előtt a sertés- 
vágási engedélyi felmutatja. Vál
tozatlanul életben marad továbbá 
az a rendelkezés is, mely a ser- 
téstvágó háztartások részére ter
mészetbeni zsírbeszolgáltalási kö
telezettséget ír elő. A közellátás
ügyi miniszternek ez a körrende- 
lete azt célozza, hogy a kettős 
zsírellátást a jövőben teljesen ki 
lehessen kübzöbölni és a saját 
hizlaláeú sertést vágó háztartáso
kat a hatósági zsírellátásból ki 
lehessen rekeszteni.
VWAWM***** * * * * * * * * * * * * *

— Pápai kitüntetés. XII. Pius 
pápa a katolikus hitélet lerén ki
fejtett áldásos és eredményekben 
gazdag munkásságuk elismeréséül 
dr. Csákói Geist Gyula felsőházi 
tagot a Szent Gergely-rend, Geist 
Gastpárt pedig a Szent Szilveszter
rend lovagjává kinevezte.

— Magyar Élet Párt vilasztt 
mányi ülések Nagyszénáson. A
Magyar Élet Párt nagyszénási 
szervezetének újpusztai .tagozatai 
e hó 3-án. vasárnap válaszmá
nyi üléseket tartanak, amelyeken 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd ország
gyűlési képviselőnkön kívül dr. 
Biró Zoltán vármegyei társelnök 
és dr. Tóth István vármegyei tit
kár is megjelennek és beszámo
lókat tartanak a politikai és gaz
dasági kérdésekről s helyzetről.

— A sajtót meg nem tisztelő
egyesületek Bankájáról nem ho« 
znak ismertetőt. Számos olvasónk 
kérdésére válaszoljuk, hogy olyan 
egyesületeknek munkájáról, ame
lyek a sajtó iranli megbecsülé
süknek meghívással, tiszteletjegy 
adásával nem adnak kifejezést, 
úgy a múltban, mint a jövőben 
nem hozunk ismertetőt. Az Orszá
gos Magyar Sajtókamara kötele
zettségeihez '  tartjuk magunkat, 
amikor lapunk . c*ak kamarai ta
gok beszámolóit hozza, éppen 
ezért nem vállaljuk azt a mega
lázást, amely a helyi sajtót éri 
akkor, amikor egyes egyesületek a 
sajtó; ismertető beszámolóit;e!váfva 
a legelemibb udvariassági köte
lességüknek sem tesznek eleget. 
Módot keresünk' azzal kapcsolat
ban arra is, hogy a két helyi 
sajtóorgánum abbén is egyön
tetűd állásflQntqt;,foglyon ^

Borjút,
s*ary**smarhát, 
sestést, , ... 
soványsertést,

, pontrendszerbe való 
betudással, bármilyen 
-mennyiségben átvesz

vitéz Tóth János
kijelölt járási állatkereskedő.



^— Nivészet • Todominykirít 
Társaság nővén  estje arankát 
szénnél. Mindenekelőtt elismeré
sünket fejezzük fel azoknak, akik 
ezen estet megifendezlék, illetve 
élelrehlvtákr^Mert amintvázt kerü
letünk orsz. gyűlési " képviselője. Dr. 
vitéz Zerínvári .Szilérd, kérdezte 
Adyval: szabad*? sírni a Kárpá
tok alatt? Mi azj mondjuk: sza
bad ! és be kell íörnl Dévénynél, 
új időknek új falaival, mégha 
„durván, gazul“ rTreánk is tipor
nak. S ahol Adyk?Sinka Istvánok. 
Juhász Gyulák, Kodályok és Bar
tókok művet csendülnek fel, ott 
meg kell hogy m$zdüljanak a szi
vek, mert ezek a magyar lélek leg
rejtettebb és legf^nségesebb meg* 
nyilatkozásai. Mi munkások sze
retnénk, ha régi ^ullúrát terjesztő 
előadásokat min# löbbetuendez- 
nérek minden faíüban. s5t tanya
központokon is. És ennek a kez
deményezésnek nem szabad meg- 
fenekleni. hanem minden alkal
mat meg kell ragadni a régi kul
túra fejlesztésére és ismertetésére. 
S ezúton győzhető le a ponyva- 
irodalom és a zerfei amely a kul
túrára éhes tömegek lelkét szeny- 
nyezi s az ifjúság lelkét meg 
ijesztő módon elferdíti a valóság
tól. Elismeréssel adózunk a Szent 
Imre Kollégium művészi gárdájá
nak és Molnár István táncművész
nek. Kívánjuk, hogy azt az utat. 
amelyiken haladnak, szélesítsék s 
ha valahol megrfemértésre talál
nak, Dante jelmondata lebegjen 
előttük: „Haladj á magad útján, 
hadd fecsegjenek? áz emberek/ 
Ezúton mondunk kőszönelet a mű
vészest minden szereplőjének és 
Ugrin Józaeí előadóművészt kü
lön felkérjük. találjon rá módot, 
hogy a ősi kultúra jelentőségét 
hosszabb előadásban ismertesse a 
szarvasi közönség e előtt.

* Cserhényi Pál 
— Felhívás a Szarvasi Állami 

Polgári Leányisk<Üa és Kereske
delmi Szaktanfolyam tanulóihoz. 
Felhívom-az intézel tanulóit, hogy 
az október első Jjjjetében Szarvas 
és vidékén véghe^menő és a Vö
röskereszt javára történő gyűjtés 
alkalmával feltétlenül kapcsolód
janak be a^Vöröskéteszt munká
jába s a négy cégérdekében mi
nél nagyobb haszftóa tevékenysé
get fejtsenek ki. GyQjtsetoek és ada
kozzanak. Igazgatóság.
- _  Lisztet ^
Kiss LnjósHÉíárvdli^íto^ aki 
jelenleg is^égy régebbi.ftéiből ̂ ki
folyólag . kapott ^ójházbüntelését 
tölti a szarvam kir. járásbíróságon, 
mosV árdrágító röszaélssel vá
doltál! álh a kir. j®ásbíróság eMHt. 
mert a nullásliszt? jytógramn^ért 
több alkalđhimal f§0 —2—o péií- 
gőt^kért és fogadott el. A járásbi- 
róság 21 n>pi fog|M ^3^rM > 
vesztéire és 8'40 pengőelkobzés 
álé eső éjpék ma0*etésre bün- 
tetle jogerősen.

_i Kölcsönöseid ■epćritti^ 
egyvált ‘Özv. jfpponyi- Imr^né 
öcsödi lakos libáV wmchtek 3ÍÍ6 
László földiére ^yemialt" á'-̂ 1tél 
szomszéd először szavakkal, majd 
később ütkeflckkeL^pr inein̂ rlef-
lék egymást, hogy míndketlén B 
napon tál gyógy^..'sérülésekéi 
szenvedtek a ĵflagy ' víK'ban. Köl
csönös vádemelés folytán az Qgy 
a kir. járésbíróséagĵ  került és 
bíróság a Ítél uuiszéd|ot 8̂ - 
napl Jcfehátro’ bQ|M|er d*V**.,tlé- 
lel végrehajtásit n&rom évi pró* 
baidőre felfüggesztette. ,

1943. október 3.
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VVM i: *■
— Választmányi íife> A Baross 

Szövetség szarvasi fiókja havi vá
lasztmányi-ülését az elnök más
irányú elfoglaltsága miatt október 
10-én a hónap második vasár
napján délelőtt fél 11 órától tartja 
meg az Árpád szállóban lévő kü- 
lönhelyiségében. A Szövetség tag
jait ezúton hívja meg az Elnökség.

" — Mihály napja Szarvason. 
Szarvas nagyközség érdemes bí
róját Dauda Mihályt névünnepe 
alkalmából számos küldöttség ke* 
reste fel és halmozta el jókíván
ságokkal, A Magyar Élet Párt 
szarvasi szervezete küldöttségét 
dr. viléz Zerínvéiy Szilárd or
szággyűlési képviselő vezette és a 
pártszervezet nevében intézett 
hozzá üdvözlő szavakat és tolmá
csolta miden liszíelőjének jóki 
vánságait. A szarvasi városháza 
dr. Sinkovic*. Mihály adóhivatali 
főnököt üdvözölték számosán, 
majd az elöljáróság körében Ke
penyes Mihály és Kozsuch Mihály 
esküdteket keresték fel ismerőseik.
Az Árpádszálló vendéglősét Cze- 
perkó Mihályt is sokan köszöntöt
ték fel névnapja alkalmából.

Triónk a holnap,

A holnap gyóstesen 
Vár büs&kén mireánk 
Csak várj türelmesen 
és felvirul höiánk.
TAa méő miénk a könny,
0 e holnap nevetünk,
5 felenged a köaöny 
Tia derül felettünk.
Csak kitartás, pajtás 
Vesd meg hát a vállad,
Harc és nem sóhajtás 
Védi meg hazánkat, 
daccal tartsunk mi ki. 
tlioisó csepp vérig, 
öyóaelmünk hirdeti 
írnánk majd as égig.
6 honnak élni keuf 

' áldottan, vimljon,
?*Je ssámolj véreddel 
Tiaaádért hadd hulljon.
Ssép honvéd nevedet,
Saennyfolt sose érje,
^ia tested szenvedett 
jutalmát ne kéfle. 
tKert miénk ahoinap,
Sátraké a  jövő, 
ftánk mosolyog a nap 
Ha békével feljó.
Jiá meohals* Is, pajtás, 
ömlékea élni fog,
T^em Illet siratás 
% é  himév, s a Jog.
Hós vagy,-ki haaádért 
>fldo*tad életed.
Arany lándbetükkel 
Örökké él neved I

^ónavölgyi György

Rónavölgxi György csabocsüdi utász 
szakoszvezetőszép versét örömmel közöl
jük te azzal a kívánsággal, hogy meleg 
magyar leikéből még sok ilyene szép 
hazafias magyar dal fakadjon. ,

Válasz egy levélre.
Tibori porti K. 478.

Meilíesztenr levelem 
A messze távolba,
Vigyen üzenetet 
A magyar táborba.

Vigyen üdvözleted 
Lelkesítő erőt 
Magyar honvédnek 
Határt nem ismerőt.

Segítsd óh j i  Isten,
Győzelem iít|ára.
Mert a magyar honvéd, 
Hazánk bQizke vára.

Magyarok Istene,.
Teljesítsd e kérést) 
Mely*ok szívből fakad, 
Győztes hazatérést I

Nyemcsok Judit

— A Szarvisi Bajtársi Szob
gilat és Hadígodozo Szövetség 
Szenetek Az ügyeletes! szolgálatot 
1943. évi október hóban a követ
kező intéző bizottsági tagok vég
zik : Minden hét szerdáján déU 
után 5—6. dr. Felsővány! János 
gimn. tanár, Revuczky Vilmos 
gimnáziumi tanár. Minden hét 
péntekjén délután 5—6. Gaál 
János kereskedő, Podmaníczky 
János kereskedő. Az ügyeletes! 
szolgálat színhelye a Községháza 
kis tanácsterme. E hivatalos órák' 
alatt a Bajtársi Szolgálat és
Hadigondozó Szövetség kineve
zett intéző bizottsági tagiai a 
hozzájuk fosduló honvédcsaládok
nak, hadígondozattaknak kész
séggel szolgálnak, felvilágosítás
sal, nyújtanak tanácsot, adnak 
útbaigazítást és szükség esetén 
kőzbejárnak a helyi hatóságok
nál. Anyagi segítséget a Szolgá
lat nem nyújt, mert pénzfelett 
nem rendelkezik. Hadisegély
ügyekben az űjabb honvédelmi 
miniszteri rendelet értelmében/ 
az e célraJ kinevezett hadigon
dozó tiszt illetékes. Ennek szék
helye Szarvason, III., kér. Horthy 
Mlklós-út 116. szám.

— Köszönetnyilvánítás. A szar
vasi Művészei és Tudománybarát 
Társaság szombati Magyar Estjén 
felülfizeltek: gróf Bolza Pál 30  ̂
dr. Juhász Miklós, Kovácsik Pál, 
Tillmann Béla 10—10, dr, Dör
nyei József 5, Bracsok Endre 3, 
Özv. Rupp Viklorné 2 pengői. A 
nemes lélekből eredő felülfizelé- 
seke*, valamint az est sikerét 
nagyban elősegítő támogatásért 
amelyben Szarvas község elöljá
rósága, mérnöki hivatala, a tanító* 
nőképző igazgatósága, gazdasági 
tanintézel igazgatósága, a Polgári 
Kör vezetősége,; a szt. Cecília 
Énekkar és a szereplők részéről 
részesült a rendezőség, ezúton 
mond hálás köszönetét az Elnökség.

— Előadóest a Mnvásset és 
Tndonánybarát Társaságban, A
szarvasi Művészet és Tudomány
barát Társaság e hó 4-én, hétfőn 
este pontosan fél 9 órától tar(ja 
havi előadását a Polgári Kor 
különtermében. Az előadóülésen. 
Kiss György ev. lelkész tart elő
adást „A kapitalista korszak em
bere** cimmel. Az előadóülésre a 
tagokat, azok családtagjait és ér
deklődőket ezúton hívja meg az 
Elnökség.

— üzenetek a harctérről. 
K : 215-ről üzeni Csik László ht>n- 
véd1 feleségének és fiának. Egész
séges Vagyok, írjatok sűrűbben, 
csókollak mindkettőtöket Laci. — 
K: 215 ről Bakulya András üzerrt 
feleségének; szüleinek és testvé
reinek. EgészJfcges vágyók, . jó* 
egészséget kívánok mindnyájuknak, 
írjanak sűrűbben András. — K : 
215-ről Grófik István {üzeni fele
ségének, anyuka’ Jélvagyok, nincs 
semmi bajom írjál sűiűbben. Csó
kol* szápilalanszori férjed' Pistt;

Eladót
Szarvashoz ktasl a szentesi 
kövssút mentén 10 klé holdnyl 
Jó m I n 6 s é.g 0

szántóföld.
Az eladási fettételek
Dr. K é s z t  Á rm in-, ügyvéd*
n é l' tütthitttk ' meg.
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Időszerű gazdasági kérdések

Á boroshordók kezelése.

A szüret országszerte hamarosan 
megkezdődik. Á kezdeti szép termés 
kilátások ellenér legfeljebb gyenge köze* 
pes termésre számíthatunk. Ha már 
igy van, igyekezzünk a mennyiséget 
a minőséggel pótolni, a borainkat szak* 
.szerűen kezelni.

Nagy gondot kell fordítani a hor« 
dók kezelésére, mert igen sok bor« 
betegség és borhiba (pl. dohosság)
; abból származik, a hogy a hordókat 
nem tartják tisztán és általában keve> 
set törődnek a karbantartásukkal.

Minden szőlősgazda tudja, hogy 
az ujonan készült hordóban a bor 
kellemetlen (zt kap. Ezenfelül a tehér* 
bor megsötétedik, megzavarosodik, a 
vörösbor szintén'elveszti a tisztaságát 
és színanyagának egy részét is. A 
bor a hordó fájából csersavai és 
különféle növényi gyantákat old ki, 
ezek az anyagok idézik elő a bor 
kellemetlen faizét.

Az uj hordókat használatbavételük 
előtt elő kell készíteni, alkalmassá kell 
tenni a bor befogadására. Az előkészí* 
tés úgy történik, hogy az uj hordót 
hideg vízzel megtöltjUk«a vizet néhány 
napig a hordóban hagyjuk.

Ulána a hordót forró vízzel, majd 2 
o/°*os szódaoldattal, megint forró víz« 
zel mosuk kt, végül pedig hideg víz> 
zel kiöblítjük. A forró víz és a forró 
szódaoldat hatására a fa oldható al> 
.kotorészei kioldódnak. De még az (gy 
'előkészített hordóban se tartsunk ele* 
inle lóminőségU bort. hanem rosszabb 
minőségű (pl. aljbor, seprőbor) borral 

.töltsük meg. - -
“ Ha egy hordó kiürül, azonnal 
mossiik ki tiszta vfzzeL Mosás után 
fi. hordót csepegőre állítjuk, nagy 
4szokhordóból a vizet szivacscsal 
töröljük ki. A tiszta hordót, ha üres* 
ŝen marad, bekénezzjlk. Hcktóliteren« 
feént 2— 3 gramm kínt égetünk el. 
,Kćnezć3 után a hordót .jól elzárjuk, 
^a a hordó hosszabb ideig üresen áll, 
havonként újra bekénezzük. A kéne* 
2és idejét célszerű a hordóra féllmi. 
A  későbbi kénezésekhez a fenü meny* 
pyiségnél valamivel kevesebb ként 
vehetünk.

Ha egy hordóban beíeá, vagy hibás 
jbor volt, ki kell forrázni. Ha pedig 
jecetes bor volt a hordóban, forró szó* 
daoldattol is fai kell áztatni. Olyan 
hordóba, amelyben must, vagy ujbór 
vol:, lehetőleg ne tegyünk óbort, mert 
a must, vagy ̂ ujbor után a hordóban 
maradi élesztő az óbort, megzavar* 
hatja. Ha mégis kénytelenek volnánk 
.vele, a hordót előzőleg alaposan* fór« 
rázzuk ki.
. Penészes, dohos hordót neiü lehet 
egyszerű mosással -megtisztítani. Fór*
. rázással pedig a ,penészszag* mégjob* 
bán belvódlk a hoidó fájába. Az ilyen 
Jiordó fenekét kltltfQkés iüdeg vízzel meg

erős kefével tisztára mossuk a b^tssji L 
Sokszor még ez sem használ. Ilyen* 
kor a hordó belsejét le kell gyalulni. 
Utána hordót ismét összeállítjuk, forró 
vízzel, torró szódiolditlal és hideg 
vízzel alaposan kimossuk. Még így 
sem célszerű rögtön linóm bort tenni 
az ilfen hordóba.

Mielőtt egy hordóba bort töltenénk, 
meg kell vizsgálnunk a hordót, hogy 
az alkalmas állapotban van>e a bor 
befogadására. Ha’az akonadugót kives> 
szűk és a hordóba beleszagolva kén* 
szagol érzüik, a hordót hideg vízzel 
öblítsük ki. Különösen fontos ez, ha 
mustot fejtünk a hordóba, mert ha 
erősen kénezett, a must erjedése neh;* 
zen indul meg. Ha a hordónak kelle* 
mellen szaga van, ne töltsünk bele 
bort, hanem először alaposan tisztit* 
suk ki. Az ilyen - hordóban az égő 
gyertya,'kén stb. rendszerint elalszik. 
A szagon kívül tehát ez is figyelmez* 
tét a hordó tisztátalan voltára.

A hordót mindig úgy válasszuk meg‘ 
hogy az a bornak meíteleljn. Vörös* 
boros hordóba lehetőleg ns töltsünk 
fehérbort. Ha ez elkerülhetetlen volna, 
akkor úgy járunk el, mint az uj hor« 
dók előkészítésénél. Finomabb borokat 
mindig jó hordókba töltsük, amelyek* 
ben máskor is jó borok szoktak állni. 
A ritka szövetű hordó fáján a bor 
átszivárog és igen könnyen megecete* 
sedik, Azokat a hordókat, amelyek hosz* 
szabb ideig üresen álltak, megtöltés 
előtt 'célszerű kiforrázni, vagy lega lább 
kiáziatnl. Ezzel eltávolítjuk a kéne zés* 
nél lerakodott ként, amely egyébkén! 
a borba jutna. D» célszerű a száraz 
hordót kiáztatni azért is,- mert külön* 
ben a hordó fája megtöltéskor sok 
bort szívna fel. így például egy 7^* 
es szállítóhordónál az ilyen veszteség 
2 liter is lehet

A bor fejlődésére nézve ne;n közön« 
bős, hogy a milyen nagysága hordó* 
ba tartjuk. A must erjesztésére, ha,a 
pincének hideg, inkább nagyobb .hot* 
dókat. (7*12 hl*es), ha meleg kisebb 
hordákat használjuk. Az ujbort pleinie 
kisebb hordókban, az óbort nagyobb 
hordókba célszerű tartani. Áz óboroknál 
elérkezik egy idő (2*3 év), amely után 
bordóba való tartás esetén a bor minő* 
sége hanyatlik. Az ilyen bort le kok 
palackozol, feltéve természetesen, hogy 
a palackbor követelményéinek egyéb* 

ként megfelel/
A fentiekből kitűnik, hpgy a hordók 

helyes kezelésének, de az egé^z bpc* 
kezelésnek is a.- legfőbb alapelve a 
tisztaság. Ezzel sok bajnak; borbeteö* 
ségnek, borhibának . , vehetjük elejét, 
(melveket később nagynehezen, vagy 
sehogyan sem tubnánk helyrehornl.,

PECZNIK ÍJAN.0S 
.. . , ;m.lftr:-jžMd.iai$
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— Megindult Békésig a Körös 
fiön a teherforgalom. Köztudo

mású, hogy a Kőrös duzzasztó- 
művével a hajóforgalom szemé
lyek szállítására még augusztus
ban megindult. A teheráiuforga- 
lom is megindult a napokban, 
amikor is elsőnek a Berci nevű
72 lóerős moloros hajó úszott 
fel Békésig kél száztonnás 
uszállyal.

— Tizenhat pengőt kért egy 
pár csirkéért. A gyulei királyi 
uzsorebiréság szervasi egyesbírája 
Repo Mályásné szervesi II. külke- 
rülel 151. szám alatti lakost 100 
pengő pénzbüntetésre 3 évi jog
vesztésre ilélle, mert a szarvasi 
hetipiacon 3 pár csirkét akart el
adni és párjóért 15— 16 pengőt 
kért. A vádlóit az Ítélet ellen 
fellebbezési jelentett be.

Ha azt akarja, hogy
a télen ne fázzon.

Szittya Höpárnát
h a s z n á l j o n .

— Egy zsák búzát találtak.
Kertész Antal és felesége, öcsödi 
lakosok az országúton egy zsák 
búzát feléltek, de azl nyolc na
pon belül nem adták ót sem jo
gos tulajdonosának, sem a ható
ságnak. A bíróság 50—50 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte őket.

— Drágábban adta el a ven* 
tilláior szíjat, Bük Jenóné szar
vasi lakost árilrágiíási visszaélés
ben mondolla ki az uzsorabiróság 
bűnösnek, mert a ventillátor haj
tószíjét a megengedett árnál drá
gábbon, illetve műszaki árban 
adta el. A bíróság 400 pengő 
pénzbüntetésre és egy évi jog
vesztésre, valamint 25,60 pengő 
elkobzás elá eső érték megfizeté
sére büntette meg.

— Biztosítják a téliripő meny« 
nyiséget. Megbízható helyről nyert 
értesülés szerint a polgári lakos
ság jövő téli lábeliellálósa biztosí
tottnak tekinthető. A cipőellátás 
legfőbb irányitószerve, a lábbeli
központ mér dolgozik ez őszi.

de főképp a téíi cipőellátásra vo
natkozó terveken. A női cipők
nél természetessen nemcsak a 
szükség, hanem a divat is szere
pet játszik, ezért előreláthatóan a 
különböző, műtalpú cipők hasz
nálatban maradnak. A rendelke
zésre álló bőrmenyiséget a leg
gazdaságosabban használják fel. 
A talpnak csak azt a részét von*, 
ják be tartós bőranyaggal, ame
lyik közvetlenül van érintkezésben 

a járásnál az úttesttel, amely te
rhét legjobban van kitéve az el
használásnak.

— Birkózóverseny. A szarvasi 
Levente Egyesület vasárnap este 
a Levente* Otthonban birkózó
versenyt rendez, amelyen a ti- 
szaföldvári levente-birkózókat 
látják vendégül.

— Gydztek a leventék. A he
lyi Levente Egyesület labdarúgó 
csapata vasárnap Mezőberény- 
ben játszott bajnoki mérkőzést 
az országos leventebajnokság 
keretében. Az újonnan‘ átszer
vezett szarvasi csapat 4:1 ará
nyú győzelmet aratott. — Le
vente futballistáink vasárnap 
Békésszentandrásra mennek át

mérkőzésre.

Kivételes rendelkezések 
mezőgazdasági munkások 

bevonulása esetére
Elsősorban a maga helyett ajánlott személyt 

kell felfogadni

A hivatalos lapban kihirdeteti 
nyomban hatályba lépett rendelet 
kimondja, hogy ha a mezőgazda- 
sági munkára szerződött, de hon
védelmi kötelezettség alapján szol
gálatra bevonult munkás muka* 
szerződését bevonulása mi^tt nem 
teljesí iheli, elsősorban azl kell 
helyeleséül felfogadni, akii a be
vonult munkás a munkaadónak 
maga helyeit ajánl, feltéve, hogy 
az ajánlóit helyettes munkaképes 
és megbízható egyén. A hivatko
zott törvényszakasz szerint a 
munkaadó jogosult a munkaszer
ződést az olyan munkással szem
ben felbontani, aki a szerződés 
megkölése utáni időkben a mun
kaadót, családtagját, intézkedésre 
vagy felügyeletre jogosult megbí
zottját tettleg bántalmazza, vagy 
testi épsége, élete, vagy vagyona 
ellen büntetendő cselekményt kö
vet el, vagy ilyet megkísérel, to
vábbá aki a munkaadónak, csa
ládtagjának, intézkedésre, vagy 
felügyeletre jogosilolt megbízottjá
nak lulajdoi^ban szándékosan 
kárt okozott, vagy aki bűntett, vagy 
nyereségvágyból eredő vétségmiait, 
illetve a törvénynek a munkás és 
napszárpos kötelességeire vonat
kozó rendelkezéseik és tilalmak 
megszegésével, vagy a gazdasági 
m unkósok és napszámosok szer
ződése az egészre való felizgatá
sával, illetve az elszerződött mun
kások és cselédek fenyegetésével, 
vagy bántalmazásával elkövetett 
kihágás miatt elítéltek s végül.

aki a vállalt munka teljesítésére 
képtelenné válik. A bevonult mun
kás által ajánlóit helyettes félfo
gadása csak akkor kötelező, ha 
az ajánlás a munkaadónak leg
később a munkás behívását kö
vető 8 napon belül tudomására 
ju oli, Az aratási munkálatok el
végzésére pedig a bevonult mun
kás által pjánloU helyettes félfo
gadása csak akkor kötelező, ha a
8 napon belüi történt* ajánlás a 
munkaedónak legkésőbb az ara
tási 48 órá\al megelőzően julott 
tudomására. Kimondja továbbá a 
rendelet, hogy a közös mezőgaz
dasági munkára ugyanazzal a 
szerződéssel elszerződött munká
sok helyettest a munkaadónak 
csak akkor ajánlhatnak, ha a be
vonult munkás rnaga helyeit kellő 
időben megfelelő helyettest nem 
nem ajánlott, aratási munkára pe
dig e joggal legkésőbb az aratási
24 órával megelőzően nem élt. 
A kormányrendelet kimondja, 
hogyha a mezőgazdasági munkára 
szerződtetett, de szolgálatra bevo
nult munkás pótlására a munka
adó helyettest fogadott fel és az 
eredetileg szerződtetett munkás 
utóbb munkára jelentkezik, úgy 
a helyettesül felfogadott munkás 
jogosult munkaszerződéséi felbon
tani és akár a hatósági gazda' 
sági munkaközvetítés igénybevéte
lével, akár egyébként más mun
kát vállelni. E kormányrendelet 
végrehajtásáról a földmiveiésügyi 
miniszter gondoskodik.

— Német nyelvtanfolyam. A 
müncheni Német Akadémia támo
gatásával ingyenes esíi német 
nyelvtanfolyamok indulnak meg 
ismét Szarvason október I-én ez 
iparostanonciskolában, az Árva' 
ház épületében. A tanfolyam 3 
hónapos, heti 2 órában. Tandíj 
nincs. Beiratkozási díj 9 P. Kü
lön tanfolyamok kezdők és ha
ladók részére. Érdeklődni és je
lentkezni lehet október 1-ig ked
den és pénteken d. u. 5 —7-ig 
a községháza kistanácstermében 
(Légó—iroda) és naponként a 
délelőti órákban I. kér., 483. sz. 
allat Korim Kálmán gimnáziumi 
tanárnál, A tanfolyam befejezé
sekor a szorgalmas hallgatók 
jutalom könyvben részesülnek és 
ösztöndijat is nyerhetnek.'

— Ú6 zónapok Szarvason. A 
szarvasi Levente Egyesület a 
múlt héten az Országos Úszó* 
napok keieteben háiomnapos 
úszóversenyt rendezett. A ver
senyeken 203, levente vett részt, 
ami mintegy 30 százaléka a 
levente ifjúságnak. A rendező
ség az összes résztvevőket em
léklappal tüntette ki, azonkívül
21 levente szerezte meg a jel
vényt is. A honvéd emlékpJa- 
kettet, mint Szarvas legjobb if
júsági ú  szója . Palkó Mihály 
nyerte el.

f iz e s s e n  el6
a Szarvasi Közlönybe

Szarvas község elöljáróságától.

HIRDETMÉNY.

A m. kir. Közellátási Felügyelőség 
3586/1 — 1943. sz. rendelete alapján 
értesíti 1 az elöljáróság a lakosságot, 
hogy 1943. október hó 1. napjától 
kezdve Szarvas község területén a köz 
és megánfogyasztásra ievégott sertések 
u!ón kötetesség teljesíléséie szánt zsi
radék átvételére ifj. vitéz Tóth János 
szarvasi B. IV. kér., 487. szám alatti 
lakos lett kijelölve.

Szarvas 1943. szeptember 30-án.

________ELÖLJ ÁS ÓSÁG.

Szarvas község elöljáróságától. 

HIRDETMÉNY.

Értesíti a községi elöljáróság az ér
dekelteket, hogy a beszolgállatási 

kötelezettség alapjául szolgáló szántó- 
területnek vagy annak egy részének 
más gazdálkodóra való átruházására 
a községi elöljáróságnál a községháza
30. számú irodában be kell jelenteni s 
ezzel kapcsolatban jóváhagyás végeit 
be* kell mutatnia beszolgáltatás telje
sítésére vonatkozó megállapodást is és 
pedig 3 példányban.

Értesíti továbbá az elöljáróság ez 
érdekelteket arról is, hogy a gazdál
kodó személyében bekövetkezett válto
zás esetén az előbbi az utódnak a ke
nyérgabona vetőmagot — ártérítés el
lenében — azovnoan beszolgá Itatási 
kötelezettségbe való betudás nélkül 
rendelkezésre kell, hogy bocsájlsa é s  

pedig amennyiben más megállapodás 
nem lenne az átruházott ingatlan egy- 
harmad része bevetéséhez szükséges 
mennyiségű vetőmagot.

Ugyancsak kötelesek az előd az 
utód részére konvenciós alkalmazot
taknak a szükséges kenyérgabonát 
kiszolgáltatni éspedig ártérités ellené
ben, ezomban beszolgéltetási kötelezett
ségbe való betudás nélkül. Fenti köte
lezettségek nem teljesítése kihágás és 
szigorú büntetést von mega után. 

Szervas, 1943. szeptember 30-án.

ELÖLJÁRÓSÁG.

MÉMETtSEK.
Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papirkereake- 
dése Szarvtts, I.. Horthy Miklós út 9. 

szám.

. Ügyes, megbízható, fiatal 
napszámost állandó munkára 
felvesz Süveges János kelme
festő.

. Kabátbélésnek való, használt 
jó  karban lévő szilszkin vagy 
más valódi szőrmét keresek 
megvételre. Ajánlatok naponta
2 óra után Temmel Gabriella 
zeneiskolai igazgatóhoz, Horthy- 
utca 100. kéretnek.

. Elcserélném a strand melletti 
„Várlak* nyaralómat szántó
földért. Cím : Dr. Lengyel al
ezredes, Kunszentmárton.

. Hesznáil ablak és egy dupla 
rrűhelyajtó eladó. I. kér.. 169.

. Mély babakocsi fs babake- 
lengye eladó. Érdeklődni lehet
II kér.. 101. alatt.

. Piactérhez köze! két szobás 
lakás kiadó. Érdeklődni lehet
III. kér., 158. sz. alatt.

. V. külkerületben, az ugaro
kon 3 hold föld eladó. Az el
adással dr. Faragó Jenő van 
megbízva._________ ______ _______

. Teher- vagy személygépkocsi 
vezetéséhez állást keres Cím a 
kiadóhivatal ben megtudható.

. Eladó a kékei düilőben 750 
□-öl szániofö’d. Érdeklődni !e-.
hét II. kér, 569. sz. alett.

. Egy pianinó eladó. Érdeklődni 
lehet Podmanczky fűszerkeres
kedőnél. ________________________f

• Külön bejáratú bútorozott 
úriszobo kiadó október 1-re.
111. Kristóffy u. 76.______________

. Eladó egy háiomiámpás rádió. 
Érdeklődni lehet 1. kér., 661. 
szám alatt.

. Eladó IV. belker., 57. számú 
ház kamrákkal, istállóval, pin
cével. — Eladó jó állapotban 
lévő aratógép. Érdeklődni lehet 
dr. Gémes Szilárd szarvasi ügy- 
védnél._____________________

. Négy középiskolát végzett fiút 
vagy leányt tanulónak felvesz 
dr. Koltai fogtechnikai labora
tórium. Esetleg igen jó kéz
ügyességgel, fialal leányt vagy 
fiút mesterségben kiképez kö
zé pi s k olaM^gzettségoélküli^

. Azonnali beköltözésre ház- 
mesteri házaspárt keresek (le- 
hetőleggyermektelen)lll.ker.,178.

. Magányosnak vagy házas
párnak egy szobás lakás bútor
ral vagy anélkül kiadó. Cím a 
kiadóhivatalban.___________ __

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

Felelt* U a tt fcÁ G Y  S Á N D O R  
NyoaaM t a Szarvasi KfeÜay N?m » 
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