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A negyedik lelkészi állás
Bizonyéra feltűnt kedves olvasó
inknak. hogy legutóbbiszárn^inkban
nem foglalkoztunk a negyedik lel
készi állás kérdésével, holott az idő
szerű problémák feltárásában és
megvitatásában mindég az elsők
szoktunk lenni. Ez a probléma pedig
már itt van, elven hintve a köztudatba s nemcsak mi érezzük első
rendű kötelességünknek n mielőbbi
állásfoglalást, hanem ezt Szarvas
közönsége el is várja lórink.
A negyedik lelkészi állás betöl
tésével kapcsolatos válaszlóst rend
kívül fontosnak és egyházi szem
pontból nagyjelentőségűnek tartjuk.
Nem szabad tehát megengednünk*
hogy olcsó és üresszólamú harcok
alapjává váljék, melyen a külön
böző pártok, csoportok barátai
vagy személyi körök, esetleg az
ügy komolysógához nem itlőr mél
tatlan eszközökkel igyekeznek mđ?
guk felé hajlítani a közhangulatot.
A negyedik lelkészi állás betöl
tése tulajdonképpen nagy ünnepe
o szarvasi evangélikus egyháznak.
Emlékműnk még arra, milyen fel
emelő Keretek közt folyt le Tesse
dik emlékének felelevenítése, s
tudjuk, hogy a negyedik lelkészi
állás megszervezése is ezeknek a
megemlékezéseknek egyik minden
időkre szóló bizonyítéka, mara
dandó emlékoszlopa. Tessedik em
lékének semmibevevése kegyeletsértő megrontása lenne, ha az ő
emlékénekszentelt állás körül tüle
kedés, hangoskodás, korteskedés
keletkezne. A Tessedik emléke
iránti kegyeletnek és szent hagyo
mánynak ez a komoly, tartózko
dásra valló intése azonban csak
az egyik oldala. Ez csak arra
figyelmeztet, hogy mit és hogyan
ne csináljunk. Ugyanakkor a má
sik oldal nemcsak tiltást, hanem
felszólítást is tartalmaznak: űtat
szab és irányt jelöl a választás
megejlésének módját illetően, ö
az Istenbe vetett hittel végzett
önfeláldozó munka apostola volt.
Egyik legnevezetesebb elgondo
lása a nép felemelésének kérdés
ben éppen a vezetők helyes meg
választására vonatkozik. Nem a
személyi kapcsolatoknak, nem az
egyéni érdekeknek, hanem az álta
lános, az egyetemes elgondolásai
ban komoly, célkitűzéseiben ön
zetlen megfontolásoknak kell érvé
nyesülniük és diadalra jutniok. A
betöltésre kerülő állásoknál olyan
férfiakra kell, hogy essen a vá
lasztás, — ha lehet. — akiknek
értékeit és érdemeit, eddig elért
és felmutatható eredményeit az
ellenfélnek is el kell ismernie.
Szarvas ez evangélikus gyüle
kezetek közt számarányénál fogva
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Országgyűlési képviselőnk
nagyhatású beszámolót tartott
Öcsödön

is előkelő helyet foglal el, nem
lehet lehál már csak ebből a
szempontból sem közömbös, hogy
A Magyar Élet Párt öcsödi szervezete vasárnap
ki kerül a vezető helyére.
délután nagyválasztmányi ülést tartott
Annak ö lelkésznek, akit a ne
A Magyar Élet Párt öcsödi ségteljesítésre, áldozatos lemon«
gyedik lelkészi állásba való meg- j
szervezete
vasárnap délután nagy dásra buzdította a hallgatóságot.
választással tisztel meg ez a tekin- |
érdeklődés
mellett nagyválaszmá- Nagy tetszéssel fogadott beszá
télyes evangélikus gyülekezet, ren
díthetetlen magyarsága, jó szónoki nyi ülést tartott, melyen megje molója után Orosz Iván lapszerképessege, bizlos tói nyelvtudósa lent és beszámoló beszédet mon kesztő gazdasági rendelkezéseket
melleit a következő általános tulaj dott dr. vitéz Zerinváry Szilárd
ismertetett, amelyeket a háborús
donságokkal kell rendelkeznie.
országgyűlési képviselő is. A időkben a lakosság ellátását igye
Nem lehel túl fiatal, akinek még
nem állanak megfelelő élettapasz községbe érkező országgyűlési keznek biztosítani. Ezután KoHm
talatok a rendelkezésére, akinek képviselőt és a kíséretében meg Kálmán gimn. vallástanár, kerü
még kiforratlan az egyénisége és jelent Korim Kálmán gim* tanárt, leti titkár mélyenjáró és gondo
súlytalan az ítélőképessége.
kerületi fitkártés Orosz Iván szer latokban gazdag beszédében a
Nem lehet azonban túl öreg kesztőt, vitéz Tóth Sándor köz külső és belső front összhangján
sem, oki — mégha ereje teljében iégi pártvezető és Tóth Bálint ró), az ellenséges propaganda
is van — célkitűzéseit és ener
giáját már jórészt megvalósította párttitkár élén egy küldöttség bomlasztó törekvéséről, a ma«
és fölélte, s.már kevésbbé u, küzr fpgadta, majd a község elöljáró- . gyar&ág fokozott összefogásáról,
sága nevében Molnár Béla köz fegyvertársainkkal való hűséges
delmes feladat vállalására, mint
ségi főjegyző, és Enyedi Ferenc kitartásról és a keresztény ma~
inkább a nyugodt, békés hivatalnokoskodasra vágyik.
törvénybiró üdvözölték szeretet gyár nemzeti politika őszintesé
Nem lehel előítéleteknek, homá teljes szavakkal. A nagyjelentő
géről mondott szívekhez szóló
lyos célú elgondolásoknak, vagy ségű gyűlésre nagyszámban meg
szavakat.
Beszéde végeztével vitéz
szenvedélyeknek a rabja, hanem
jelent választmányi tagokat és Tóth Sándor intézett magyar lé
lelki tisztaságával és emelkedett
ségével. de testi éleiének kiegyen érdeklődőket és az országgyűlési lekből fakadó lendületes szavakat
súlyozottságával is gyülekezetének képviselőt vitéz Tóth Sándor a jelenlévőkhöz,az öcsodí lakosság
kell, hogy példaképül szolgáljon. párt vezető üdvözölte közvetlen hűséges szeretetéről biztosította
A megválasztandó lelkés/jiek szavakkal, majd dr. vitéz Zerinországgyűlési képviselőnket, majd
javakorabelinek kell lennie, aki
váty Szilárd országgyűlési kép az ülést berekesztette. — Országtelve van duzzadó életkedvvel, s
a szelepvállalásnak magabiztos viselő mondotta el beszámoló he- gyűlési képviselőnk ezután fo~
vágyéval. Aki nem torpan meg. beszédét, és mély hatást keltett a gadta az elébejáruló panaszoso
nem csügged el ez eléje tornyo halig atóság lelkében. Beszédében kat, majd az öcsödi szervezet
suló akadályok láttán, aki ki tudja foglalkozott Magyarország kül
rántani a hitetlenek, a közöny és* politikai helyzetével, majd bel vezetőségével zártkörű értekez~
letet tartott, ahol a párt ügyeit
tunya nemtörődömség kátyújába
politikai
ismertetőt
adott.
Foko-‘
beszélték meg.
8öppedt szekeret.
Jó szervezőnek kell lennie, aki zott közösségi munkára, kötelesmegmozgatja és összefogja ennek
a nagy egyháznak minden eddig
rejtve maradt erejét, hozzáértő
kézzel sarkallja újabb és újabb
eredmények felé evangélikus egye
sületeink munkáját és biztosítja
az egyháznak a társadalmi élet Az egész orszagban hetven millió P értékű ára berií) szétosztásra
ben is őt megillető helyét.
A Nagykereskedők Országos egy 70 millió P. értékű árú kerül
Végezetül, ennek a férfinak
Egyesületének Textil-szakosztálya
szétosztásra 3 hónapig tart. Folya
múlttal kell rendelkeznie. Olyan
Budapesten mintegy 200 textilnagy- matosan nyernek az árúk részben
keres kedŐ jelenlétében országos tag a gyárak, részben pedig a nagymúlttal, amely kellő biztosítékot
nyújt a tekintetben, hogy mind
értekezletül tartolt. ahol behatóan \ kereskedők utján eloszlásra. A ruha
ezek az erények nemcsak a
tárgyalták e ruházkodás terén anyagok (felsőruhák, kabátok,beke
szavain, az ígérgetésein keresztül
mutatkozó és az* egész országban esek stb.) u. n. egységcsomagokban
vannak meg benne, hanem való
észlelhető nagy hiányt. Innen tud keltős pecséttel kerülnek az igényjában jellemévé és vérévé váltak.
juk 8 az országban elsőnek közöl jogosultak kezéhez s az árak a
Aki hivatásnak érzi. hogy ezen a föl
hetjük, hogy a r.épruházali ' akció csomagokon pontosan fellesznek
dön él, aki az élet értelméta fejlődés
(emelynek kapcsán ingek, barhen- tüntetve. Az igénylések módjára
ben és a haladásban s Istennek tet
dek, szövetek, ruhaanyagok stb. nézve a Közellátási Miniszter ren
sző szoros egvüttműködésben látja.
kerülnek , forgalomba) végre ebben deletet fog kiadni. A nagygyűlést
Tessedik szellemében a legmél
® hónapban már kezde/ét veszi. . egyébiránt dr. Konkoly Iván, a
tóbb eszközökkel, lelkiismeretünk
Természetesen, hogy mig az árú vi a szarvasi Búzavirág ismert tulaj
legtisztább megvizsgálásával váU
cékre kérűl, ebbe még pár hét bele donosa vezette, aki tudvalevőleg
laljuk azt a kötelességünket# amelyet
telik, s igy annak megindulása e a Nagykereskedők Országos Egye
a negyedik lelkészi állás betöltésé
hó végére várható. Az akció mely sülete Textilszakosztáiyénak elnöke
vel a választás ránk ró.
(*)
nek során ez egész országban mint- s így az ország összes lextilnagy-

Három hónapon át tart a néprnházati cikkek
kiosztása

kereskedőinek vezető személye, aki
a gyűlésen’a nagykereskedők prob
lémáit és ezen kérésziül az orszá
gos népruhaakciói igen tárgyilagos
sal] és kielégítőéi ismerhette, és a
legeréiyesebben foglalt állást a feke
tepiac üzelmei, mint a közösség
ellen irányuló
minden
túlzott
egyéni
gazdagodás! törekvések
el|en. Beszéde a jelenlevőkre mély
halast telt. Jelen volt az ülésen Dr.
vitéz Zerinváry Szilárd országgyű
lési képviselőnk is, akit külön hív
tak meg a gyűlésre, tekintettel arra.
hogy a közelmúltban egy országos
jellegű interpellációt intézeti a köz
el Iá lás ügyi miniszterhez a népruházali akció kérdésében.

H Í R E K
Js tenti sztel etek
A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt lót. 10-től magyar. «z
újtemplomban lótnyelvű istentiszteletet
tartanak. Szerdán délelőtt a nacrytemplombmi a tótnyelvű könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmaKYürázatot tartanak.
\
szarvasi róm. k*»í templomban
vasárnap és ünnepnap délelőtt féi 9
órakor csendes mise. 10 ómkor szent
beszéd. nagymise. Délután 4 órakor
ájtatosság. Köznapi misék reggel fél 8
órakor.

Szarvason református istentiszteletet
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az
a rá«i parochio, II. kcr.. 22!. sz. alatt
fesz megtartva. Bibi in órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnapjón dél jtén 2 órakor van istentisztelet
a köz***KÍ iskolában.

— Előadó helyettesi felkérés*
Dr. viléz Zerinváry Szilárcj ország
gyűlési képviselőnket a közeljövő
ben meginduló képviselőházi lárgyöláíok során a költségvetés tár
gyalásánál az igazságügyminiszter
az igazságügyminiszleri téren előfidóhe(ye(tesnek kérte fel.
— Uzeget a harctérről* Takács
János honvéd a B. 455 Tp. szám
ról üzeni feleségének és gyerme
keinek. Jől és egészséges vagyok.
N$ aggódjatok értem, sokszor gon *
dalok rátok szerelő apátok. Üd
vözlöm a sógoraimat, ismerősö
Jket és az Iparos Körben kuglizó
bajfársakat. A Turulnak sok győ
zelmet kívánok. Tisztelettel:
Takács János honv.

— Órszéggyalési képviselőnk
előadása Békéscsabán. Az Orszá
gom Luther Szövetség és Bethlen
Gábor Szövetség október 3 1-én,
a reformáció emléknapján Békés
csabán vallásos ünnepséget ren
dez." Az ünnepségen áz~ ünnepi
bestéd la|(ésár.a dr. vtt$z Zeninváry
SzjEárdol. a szarvasi kerüfef ojrszéggyűlési képviselőjét kérték fel.
— Panasxkihallgatás« Dr. vitéz
ZeniOfV^ty Sziláid orasággyüiési
képviselő legközelebbi panaszkihallgatósát másirányú elfoglaltsága
miaU csak szeptember 24 én. szom
baton délután tartja még Szarvatón s Polgári Körben.

ELADÓ
a bőid a Tóalkai léjgdó közelében.
35 beid lányás tnfeitaaJMcsflaposon*
ao a négyszögöl HdkAn,
10 hoki Q kisszénást AüomátnAL
trőeWödni:

DR. G 9 Ó OSZKÁR agyvftinét:

Tizenkét pályázat érkezett
a szarvasi 4*ik telkészi állásra

— KIÉ veadégszereplfifc £$&
bácsidon, Az ambrózfalvi evang.

ifj. egylet qjtfóber 9 én a csabacsűdi mo^góazinház termében han
Rövidesen megtörténnek a jelölések
gulatos belmissziói és kulturális
estet rendezett Zátonyi Pál lelkész
A szarvasi ev. egyházközség •teljesen felszerelt kérvényeket az vezetésével. Az est viszonzása volt
újjonnan szervezett negyedik Jcl- csperesi hivatal a bányakeruleti
ö csab&csüdiek hasonló ambróz
készi állására az egyházmegyei el püspöki hivatalhoz terjeszti fel
falvi irogatásának, akik Chován
jelölhetés céljából. A püspöki hi József lelkész kezdeményezésére
nökség a pályázati hirdetményt
vatal 14 napon belül felülvlzs-. és vezetésével a környéken kivüi
az egyházi lapokban tette közzé.
egész Csanád megyéi is bejárták
Az állásra 12 lelkészt képesítés gálja a beadott kérvényeket, a nagysikerű előadásokat rendezve,
pályázók közül esetleg törölhet
sel bíró lelkész, hitoktató és se
s a többi közölt Ambrózfalvát is
is.
A felülvizsgálás után az összes meglátogatlak A mostani előadás
gédlelkész jelentkezett. A jelent
megtartására Adamovszky János
kezők, a beérkezett pályázati íratok az esperest hivatalhoz ke
kérvények Időrendiében a követ rülnek vissza. Az egyházmegyei mozitüiöjdonos átengedte az ez
alkalomra szépen feldíszített termét,
kezők : 1 Szlovák Pál bakony- elnökség a püspöki hivataltól
amely rnind n helyi, mind a vidéki
kérvényeket az megjelentek szemében igen kelle
csernvei lelkész, 2. Maróti János visszaérkezett
helybeli segédlelkész, 3. Koppány egyháztanács, majd a képviselő mes benyomást keltett. (Megjegyez
zük, hogy lassanként filmjei is ki
János pitvarosi hitoktató, 4. Soly testület elé terjeszti A jelöltek
már Pá| gerendási lelkész, 5. személyére vonatkozólag az egy elégítik a legkényesebb igényeket
is ) Az eiöadáson egyébként szaSzékács Sámuel n^gy^szénási hit háztanács javaslatot terjeszthet
vala!ok. megán- és karének szá
oktató, 6. Endreffy Zoltán újvi elő, de magában a névszerinti mok, színdarabok szerepellek, s az
déki lelkész, 7. Chovan József jelölés a képviselőtestület hatás egész vendégszereplés! olyan meleg
csabacsűdi lelkész, 8. Szepesi köre. A képviselőtestület a maga szeretet foglalta keretbe, amely
Károly orosziáni lelkész, 9. Har résr.éről kettőt, a püspök egyet példaképül szolgálhat evangélikus
egyházkerületünknek kulturális és
elnökség
mati Béla ős&gárdi-missioi-lelkés7, s az egyházmegyei
hillesU éri munkájuk kiépítésében.
10. Kiss Benő puszta-oftlaki lel egyet jelöl. A képviselőtestület
kész, 11. Balázs János csabai állapítja meg, hogy a próbaszó
segédlelkész és 12. Zalán Pál noklatok mikor s milyen módon Okvetlen nézze meg
pincédi lelkész. A beérkezett s fognak végbemennf.
a
1 0 0 ' m agyar

Bőrtalpú bakancsot kapnak a sokgyerm ekes
H
családok és leszerelt katonák
i

I

-------

Páronként 35 pengő vételárat kell fizetni

! t-.í
•‘
.jií A közeüáíásügyi miniszter se kedni. A honvédség vezetősége
gíteni akar a vidéken lakó sze által átengedett bakancsok csak
gényebb családapák, azok felnőtt nagyon korlátolt mennyiségben
családtagjai, valamint a polgári állanak rendelkezésre. Ezért az
foglalkozásukhoz visszatérő le-* ígényjogosiiltság elbírálásánál a
szerelt katonák lábbeli beszerzési legszigorúbban kell eljárni, vagyis
mindenképpen arra kell törekedni,
gondjain. Ezért körrendeletben
értesítette a -törvényhatóság ve hogy a bakancsokat a valóban
zetőit, hogy ezek részére gyen arra érdemes egyének kapják.
gébb minőségű, azonban a pol A bakancsok szétosztását a jegyző
gári foglalkozást viselők részére irányítása mellett intézik. Először
nagyon alkalmas bőrtalpú kato is jelentkezésre szólítják fel az
nai bakancsok beszerzését tette igényjogosultakat és a jelentke
lehetővé. Az igényfogosultság első zők összeírása után kezdik meg
feltétele az, hogy az illető igénylő i a kiosztást a legjobban rászoru
hlteltérdemtöen igazolni tudja, lók között. A bakancsokat nem
hogy Önhibáján kívül nem tud adják teljesen ingyen, tehát nem
lábbelit beszerezni. Mindenek- \kőnyöradojcnányról van s?ó, ha
előtt előnyben részesítik a több nem szociális segítő akcióról A
gyermekes családipákat és azok |j bakancsok páronként! vételára
gyermekeit, továbbá az ol^yan 35 pengő, amelyet esetleg né
leszerelt katonákat, akik lábbeli . hány részletben is lehet fizetni
erre lehetőség <5s elfo
bi£ny mi^Jtt neip tud^ají a ppl- < ott,
gári foglalkozás terén elhelyez gadható indok van.

T E N Y É SZ K A N C A

VÁSÁRLÁS!

A Lóértékesítő Szövetkezet
értesíti a gazdaközOnséget, hogy

oklóber hó 19*én 10 órakor

Szarvason a vásártéren

f e s t ő m ű v é s z

M képkiállítását
Árpád’Szálló dísztermében.
Nyitva reggel 9-től este 7 óráig.

Kddvezo fizetési feltételek*
— Háztartási gazdasági tanfo
lyam. A gazdasági tanintézet igaz
gatósága felhívja Szarvas nagy
község közönségének figzelmét.
hogy ez év november 8-tól decem
ber 19 ig halhetes Háztartási gaz
dasági tanfolyamot rendez. A tan*
folyamra n 15, életévüket betöltött
és legalabb az elemi iskola négy
osztályát véglett nők iratkozhatnak
be. A tanítás ingyenes, csupán a
tényleges élelmezési kiadások fe
dezésére tartozik minden növen
dék 15 pengőt fizetni. A tanfolya
mon a beiratkozottak gyakorlatilag
tanulják a főzést, valamint a sza
bást, varrást. ‘A tanfolyamra be
iratkozni a gazdasági tanintézetben
lehet délelőtt 8— 12 és délután
2 —4 óra között.
— Lisztet akart engedély nil*
kül Budapestre szállítani* Józsa
Bálintné szarvasi lakost a mező
túri állomáson a csendőrség leiga
zoltatta és csomagjában 9 és. fél
kilógramm lisztéi talált, amit en
gedély nélkül akart Budapestre
szállítani. A mezőtúri államren
dőrség rendőr büntető bírája enge
délynélküli lisztszáltításért Józsánét 5 napi elzárásra átváltoztat*
ható 25 pengő pénzbüntetésre
Ítélte és a lisztéi elkobozta.
tA M W M A W M M M ÍM A M M M T

Borjút,
szarvasmarhát'
akciód kanca v ás&sI ást ttart.
sestó&t,
Felvezethetők a Bizottság elé 9—9 éves te soványsertést,
nyésztésre alkalmas N 6 n i u s kancák.
pontrendszerbe való.
A Bizottság által kiválasztott kancákért
betudással, bármilyen
mennyiségben átvesz
egyezség Szerinti árakat fizetünk az átvé
telkor. A jártatok Szarvasra Irányitandók. vitéz. T ó t fc . J á n o s
kijelölt járási áílptkereskedő.
Három hónapi' tulajdonjog szükséges.

— Vármegyei tűzollógyálés. A
Vármegyei Tűzpltószö vétség va
sárnap Mezőbei^nyben évi köz
gyűlést tarfolt, melyen Szarvasról
vitéz Biki Nngy Imre községi fő*
jegyző járási lűzrendészeti felügelő
| és Majerik Jenő '.tűzoltó segédfel
ügyelő vsrtek részi a szűr vasi tűz
oltóság képviseletében

— Kiegészítik a szarvasi tát«
ollósig felszerdését. A bel ügyin in iszí er kölelez'ie Szarvas közsé
get, hogy egy 300 perel it'vjs, tar
goncával ellátott * hordozható m<>lorft’cskendit szegezzen be. illetve
ezy.el egészítse Ifi tűzol!ófelszere
lését.
■

— A Bajtársi! Szolgálat és H í >
dlgondozó Szövetség üzenetei.
Fcllerjcsztésllnkre tjékc.3vármcgye Fő
ispánja, mint közellátási Kormánybiztos 295/1943 számú rendeletével
a békésváímsgyelí malmok vámus
resménvéia harctéri szolgái aló! vég*
ző honvédek itthefomsradt családjai
részére zárolta és a kiosztáss&l a
helyi közellátási |)ivalalt bízta mej.
Ilyenformán mindazok a honvédcsv
ládok, melyek az Igényeli takarmányt
nem kapták meg, gazdakönyvvel
nem rendelkeznek és önellátásra s;rlést hizlalnak, családonként 50— 50
kg. takarmány vásárlására jogosító
uklványt kapnak a Közellátási Hiva
talain. A vámkeresménybs rászo
rullak névjegyzéké! a Bajtársi Szol
gálat már áttette a . Közellátási Hiva
talnak. Aki e jegyzékből elkésett je
lentkezések miatt j kimaradt, közvet
lenül a Közellátási ' hivatalt keress:
fel olt jelenlse be (íótlólag az igényét.
A vámkeresményw rászorult honvédcsaládok névjegyzékébe lelvsüiík:
Hraskó Andrásáét. (V kk. 24.), Rtdegh Gyöngynél 1.4005, jánovszkv
MlhálynéMV. kk^r.97-.), SSpl jak Mt<
hálynét 1. 635, Molnár Jánosnét (V.
kk. 285). Túrák 1 Mihály IV. 300,
Szebsgyinszky Pákjét (V kk. 254.),
Nyemcsok Mihályn£t lU. 377.), Tus
jak Jánosnét (Lt >033), Oszferland
Bélánét (ül. 111), ■Patkós Jánosnét
(IV. 26), Mucha Jánosnét (ül. • 209),
Maglóczky Pálnét AD 9.), Jancsó Já
nosné (T. kk. V. 52), Oncsik Pálnét
(V. kk. 20Ö4 ), Qullk Györgynél (II.
504). Lestyán Qyöföynéttfd. 135 ).
Valach Andrásnál QV. 144.). Kolom
pár Pálnét (V. kk. /JQ2.), Poroszlay
Károlynél (II. 504$, Dombovári Já*
nősnél (L 498:), Pdbelszky András
áét (A. 408:), Váray Péleraft (1.352.),
Bat'a Györgynél (!.’ 4J3.), Stnkovlcs
Jánosnét (III 515 ), Sonkoly György*
nél (T- V. 52}, Miiur Györgynél (IV.
517:), ZAvadü PálBértl^- ik- 30).
Dudás Mihályné! (L 071), Bányász
Mlhálynél (T. kk, ,|8 307 ), Krlklák
Rárolyilét fT. II. 15/1) Liska György*
nél (TrlII. 418), toaaasov5?ky Isi*
vánnét (IL 305.),- Szilágyi 1István nét
(Krakkó 37.), PouUk Pálnét (T. II.
00/1.). Komlóst Jíárqlyt (III.' 417.),
0éme^ Lászlónál flt 107.), Ribárszky
Páll a 407.). Hartótíl Pálniy (i. 26.).
Varga J ó w e l^ I.-i741.i .Durda Já
nosnál L 009 , RáZséGyulíuét IV. 75..
Glózlk Pétnél IV. kk. 235, Raffey
Istvánnál I. 752., DÍn& Mátyásnál IV52, Konyecsnyi flálnét T. V{I kk.
304., Pljesovszky. Jánosáét Krakkó
175, Omllják Jánosáét I. 084, Huszártk Pálnét L $?0.j[yia;j Ferencnél
IL 303, Szekreter Jánosnét T. 41.20..
Durin Mihályné! lyS52+ Pribelssky
Pálnét V. 200, fljntrik Jánosnét I.
032, Burák JtíRwoétJW; 218, Do<

loga Jánosáéi Krakkó 174, Körös*
parti Mlhétfynét ItLžkk.130, Alexa.
Jánosét L 285., V|ja Mátyásnál IV.

484.
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— Megszűnik a harisnyahiány.

Időszerű gazdasági kérdések

A néhány hángppaJ .ezejőll jelent
kezelt Jiarispy$htány sz-űnöben
va». A kormány megfelelő és -ha
tásos intézkedésein kívül a hely
Kitől tanulta a magyarság a földnívelést ?
zet javulásához hz is hozzájárult,
hogy a harisnyagyárak nyersanyagIgaz, persze, hogy nem * időszerű ősszel visszajöttek és betakarítofták
ellátását az arányosabb elosztás ez a kérdés, legalább is nem az a lermésl. A levágott gnbonál lóval
sal megjavították. Különösen a időszerű gazdasági kérdések meg nyomtatták és vermekbe ásták el.
műselyemharisnyagyártás emelke szokott érleimében. A gazda azon Slltés előtt famozsárbán az u. n.
dett nagyobb mértékben. A ma ban nemcsak szánt, vet és arat, ha> kölyü'ben őrölték lisztlé. Kr. u. 465-től
800-ig élt a magyarság a Kaukázus*
gyar harisnyagyárak nemcsak a nem a maga és nemzete helyzetéről
háborús
termelés problémáival
gondolkozik és ezen gondolkozás tói északra és egy évszázadig lar<
foglalkoznak, hanem már felké ‘ szerint cselekszik is, ha közéleli dol tolt, míg Levedián és Etelközön ál
szüllek u háború utáni időkre is gokban megkérdezik. Ez pedig már a mai hazánkba érkezett. Ezen évszá*
zados útján szláv rabszolgákkal is
és több gyári üzem már előre ki gazdálkodásra is hatással lehel Ma
dolgoztatta földjét, de ezek a szol*
dolgozta nugvobb arányú üzem- sok szó esik arról, hogy Kelet vagy
modernizáló éi fejíeszlő tervét.
Nyugat Sokan szégyelik, hogy ke gák semmi hatással nem voltak a
lettől jöttünk, keleti tulajdonságokat földmívelésre. A szláv hatás töldmí*
hordozunk, mások meg büszkék rá. velésünkre az új hazában kezdődik
Hogy állunk a íöldmivelés meslersé* és emlékét őrzik a magyar nyelv*
te/epaífkus t/íuzrorrsfa. a hradu
gével? Keletről hoztuk, vagy Nyu ben meghonosodott szláv eredetű
maharabzsák
udvari
bűvésze, gaton lanulluk ?
szavak, mint széna, szalma, rozs,
teljesen új. ragyogó műssorral
Meri az egészen nyilvánvaló, hogy dinnye, bab, répa, káposzta, kalász,
ismét üárosuafefaj érkezik.
nem mindig ismerte a magyar nép kasza, barázda, borona. Az erősebb
ezt a foglalkozást. A Kr. u. IV. év- hatást azonban a magyarság gya
. században Nyugat-Szibériában élő korolta a kezdetlegesebb módszerek*
ősmagyar nép halász-vadász nép volt. kel dolgozó itt talált gyér szláv föld*
Fejlettebb foka ennek az életmódiak mfvelő népre.
Rövid vizsgálódás után is megái*
a prémvadászai, amely már keres
kedelmi kapcsolatokat tételez fel ide lapítjuk tehát, hogy úgy vagyunk a
gen népekkel. így jutotf érintkezésbe földmiveléssel is, mint a legtöbb mű*
az ősmagyarság is a nyugati törö’ veltségl elemünkkel. Ázsiábűl hoztuk,
kök egyik népével az onogurral, de Európában fejlesztettük ki, európai
amely nomád álatlenyésztő nép volt. eszközökkel, de ázsiai lélekkel. Az
A két népelem egyesüléséből kelet* .első európai eredetű nép, amely ha*
kezelt a magyar nép. Kelétről jövő tással volt földmtvelésllnkre az itt
nyomás elől kitérve a Kr. u. V. szá talált szláv népség volt, ez azonboin
zadban ez a nép délnyugat felé ván* 'már csak kölcsönhatás. Akkor már
dorolt és 4Ö5 körűi a Kaukázus hegy 3 —400 éves földmíveiő múlt volt a
ségtől északra eső sieppevidékre ér honfoglaló magyarság mögött. Ez
kezett. Itt ismerkedett meg a földmi* pedig nem szégyen. A főldmfvelés
Mindenkinek éiérik emlékezeté veléssel és a tanítómesterei nyugati története is egyik bizoayitéka a sok
ben él a két évvel ezelőtt váro török lajla népek voltak, amit a lég* !közül annak, hogy mint kulturnép
sunkban jérl
rrtagislro Danieli, régibb eredetű földmiveléssel kapcso jelentünk meg ezen a földön.
BENCSIK ISTVÁN
telepatikus iüuiionUsta sorozatos latos szavaink. _ mint. búza, árpa,
ín.
kir. őizd? ianár.
ocsu,
dara,
sárló'
arai
kéve/szérű,
előadásain ak
ha‘alrnfls sikere.
őröl török eredete is bizonyítja. Fon*
Annakidején csak egyelien léma
forgott közszájon: Dánieli a világ los foglalkozássá azonban a földmí*
— Magyar Élet Pírt vilaszt*
hírű bűvész fanlaszlikus és a velés csak akkor lett, mikor a Ku
máayi
filésa BékésszenUadráspa*
csodával haíáros előadásainak bán totyó melletti hazájában mégis*
A
Magyar
Élei Párt békésszeíitsorozni(i. Azóta a kitűnő Danieli merkedell a magyarság az indoeüró*
andrási
szervezete
október 24-én
mester magasnivójú előadásaival pai búza egy változatával az u. n.
Békésszentpndfáson választmányi
kélszemü
búzával
és
ugyancsak
Itt
meghódította a külföldi metropoli
sok, valamint az ország nagyobb megismerte a ma magyarnak neve* ülés) tart, melyen megjelenik dr.
vitéz Zerinváry Szilárd országgyű
városainak közönségéi, csütörtök zell szarvasmarhafajtát. A .földműve
lési képviselő is. Országgyűlési
lésnek
ezek
az
élettani
feltételei
az
től kezdődő lég -a Várost Színház
képviselőnk ezalkalotnm^l panasz
ban teijesen új, ragyogó műsorral indoeurópai szkiták és szarmaták ko*
kihallgatást is tart Békésszenlandismét vendégszerepelni fog váro rából maradthatlak ezeken a terüle
ráspn.
teken.
Érdekes
megjegyezni,
hogy
a
sunkban. Érdekes ez a körülmény,
— Vezetőségi értekezlet A
hogy — amint kiszivárgott a híre. magyarló viszpQt. mely a honfog*
Danteii városunkban történő ven látásnak egyik legjelentősebb ténye* Magypr
Pád ^zarvoai szerdégszereplésének, máris olyan hi zője volt, a bslsőázstai eredetű u. n. vezélének vezetősége szombaton
aaie a Polgári Kör külön* (érmé
hetetlen érdeklődés nyilvánul meg taki lónak a . IgszdrmzottjA.
Mig tehát az állattenyésztési is, ben vezetőségi érJekpzlqt^t tűtelőadásai iráni, hogy az előadá
sokra .árusítói! jegyeket valóság földmívelésl is ázsiai eredetű török tölt, amelyen aktuális kérdéseket
gal szét kapkodja a
közönség. népektől tanultuk, addig jelentős fog* tárgyaltak meg. Az értekezleten
Viszont értesüléseink alapján közöl lalkozássá a íöldmivelés csak dél* réiztvett dr. vjitéz Zeninváry Szi
hetjük, hogy az előre behirdetett oroszországi, Iháát európai területen lárd országgyűlési képviselő is.
előadásokon kívül több velőadási lelt, miután az európai búzát és az
— VitéÉtl i Mivéueti is I«<
semmi körülmények közöli sem európai igavonó állatot megismertük. dömányliarit TárMsájban. A
A délorosz steppéken a töldmívelést szarvasi Művészet* é^ Tudomány
farinat a megfér, mivel országos
turnéja e&y évre levan kötye, így úgy kapcsolták össze őseink a no* barát Társaság e hó 18-án, hét
a városokban tartartnndő előadá mád állattenyészléssel, hogy tavasz* főn este 8 órai kezdettel a Polgári
sok ideje is poníps .bepszJáel szál elvégezték a' vetést, azután a Kör kultúrtern^ébpn Aritaesteí íen
bevetett földeket néhány öreg és
nyeri. Jegyek elővételben a azin
szobák őrizetére hagyva a nép zö.ue
h/§z pénztáránál délelőtt 10“ 1-ig,
az állatokkal- távoli legelőkre vonult.
délután 4 órától válthatók.

DANIELI

^Lcufő-cc A

A S P IR IN Í
dez. Vitavezető Kovács Béla gimn.
tanár. A" vitaestre a tagokat é<
érdeklődőket ezúton hívja meg az
Elnökség.
— Molnár Bétának áj twulminya je*
lent meg a madár szaporodási ösztönének
megnyilvánnli«air6l. Molnár Bćla szarvasi
oyug. lanár, az európai hírű ornHológasnak
a napokban e$ y ú] lanutmápya |elent meg
„Vázlatok a midár szaporodási ösztönének
mcönyllvánuiásoL-ól** címmel, amílyazcáész
ornltoló^ial tudományt leüesen új alapokra
helyezi. Molnár Béla madáréieilanl és madár*
lélektani tanulmányai a andór biológiai éleiét
visszavezetik a természetbe és ídío^ása d*
leniéiben áll mindazokkal, akik a madárétet
megnyilvámilásaU emberi szempontból, társa^dalml és erkölcsi törvények alapvetéséből bi>
rálják el, valamin! azokkal, akik a madarak
éleiéi kalitka fogságukban Igyekeztek megfl<
gyeim. Molnár Béla több ézflzedea ál hosszú
hónapokai tököt! el kint a természetből, gon*
dós és mindenre körültekintő flgyekánmel
végzett tamilmányal során olyan megái(apUá*
sokro Julótt, amik á tudományos korok régi
megállapításaival is nagyoa sokszor szem*
beaáUák. Az Ösztönt éld pompás megegye*
lseiből származó megáüapitásaü a régi dók«
Irinákon nyugvó tudomány és emberi szem*
szögből nézó kulalás támadásnak Is vétheti,
ózonban Molnár Délál egyedül a cél érdekel,
heti ebben a dologban is, az igazság meg.
állapítása. Á természcli igazságokkal szemben
pedig a fennálló erőszakos blzotü(üékpk csak
időlegesek lehetnek, és ezért Molnár Béla ta
nulmányai széles körök figyelmét sokszoro*
zoftan lelkelleflék. A most megjeleni 40' olda«
las vázlatos tanulmánya, sok ornllojágtaú kér«
désnek összefoglaló sűrítését és rövid meg*
áiUapItásaít tattálmezza a madár lelkiségének
megnyilvánulásaival kapcsolatban, amely vöt*
lakgpćp a jpil&madár léleklonál rögzfll le.
Molnár 0éla flszíáp .énhelő, szabatos mon
datai. a megfigyelések alapján huté v&U meg*
állapításai a szakértő előtt a legteljesebb űj*
szerűséggel hatnak, és az ösztön! megnyílót* •
kozáspk leröig^tésében teijeson ú) élettant vl*

lágo»tiárnak tel. Molnár Őéla eredeti kutak*
sálból származó megállapítások visszhorufia
e^dig is hagy vb'J, újabb íannlmán^a! azon
ban az ormtológia s2ámas ié^ tévedéséi ma-

gyaxáZia dJ Q lermi^z^l levpítí crpdtné-

nyelt af^pj&n apkat m^gdö^ é? új igo&tv
tágításba helvezí, ezért ez a kis ÍUzei nem
csak a Jdenvoló tudomány efős prformjál
lelenti, (le a.további vizsgálódások számua
a kUap^soit utakkal szémbea tdlesen új és
az éleihez közelebb vezetó irányt Jelöl meg.
A kiváló és érdekes tanulmány Szarvason,
a Szarvasi Közlöny nyomdájának gondos
munkájában késrllH.
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állandóan veszek
Lekötött, nyúl yaáy fácán után darabonként 3 drb.
töltényt bi2tp5itpj$

A töltény egy részét a vad beszállítás elfitt
önköltségi áfban eldlégéfcetn, a többit a
vad leazillítfaa után .ad<9t>*

ŐZT. Gaál Ernőné Szarvas IL ktr. 177.
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— üzen a szerkesztőség. K. M.
Szarvas. Múltkori megállapításunk
nevezett egyesülere is vonatko
zott. Hogy mivel a sajtó fontos
ságát és megbecsülését előttünk
még ismeretlen, de már sejtett
okból is elismerni nem hajlandó,
a nevezett egyesület működéséről
ezután nem. emlékezünk meg
lapunkban. Az önérzetes magyar
sajtó, amikor egyes egyesületek
érdekében munkásságot fejt ki,
elvárja a kölcsönösség alapján
való megtisztelést. Végtelenül el
szomorító jelenség ez Szarvason,
de hisszük, hogy eljön az idő ami*
kor a Szarvason megjelenő lapok
együttesen lépnek fel az ilyen
eljárás ellen. Addig is mi önérze
tesen álljuk a sajtó hivatásénak
tudatában és az Országos Magyar
Sajtókamara általi ellenőrzésben
bizva a sojtókemarai lagok védel
mében végzett munkájának ered
ményes kivizsgálását és vélemé
nyüket fenntartjuk ez ügyben is.
Szerintünk a sajtó nem üzletet,
de közérdeket képvisel és az álhir*
lep Íróknak sokszor egyes egye*
sülelek életébe is beleszóló tény
kedéséért a megtorló eljárást folya
matba tesszük. Akkor azután a
teljesen magukra maradt egyesü
letek örmfcgukia ébredve rájön
nek, hogy a sajlo mellőzése saját
éidekeik ellen való. Egyelőre csak
annyit, majd később bővebb rész
leteket.
— Emlékserleg>avatás* A hely
beli Kulecs vendéglő lekézői szom
baton este ünnepélyes kéretek kö
zöli avallák fel azt a serleget, amit
Dell Antal hősi halált halt szarvasi
szabó mester emlékének szereztek
be és nemes verseny keretében meg
nyertek. Az összejövetelen megje
lent Dell Antal özvegye, valamint
dr. viléz Zerinváry Szilárd ország
gyűlési képviselő is. Az összejö
vetelen flr. Kugyeia György a ku
lacs tekéző-csapatánek kapitánya
őszinte és szívbőljövő beszédben
emlékezett meg Dell Antal szabó
mé sierről, aki a szovjet elleni küz
delemben hősi halált halt, majd
lendületes szavak keretében telt
bitet a szarvasi tekézők haza*
fias értékéről. Ezután a serlegei
Brechna János gondnoknak adta
át, aki ígéretet tett, hogy a serle
get megőrzi a maga tisztaságában.
Ezután dr. Demjén György köz
ségi jegyző mondott emelkedett
ünnepi beszédet. A felemelő ün
nepi összejövetel a Hiszekegy
elmondásával ért véget.

— Botrányosaik viselkedett a
nagyilondai utcáo. Szolnok Do
boka vármegye nagyilondai járó*
sának rendőrbüntetőbirája Zamba
G)ula szarvasi, lakosi öt napi
elzárásra átváltoztatható 20 pengő
pénzbünteiésre ítélte, mivel korcs
mái szórakozás után a nagyilondai utcán botrányosan visel
kedett.

Értesítem
a nagyérdemű közönséget, hogy
bármilyen

m ezőgazdasági

géphez

(traktor, traktoreke, vetőgép, eke
és aratógép)

alkatrészeket
olajat és zsírt

Állandóan raktáron tartok

-Sárkány vaskereskedő
Szarvas, Fő út.

Olajipari
erőtakarmányjárandóságok kiszolgáltatása
szerződéses olajmagtermelök részére
Illetékes helyről többízben szó
lították fel a szerződéses olajmagtermelő gazdákat, hogy az 1942.
évben szerződés alapján megter
melt és beszolgáltatott olajmag
termésük utáni olajipari erőtakermányjárandóságuk átvételével ne?
késlekedjenek.
A Futura ismételten nyomatéko
san felszólítja azokat az olajmagtermelő gazdákat, akik az 1942.
évben szerződés alapján megter
melt és beszolgáltatott magtermé
sük utáni erőtakarmányjárandóságukat ezideig valamilyen oknál
fogva nem vették át, hogy járan
dóságukra vonatkozó igényüket
a legrövidebb idő belül érvénye
sítsék, nehogy ez új idény meg
kezdésével érvényéi veszítse.
Ezenkívül illetékes helyről fel
hívják a gazdák figyelmét arra,
hogy a szerződéses alapon ter
melt és beszolgáltatott 1943. évi
olajmegtermés
után kiutalható
erőtakerményjórandóság átvételé
nek legalkalmasabb időpontja a
termés leszállításakor van, ami

kor is az üzemekhez termeléssel
beérkezett vagonok kiürítése után
azokban az erőtakarmányszállítások legalkalmasabban eszközölhelők. Az 5.410M942. M. E.
számú rendelet szerint a szerző
déses olajmagtermelők erőtakarmány iránti igényüket legkésőbb
30 napon belül tartoznak érvé
nyesíteni. A Futura ennek meg
felelően kiküldi az erőtakarmányra
vonalkozó kötleveleket a jogosult
termelőknek, akik sürgősen gon
doskodjanak az ellenérték, esetleg
zsákszéllítási rendelkezés beküldé*
séről, hogy a ^zállilás ekeda(ytalanul lebonyolítható legyen. Azok
nak a gazdáknak, akik most ez
Ősz folyamán nem igyekszenek át
venni szerződéses járandóságukat,
számilaniok kell 'azzal, hogy majd
csak lényeges késéssel a késő ta
vaszi hónapokban fognak erőtakarmányiérandóságukhoz jutni, ami
kor az állatállományuk áttelelése
szempontjából már lényegesen kevésbbé értékes.

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

. Elsőrendű zeboabükköny, pévástörek és zabosbükkönyszaima eladó. Érdeklődni: 11. 248.
• 2—3 s/obás lakóházat keres
bérbe, sikeres közvetítést dijaz
Szakács tanitó. IV. 220.
. Ansórál es egyéb fonásra
alkalmas anyagot kartolásra
elvállalok. III. 111. sz.
. Két szoba és mellékhelyiség
ből álló bútorozott Jakás kiadó.
III. kér, 41. sz.
. Géplakatos és vaskereskedő
tanoncot fe! veszek. Sárkány
János v6skeresk?dő.
. Élt dó Krakó 19. számú ház

— Méltán került az UJ Idők
élére az e tevéi, amelyben Zajzon
Adám e héten korunk erkölcseiről
mond nagyon is megszívelendő ítéle
tet. Kiemelkedik még e szóm közlemé
nyei közül Mái iái Sándor Próza című
írása. Dókei Jénos és Terescsényi
György elbeszélése és Gábor László
Amadzsan mesél című keleti életképe.
Tovább folytatódik a két nagysikerű
regény: Galó három felesége Harsá
ny! Zsolttól s Az Ej Királynője Szé
kely Tiboriéi. — Kosáryné Réz
Lola és Htríányí Gréle regényeit közli
folytatásokban a Megyar Lényok, Tutsek Anna népszerű ifjúsági lapja
Zirczy llono, K. Szabó Ida. Harsányi
Gizi. Zagyva Mária novellát, dr. Ber
kes Zoltán, Benedek Rózsi, Gyatir.athy
Irén, Hegyaljai Kiss Géza, Leszkay
Irén, Nagykárolyi cikkei, Gyímesi Fe
renc és Sir Éva verset írtak ezen a
héten. — Palkó szüreten a címe
ölbeí Irén kedves versének, mely Az
Én Újságom új számának címlapját
díszíti. S, Bokor Malvin Egy kis zseb
óra története címen írt új regényt a
gyermekek ?számára. Díjtalan mutat
ványszámot mindhárom lapból kívá
natra bárkinek küld a kiadóhivatal
Budapest, VI., Andrássy-út 16.

Hirdessen lapuikban!

—
Falliivi*. A Tűzharcos Szövetség korcsma és fűszer üzlet. Érdek
lődni lehet ugyanott.
Szarvasi csoportja most tartott választmányi
Ülésén határozatot hozott, hogy a csoport
legjait ez egyesületben felólUlondó tablón
. Három, esetleg két szobamegörökíteni kívánja. Felhívja az elnökség
konyhás és melléképülettel ren
a csoport legjait, hogy formaruhás 4xő cm-es
delkező iakóházat keres bérbe
fényképeiket Dankó bojtárainknál adják le
Szakáén György tanító. Aján
vagy készítendő fénykép ügyében szintén
latokat IV. kér.* 220. szám alá
foreu!]onak Donkó bojtárunkhoz, aki meg*
kér.
felelő felvilágosítással szolgál a hozzáfog
dúló tűzharcos bojtosoknak.

—
Fertőző állatbetegségek* A
legutóbbi vármegyei állategész
ségügyi kimutatás szerint járá
sunkban a következő fertőző állatbetegségek fordulnak elő. Rühesség Békésszentandráson 2 udvar
ban, 3 tanyában lónál, 3 tanyá
ban juhnál, Öcsödön 2 udvarban,
6 tanyában lónál. 3 tanyában juh
nál, sertéspestis Békésszentandráson 14 udvarban, 3 tanyában.
Kondoroson 3 udvarban, 4 tanyá
ban, Szarvason 3 udvarban, 4
tanyában. Gyomén sertéspestis
lépett fel, ezért a gyomai heti és
országos vásárokon a sertések
felhajtása tilos.

Eladó földek :

. Kétszobás
házat
keresek
megvételre. Cím a kiadóhiva
talba megtudható.
• 2 vagy 3 kishold föld eladó.
V. külkerület 254/5. .«z.

• 155 O-öl gyümölcsös Mangolban eladó. Bővebbel Mol
nár I. kér., 140. sz.
. Elcserélném a strand melletti
„Várlak" nyaralómat szántó
földért. Cím : Dr. Lengyel al
ezredes, Kunszentmárton.
. Mély babakocsi és babake
lengye eladó. Érdeklődni lehet
I. kér., 101. alatt.
. V. külkerületben, az ugaro
kon 3 hold föld eladó. Az el
adással dr. Faragó Jenő van
megbízva.'.

10 hold 1. oszt. szántó Csabacsűdön ;
20 hold szántó Décsen;
30 hold szántó Csabacsűdön kövesút mellett;
32 hóid Csabacsűdön tanyával,
34V* hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
43 és fél hold külső Ecseren tanyával;
50 hold jóminőségű szántó Kiskirályságon.

• Egy pianínó eladó. Érdeklődni
lehet Podmanczky fűszerkeres
kedőnél.

Eladó házak:

. Azonnali beköltözésre házmesteri házaspárt keresek (le
hetőleg gyermektelen)III.ker., 178.

I. kér., 71. sz. Sonkoly-féle tiszta kőépítményű sarokház,
I. kér.,105.sz.cseréppel fedett beltelkes lakóház;
II. kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel.
III. ker.t 349. sz. beltelkes lakóház.
IV. kerületben jóhelyen lévő saroktelek,
Körörsparti nyaraló érős kőépülettel;

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

Vételre keresünk:

Hirdessen
lapunkban!

dinnye földet és beltelkes lakóházat,

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet
hez! hol a megbízást eredményesen köz
vetítik. Oszülysorsjaték sorsjegyeinek árusítása.
HŰ

Felett* lű a tt N A G Y S Á N D O R
Nyomatott a Szarvad KSzlSny Njobm
iU> és LapkUdóvilUbl ayo—riljlhia
L kér«, Bortfcy M iklénét ? ir ia

HIRDETMÉNY.
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Közhírré teszi as elölöljáróság a
lakosságnak, hogy azok a gazdál
kodók, akik benétkcfő gazdasági cse
lédjeiknek szerződés melmében munka
bér 'C ím é n kenyérg .bonét adnak ki,
az ezen a cimen ki idolt kenyérgabo
nának a beszolglé, itási kötelezettsé
gükbe való beszán ttést igényelhetik.
A gazdálkodó által »entétkező gazda
sági cselédjei rész irc kiszolgáltatott
kenyérgabonából a ónban legfeljebb
10 q a mennyiség, amely beszolgál
tatást kötelességébe ! leszámít. A cse
léd részére kiszol {áltatott kenyér
gabona a gazdálkodó által a cseléd
Takóhelyelyére illetékes nyilvántartó
hatóságnál a kiad »alól számított 3
napen belül bejelenendő. A bejelen
téshez szükséges nyomtatvány a köz
ségháza 30 számuk szobájában ármegtérítés ellenébel igényelhető, s
ugyanott az ezzel kapcsolatos bővebb
felvilágosítások is n?gtudhatók.
Szarvason, 1943. »Wóber 14«én.
^ELÖLJÁRÓSÁG.

Szarvas község elöl fbósógátói.
h ir d e t Ké n y .
Közhírré teszi az {elöljáróság, hogy
a M. Kir. Küzellátá:1Í Miniszter úr a
mezőgazdasági munkásság ruházati
akcióját megindítotte Az akció során
bekecs anyag, köbó é6 nadrág készí
tésére alkalmas s?ivet,
zeig, női
ruha. férfi ing és alsónadrág kerül
kiosztásra. Igényjof jsúllak az éves
gazdasági cselédek, fáz idénymunká
sok és sumés idénymunkások. Fel
hívja a z elöljáróság / az igényjogosul
takat. hogy emenny, oen a fent felsorolt
ruhákra igényt larle »ak, igényüket az
Árpádköz 4-es szán u irodájában 1943.
évi október 26-ig fe’tétlenül (erjesszék
elő annál is inkálp. mert későbbi
igényléseket az elöljáróság nem yejiet
figyelembe. Mintho:y pedig csali «
mezőgazdaságban pnylegesen alkal
mazottak részesíthefők az akcióban,
a jelentkezés a lka libával igazolandó,
hogy az. igénylő kirek a gazdaságá
ban van alkolmazvp s felmutatandó
az igénylő vásárlásit könyve, valamint
a bérlevél. Az igényelt áruk ára ké
sőbb lesz megá[lapi|va, s az áruk át
vételekor készpénzen fizetendő.
Szarvas, 1943. okfcber 14-én.
1 'e l ö l j á r ó s á g .

HIRDETMÉNY.
Élcsfli t í z elöljáróiig a lakosságot,
hogy a kö7ség tulajdonát képező gőz
és kádfürdő 1943. <vi oklóber 16-án
megnyílik. A furdőrwid és fürdöhasználati díjakat ca alábbiakban állapítot
ták meg
C
Szombaton:
délelőtt 7— 12 óráié , férfiak részére,
délután 1—5 óráin nők részére,
délután V*6—8 óráigfférfiak részére.
Vasárnap:
j
délelőtt 7— 12 óráig férfiak részére.
délután 1—4 óráig zfnafürdés nőknek,
délután V*5—6-ig zórinfürdés férfiaknak.
hétfőn:
f
délelőtt v7— 12 óráig jerfiak részére,
délután 1—V&5 óráig ‘nők részére'.
délután 5—8 óráig fi Ifiak részére.
Fürdő használati <Ujak : zónajegy
40 fillér, kiszolgálás |s ruha 26 fillér,
összesen 66 fillér. G; ermekjegy 40 fil
lér, kiszolgálás és ríj ia 26 fillér, öszszesen 66 fillér, G&ufrdő személy jegy
106 P. kiszolgálás
ruha 34 fillér,
összesen 1*40 P. Gőmérlel 10 szelvény
7 20 P, kiszolgálás é fru h a 2*40 P, óazszesen 10*60 P. Kádiezemély jegy 1*32
P, kiszolgálás és rubb 44 fillér, őszszesen 1'76 P. Ken szelvénybérlet
(10 szelvény) 1008 f» kiszolgálás és
ruha 4*40 P, össze&h 14 48 pengő.
A fürdő használatfl^Uak a pénztár
nál előre fizetendőké fürdőruha hasz
nálata, valamint a BrdÖkezelŐtöl át
vett ruhának a fürdil ijezelőnél való le
adása kötélező.
Szarvason, 1943. cf Ttóber 14-én.

(ELÖLJÁRÓSÁG.

Fizessen elől
a Szarvasi
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