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Hullámok a lelkészválasztás körül
Láttunk már sima vízfelületet, 

amely derűs melegséggel ringatta 
a napsugarak ráhulló fényes ké
véit s enyhe borzongással fogadta 
a szellő lágy simogatását. Aztán 
egyszerre csak megbomlott ez az 
egység, ez a halk dallamhoz ha- 
sonlltó tökéletes harmónia. Vala
honnan, valamerről váratlanul 
egy idegen test, egy nagy kő, 
vagy valami ehhez hasonló röpült 
a fejűnk felett magas ívben, s 
lomha tehetetlenséggel csobbant 
be a vízbe. Egy nagy test, amely
ről nem tudjuk még,hogy micsoda. 
Csak a korvonalait láttuk, a csob- 
banásból következtethettünk a 
súlyára, s izgatott türelmetlenség
gel várjuk a felbukkanását.

A becsapódás helyén, s annak 
közvetlen környékén * azonnal 
hullámok keletkeznek, amelyek 
lassú, de biztos, feltartóztathatat
lan gyűrűzéssel mozognak a iá- 
volabb fekvő helyek felé, árnlg 
csak partot nem érnek. Nincs 
egyetlenegy tenyérnyi hely sem, 
amelyet kihagynának, s még a 
legeldugottabb zugok, a legvédet- 
tebb öblök és bemélyedések, a 
csipkézett part legtávolabb! be- 
türemlései is mozgásba jönnek 
a bedobott tömb fölzajgó hullá
maitól.

Ismerjük ezeket a hullámokat, 
Vannak köztük olyanok, amelyek 
a loccsanás pillanatában széjjel
válnak, majd meredek csúcs
ban csapnak össze, az öblűkbe 
merülő tárgy fölött, miközben a 
hirtelen felszökő és egymás felé 
Irányuló erőktől apró csepp ékké 
porzódnak szét, hogy lehullva a 
víztükrére csak jelentéktelen fod
rokat hozzanak létre. Vannak 
közöttük olyanok, amelyek a 
vlzbemerülő test után vetették 
magukat, lekisérték azt a tó leg
mélyére, majd hirtelen elszökve 
melőle belemarkoltak a finom 
szemcséjű, fekete Iszapba, s vad 
örvényléssel csaptak fel a fel
színre, keverve-kavatva a ma
gukkal hozott. hordalékukat. Be
szennyezték a szivárvány színei
ben viliódzva vlsszabulló apró 
csöppeket is, maguk köré hcn- 
gergették és elnyelték az össze
vissza kergető ző apró fodrokat, 
s haragos, mindent elsöprenl lát«, 
szó, vészes" fergetegként Indultak 
part Jelé haladó útjukra. Ismer
jük a sárriak és iszapnak, a fel
kavart mocsoknak felörvénylését. 
Piszkos bugyborékokat vet a víz, 
de hulláma álig halad, csak. egy 
helyben forog, kering, a a végén 
önmagába h*l. De vannak a fel
kavart hullámok közt olyanok is, 
amelyek nem szöktek az tíső 
érintkezésre mindjárt a magasba,

hogy többé szerepet nem )átszó 
piciny cseppecskéké porladjanak 
szét, sem a mélybe nem kava
rogtak le, hogy megbenperegve 
az iszapban piszkos aljként ré- 
mitgessenek a tiszta átlátszónak 
megszokott felszínen. Ezek nyu
godtan "indultak útjukra. Szabá
lyos gyűrűkben* mindig nagyob
bodó körökben, folyvást táguló 
keretekkel hömpölyögtek tova. 
Elrendelésüknek tiszta ereje dom
borodott redöikben, hullámzásuk
ban, a természeti erők znegmá- 
sitbatatlansága látszott minden 
megmozdulásukban, s tarajukon, 
valahányszor nyugodt biztonság
gal a magasba emelték a fejőket, 
megcsillant a napnak aranyló su
gara, s tükröző felületükből vil
logó fényözön záporozott a tó 
színén végig.

Kísértetiesen ugyanez a kép 
tárul szemeink elé, ha a szarvasi 
evangélikus" társadalom " stmá^vl- ' 
zébe dobott lelkészválasztás által 
felkavart hullámokat nézzük. Ha
talmas súllyal és fokozott jelen
tőséggel csobbant bele a 12 je
lölt nevével, s a már leírt mó
don hullámokat vert fel.

A felszökkenö optimizmus szi
porkázójával, az első idők köny- 
nyed megjegyzéseivel, az egész 
választás ügyének félvállról ve- 
vésével nem foglalkozhatunk, 
mert. szerepük már a multté: 
mint visszahulló kis vizcseppek, 
úgy tűntek el az események sod

rában.
Annál többet kell azonban be

szélnünk a mélységet megjárt 
indulatok Iszapos örvényléséről. 
Emlékeznek még kedves olvasóink 
pár héttel*ezelőtt megjelent cik
künkre, amelyben kérve kértük ' 
a híveket, ne ragadtassák el ma
gukat, és ne feledkezzenek meg 
Tessedik szelleméről, amelyeknek 
emlékére és amelyeknek jegyé
ben kell ennek a választásnak 
lefolynia. A demagógia mégis fel
ütötte a fejét. Egyházunk iránti 
felelősségüntöl átitatott soraink ra, 
melyben a megválasztandó pap 
nem hiányozható tulajdonságairól 
Irtunk, egyesek felháborodva 
mondogatták : elő akarják írni 
nekünk, hogy kit válasszunk meg 
papnak. Milyen ügyes szóíaml 
Hogy megtéveszti a hiszékeny 
embert, pedig milyen üres érvl 
Nem azt akartuk mi megmondani, 
hogy ki legyezi a negyedik lel- 
kész, hanem azt, hogy milyen le
gyen az 1 Ez pedig óriási különb
ség. Mert az mégis nyilvánvaló, 
hogy nem az tesz valakit^ érté
kes emberré, ha a cikkíró meg- 
Irjatóla, vagy valaki sióban 
kije ié ig A cikkíró tévedhet, aji

kortes is mondhat nemigazat. 
Puszta dicsérettől semmi és senki 
nem változik meg, nem lesz ér
tékesebb és többetérőbb. Lehet 
azonban, hogy a felületesek előtt 
kívánatossá válik, de a jó gazdát 
sem lehet becsapni %lyan egyéb
ként jó fogással, hogy az eladó 
lovat megetetik, amitől egy napra 
elfelejti a kehességet.

A ..szembenálló feleknek ne 
csak a hibáit soroljuk fel, hanem 
ha valóban értékes ember a je
löltünk,'vigyük győzelemre a zász
lóját az ö érdemeinek hangozta
tásával. Ne azt tartsuk érdem
nek, ha valakiben nincs meg az 
a hiba, amit a másik jelöltnél 
kárhoztatunk 1 Hiszen hiba min
denkiben van, csak a nemesebb 
ellenfél nem erre alapozza a 
maga hareát. Az ilyen szemszögű 
értékelés, amely az érdemeket 
figyelmen kívül hagyja, például 
odavezetne, hogy Petőfiben csak 
egy összeférhetetlen, hirtelen ha-* 
*agú, -erőszakos embert Játnánk* 
aki mindenkit megmar maga' kö
rül, mindenkit elriaszt maga mel
lől, — pedig Arany Jánoshoz fű 
ződő barátságának "mélysége és 
őszintesége párját ritkítja, fele
sége iránti határtalan gyöngéd
sége pedig a legszebb magyar 
versek megírására ihlette, s min
den hibája mellett 1$, mindeneké 
felett ő a legnagyobb magyar 
költő.

Nem akarunk senkinek sem a 
háta mögé sem állni, bár ehhez 
kétségtelenül jogunk lenne, csak

;9-én tartott 75 éves jubileuma 

i alkalmával dr. Tóth Pál kormány- 

i főtanácsos, főorvost,aki a Szarvasi 

í Dalkarnak 15 év óta elnöke és 

Podanl Samut, aki 38 év óta tagja, 

15 év óta alelnöke, egy-egy pla

kettel, Rohoska Gézát, aki a 

dalkarnak 22 év óta karnagya, a 

.Szövetség 75 éves jubileumi em

lékérmével tüntette ki, melyet a 

Szövetség azon célból készíttetem 

vtett, hogy azfcal jutalmazza azo

ka t, akik a M. D. E. O. Sz. és a 

vmagyar énekkari kultura javára 

fkülönösen eredményes munkát 

Végeztek.

Október 30-áft, szerény csalá

dias ünnepség' keretében

az igazság kedvéért állapítjuk 
meg, hogy egy templomépltés Is 
feltétlenül érdem. S aki a -ma! 
Időkben, éppen a mai időkben, 
ezt úgy kívánja beállítani, mintha 
a véghezvivője éppen ezért nem 
lenne* megválasztható szarvasi 
pappá, az akaratlanul is azok 
táborába áll, akiket keresztyén- 
ségünk legnagyobb ellenségeiként 
szoktunk emlegetni. Ugyanúgy 
nem tartozik a választás tiszta 
eszközei közé Ismét mások olyan 
hibákkal való élmarasztalása, 
amikről már régen leszoktak, s 
amikét már régen jóvátettek.

Emlékszünk még szemléltető 
természeti képünkre. A zavaros 
hullámok sorsa már születésük
kor beteljesedett: nem gyűrűz
hetnek messzire, nem hathatnak 
szélesebb területeken, mert meg
fojtja őket a bennük lévő nehéz 
iszap, visszahúzza őket a mélybe 
az általuk felkavart sár. A partot 
csak azok a hullámok érik el, 
amelyek nyugodtan, tisztán, min
den idegen piszoktól mentesen 
indultak útnak és folytatják út
jukat. £m i magyarul azt jelenti: 
a lelkészválasztáson az «a csoport 
győz, amelyik a legtöbb érdem
mel rendelkező felölt mögött áll, 
a küzdelemben is tiszta eszkö- 
zökkel és nemes szándékkal csak 
ezekre az érdemekre hivatkozik, 
s nem kürtöl széjfel az ellenfe
lekről koholt valótlanságokat.

totta át dr. Tóth Pál, az énekkar 

elnöke a fent nevezetteknek a 

kitüntetést és az alant felsoroltak

nak a működési emlékérmeket: 

Podanl Samunak 38, Rohoska 

Gézánák 23, Zslgmond Sándornak 

23, Ujfaluczky Józsefnek 23, On~ 

esik Györgynek 21, Kelement 

Gyöigynek 21, Kot van Jánosnfek 

_ 21, Mlhálik Jánosnak 18, Llppal 

Istvánnak 18, Bokros Pálnak, 18, 

Szíroi îy Pálnak 15, Rohony Ist

vánnak 14, Böröcz Istvánnak 14, 

Szappanos Samunak ,14, Vitái 

Endrének 13, tClimaj Mihálynak

10, Kasuba Lajosnak 10, Kútáá 

Ferencnek 10 évi működés em

lékére. Mindezen dalosoknak a 

Szövetség elismerését és dicsére*

Mert: a győzelem cs^k az
igazság oldalán állhat. .

< Huszonegy szarvasi dalost tüntetett ki 
az Országos Dalosszövetség
Az emlékérmeket a dalktr elnöke 

családias ünnepség keretében osztotta ki
i
i A Magyar Dalos Egyesületek 

Országos Szövetsége ezévi május

nyiíjr tét fejezte kl.mint akik egy vagy;



több évtized óta áldoztak a ms* 

gyár dal szolgálatára. Legyen pél

dájuk buzdító hatással a többi da
los testvérre, mert csak az áldo
zatos munka élteti drága klncsun~ 

két: a magyar dalt«

h í r e k
istentiszteletek

A szarvasi ev. négy templom bán va
sárnap délelőtt lót d. u. 6-tól magyar, az 
újtemplomban magyarnyelvű istentisz
teletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a lólnyelvű könyörgés után 
magyarnyelvű írásmagyarázat.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap délelőtt 8 óra
kor diákmise, 9 ómkor csendes mise, 
10 órakor azenlbe.*zéd, nagymise. Dél
után 4 órakor áj latossá«. Köznapokon 
mise negyed 8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
a régi parochia. 11. kér.. 221. sz. alatt 
(esz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnap
ján délután 2  órakor \ fin  istentisztelet 
a községi iskolában.

— Országgyűlési képviselőnk 
előadása Békéscsabán. A Luther 

Szövetség és a Bethlen Gábor 
Szövetség október 3l-én, a refor

máció emlékünnepélyén Békés
csabán nagyszabású emlékünnep
séget rendezett, amelyek művészi 

nívójú műsor keretében dr. viléz 

Zerinváry Szilárd, a szarvasi ke
rület orszégg)ülési képviselő, a 

jónevű költő tartott ünnepi beszé
det. A mély, gondolatoktól gaz
dag emlékbeszéd mély hálást kel

teit a jelelenlsvők lelkében.

— Egyetemi tanári kinevezés.
A kormányzó a vallás és kozok- 

lalásügyi miniszter előterjesztésére 
a budapesti tudományegyetemi 

kara, dr. Mendől Tibor szarvasi 

származású egyetemi nyilvános 

tanárt egyetemi nyilvános rendes 
lanérrá kinevezte.

A szarvasi negyedik lelkészi állás
betöltése

(fróbaszónokok kijelölése

Előző számunkban közöltük már 

a negyedik lelkészi állás betölté
sére vonatkozó intézkedéseket. A 

legutóbb jelenle?türkt hogy . a be
adott 12  pályázati kérvény közül ,
— miután Endreffy Zolién újvi
déki lelkész pályázatát vissza

vonta — 1 1  leit beadva a bánya- 
kerületi püspöni hivatalhoz a je- 

lölhelés jóváhagyása céljából. A 

püspöki hivatal a napokban küldte 

vissza a beadoll pályázat^ kérvé 
nyekel melyekből egyel törölt, 

miután ez nem voll kellőképen 

felszerelve. Így 10  pályázó maradt. 

Ezekből fog próbaszónok htra m* g- 
hivni az egyházközség képviselő- 

testületének e hó 9-én tartandó 

ülése. A próbaszónoklal meghí
vására vonatkozó*javaslattal a f. 

hó 5 én tartandó egyháztanácsi 
ülés foglalkozik. Mindeneseire fon

tos s messze évtizedekre szóló s 

kihalással biró ügy ez. Ezéri a' 
képviselőtestület minden egyes 
tagjának a legtisztább meggyőző

déssel s egyháza iránti, teljes sze

retettel kell ebben az üíyben ál
lást foglalnia s lelkiismeretére hall 
galnia. A pártpolitika itt szóhoz 

se jusson. Ne érvényesüljön a 
családi összeköttetés, ha nincs 

meg a pályázóban a rátermettség. 

Szarvas község ev. közönsége vá

lasszon magának magyar érzelmű 

lelkészt legyen az öntudatos evan 
gélikus. bátor, szókimondó, hatá

rozott jellem, jó szónok s egyházi 

híveivel szemben pedig alyai sze
retettel viselkedő. Ha mér a szar

vasi egyház nem ludíc* meghívni 

s magáénak mondani az ev. lel 

készi kar egyik országos hírnevű 
papjá!. akkor ez alkalommal*is 
újra jó szónokot válasszon. A 

lelkészválasztási (Örvényekérteimé 

ben az egyházközség képviselő
testülete négy próbaszónokot hív

hat meg.' A nép, mely önmagának 

választ leikészt ismerjen meg mi
nél többet a pályázók közül. Ép-' 

pen azért azon lelkészeknek, akik 
az egyházközség tagjai előtt itteni 

munkálkodásuk révén ismerlek, 

próbára való meghívása felesle
ges. Ezek próbaszónoklai nélkül 

is jelölhetők, illetve megválaszt- 

halók. Ezzel semmiféle joghátrány! 

nem szenvednek. Ha lehál a kép- 

viselőlesiülel ezt figyelembe veszi 
n  közjó érdekében, az ev. hivek 

nerfi négy. hanem hat vagy hét 
ismeri jelölt közül választhatnak.

— Magyar Élei Párt nagyvá* 
lasztmányi ülés Csabacsódön.
A Magyar Élet Párl csabacsűdi 

szervezete e hó 7  én. vasárnap 

délután nagyválaszlmányi ülést 
tart. amelyen megjelenik és be
számolót lart dr. viléz Zerinváry 
Szilárd, a szarvasi kerület ország- 

gyűlési képviselőié h.
— Elvesztette az ipaHgazolvá- 

nyák Lapis Pá! szarvasi lakó«, 

férfi és gyerrnekruhd kereskedésre 
jogosító ipirigazoiványá' elvesz
tette. Az elvesztett ip ingázol vánvt 
a hatóság s^nmisn v; je!en!e;te ki

— Kitüntetésfátadás. A római 

pápa csákói Geist G/ula és dr. 
Geist Gáspár kondorosi és ciá'cói 

földbirtokosokat páp ii kiíüatetés- 

ben részesítette. \ iiilünleléaekel 

a mull héfen dr. Lindenberger 
János volt nagyváradi e^yházme 
gyei upoítali kormányzó adta át 
díszközgyűlés keretében. A disz 

közgyűlésen megjeleni Beliczey 

Miklós főispán i* és a kormány 
üdvözletét tolmácsolta a kitünte
tetteknek. Az ünnepségen részi

ve l dr. Ugrin László szarvasi fő 

szolgabirő is. aki a szarvasi járás 

lakossága nevében mondott emel
kedett h*ngú üdvözlőszavakat.

Gyorokon született. . .
Gyorofeon szúletelll
— Cyoroknak híre van! —
Az- aszú bom pk oíl. . 
ÁVÖnyfi^sifrte & t r r  '****

A hegyek oldalán
Öreg pincék sora.
Bennök esi/fog a hegy 
£des-füzes bora.

Utcája völgybe fut 
Majd hegynek fölszalad.
A Maros kanyarog 
Mint széles zöld szalag.
Otf szüleien Anyám 
A Maros völgyében.
Mandulafa virult.
Pompázott, zöldjében.

Ott perdüli, ott szépült 
Lány társai között.
Vasárnap reggelén 
Fehérbe öltözött. ..
A ménesi úton 
Sietve indult át.
Kezében zsoltárt visz.
Szagos /twenduldt . . ..

A krónika szerint 

Az volt a szép n~p ám,
Mikor a szószékről 
Meglátta öt apám. 
így szólt csengő hangon:
A textust felveszemI
— Lelkében ez zengett: 
Elveszem . . . elveszem * . .

Ahogy közeledelt 
A Icíiíiysoron át,
Páriáját úgy hordta,
Mint egy kis koronát. 
Levendula csokrát.
Zsoltárára telte . . .
Apám szavát, szemét.
Rajta felejtette . ..

£s a levendulák 
Már tudták sorsukat:
Apám bibliába 
Préselte csokrukat. . .
Rajiam emlékezés 
Harangja kondul átl 
Elmullatok velők.
Szagos levendulák . . /

RÁCZ ETUS.

A protestáns templomépítés 
mintapéldája

A proteslán! izmusról művészi 

szemmel és érzéssel sok fájda
lommal szoktak beszélni, tekintet

tel annak purjfánizmusából fakadó, 
a  művészi megnyilatkozásokat alig.* 

vagy a legtöbbször egyáltalán rém 
igénylő lélek és életszemléletéből. 

A  protestáns irodalom legnagyobb
részt csak irodalmi műkedvelőket 

és egyházi költészettel foglalkozó 

lelkes vezetőket tudott kitermelni, 
ami. által az ének irodalom nagy
részt idegen fordításokból tevődik 

és így állandó értékű és tiszta ma 
gyár irodalmi értékű művekkel 
alig dicsekedhet. Igy van ez a 
zenénél is, amely még mindig ide

gen dallamokat használ és a mai 

kor új zenéje, a „ legrnagyarabb 
vallásoknak** hirdeted protestáns 

vallások keretében nem talált he

lyet. A pufilánizmus révén a festő 

művészet és szobrászat sem talált 

talajra és a még megengedett oltár

képek is legnagyobbrészt ismert 

másolatok, vagy dilettáns mester* 

emberek készítményei. Annál na- - 

gyobb öröm fogott el most, amikor 

alkalmam volt megnézi 6 csömöri 

evangélikus. egyház templomának 
művészi értékű festeményeit, amik 

érzésem szerint ez eddig annyira'

elhanyagolt protestáns egyházi kép 
zőművészetet klasszikus vereű új 

alapra helyezi* Alig félórás kirán

dulással jutottam el Peslről Csö

mörre a helyiérdekűvel. Budapest 

aljában fekvő megnyugtató kül
sejű falucska szelíd völgykatlan
ban fekszik. Messziről feltűnik két 

temploma, amelyek vigyázz állá *  

bán őrködnek a falu feleli. A nem 

régen épült zöldestornyú, evangé

likus templom, amely a szarvasi 
származású Gálát György lelkész 
nemes és a művészetek felé hajló 
lelkületéből a közelmúltban új 

szinték művészi értéket kapott az

által, hogy az áldozatkész szivek 

támogatásával Ruzicskay György, 
a nagynevű szarvasi festőművész 

tervezése és munkája a lap ján 'a  

protestáns, lelkiségnek és elgondo 
lásoknak megfelelő falfestménye

ket kapóit. A festmények szimbó- 
likus elgondolásban és feldolgo

zásban szentirési idézeteket tartal

maznak, amelyek modern és a 
mai kornak megfelelő elgondolás* 

sál művészi összhangban használ

ják  fel az őskeresztény szimbóli- 

kus jeleket is. Az őskeresztény 
szimbolizmus találkozik a feslmé 

nyekben a modern expresszioniz- 

mussál oly tökéletes összhangban, 
amiLcsak. oly nagy tehetségű pro

testáns festőművész, mint Ruzics

kay György, községünk büszke
sége ludolt oly művészi tisztaság

gal és értékkel összehozni. A bib
liai idézetek klasszikus veretű be
tűi mellett a szimbolikus inkább 

írásszerű rajzok és festmények, az 

egyszerűség fennségével és az ért

hetőség tisztaságával halnak. Pél

dául az öllé? két oldalán a húz^- 
ka Jászoktól Övezett kéryér. a sző 

lőfürtökből kiemelkedő kehely gyö 

nyörű példái ennek az űj egyház 

művészeti iránynak. A mennyezet 
freskója a négy evangélistát ábra 

zolja. Négy stilizált , angyal mű

vészi összhangban leírtja a négy 

evangélista jelképét. A kész alap 

tónusú falakból megkapó egysze 

rűséggel tűnnelr elő «z idézetek 
és a rajzok. Egyedül az oi^ona 

fölött a szokott színezésében tün
dököl a közismert Luther rózsa: 

Felemelő és lenyűgöző hatást keli 

a templom belsejének nemes össz
hangja és áhítatot keltő művészi 

kiképzése. Az új protestáns lélek 

és népvezétőkre, a művészetet is 

becsülnitudó fiatal lelkészgenerá- 

cióia vér a feladat, hogy* a pro

testáns művészek bekapcsolásával 

Ruzicskay György négy tehetségé 

bői kifakadt új protestáns festő-, 
művészeti irányzat közismertté vál

jon és rideg templomaink hideg
ségébe egyszer már általában be

vonuljon a lelkeket felemelő, liszta 

érzésekből fakadó modern képző 

művészet is. •

Galáth György csömöri ev. lel

késznek és a szintén szarvasi 
származású feleségének csak hálá
sak lehelnek protestáns egyháza

ink és a jjrolesláns társadalom, 

hogy utat nyitottak annak az új 

képzőművészen iránynak és Ru

zicskay György univerzális tehet

ségét bekapcsolták az egyházi 

szolgálatba. Olyan nemes lelkek 
mint ők, akik a művészet iránti 

nagy szeretelük meilett egy falu 
lakosságának támogató jóindulatát 

élvezik, ezt könnyen megtehették. 

Beszélgettem a fftlu lakóival. Fel

nőttek, gyerekek oly rajongó sze

retettel beszélnek róluk, hogy az 
szinte megrendítő. Ez természetes 

is. Minden idejüket a falu lakos

sága körében töltik és lelki mun
kájuk meilell a falu kulturális, 

társadalmi és szociális gondozá

sát is fáradhatatlanul végzik. 

Modern ielkipászlori működésük 

mellett igy azulán a művészetet 

is otthonossá lehelik a régi rideg 

realitással szemben. Hálás köszö

netét érdemelnek és buzdítás! 

nagy. az egyházi művészetet fel

karoló munkásságukért is.

Orosz Iván.
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— Bakkancsokat adnak a me* 
tógazdasági munkásoknak, A

kormány a [népruházati akcióval 

párhuzamosan a rendelkezésre 
J j jö  készletek keretei között me

zőgazdasági bakancaakdót szer
vezett amelynek sorért no mező- 

gazdasági munkások) részére jó 
minőségű, zsíros felsőbőrű, bőr' 

talpas bakancsot bocsátanak } ren
delkezésre. A közel látásügyi mi

niszter az akcióval kapcsolatosan 
körlevelet intézett1 a közellátási 

kormánybiztosokhoz, amelyben kö

zölte. hogy az akcióban igényjo
gosultak —  mindenkor a megadott 

keretek között —  a  mező-, kert

es erdőgazdaságokban alkalma

zott éves gazdasági cselédek, az 

erdőgazdaságok idénymunkásai és 
a sommás idénymunkások. Az 

igényiogosultság megállapítását a 

népruházadi akcióhoz hasbnlóan a 

megyei/ városi, illetve a községi 
közellátási bizottságok intézik. A 

szétosztásra kerülő bakancsok fo

gyasztói árát minden bakancs tal
pába maradandóan* bepréselték. 

A közellétásügyi nűníszter felhívta 
a közellátási kormánybiztosokat, 

hogy az igényjogosultság megái* 
lapíiására tegyék' meg a szüksé

ges intézkedéseket és a szétosz
tás műveleteknek keresztülvitelét 

állandóan személyesen ellenő

rizzék.

— Feltalálta magát a megsért 
tett kalauz. Egy szarvasi kedves 
ismerősünktől hallottuk ezt az igaz 

történetet. Ismerősünk Nagyváradra 

utazott és amikor felszállt az egyik 

arra felé haladó vonatra, a másod* 

osztályú fülkében többen elhelyez
kedtek. Nemsol'* * t̂t a . kalauz 
és a legnagyODü) udvariassággal, 

kérle a jegyéket : Szabad a jegye

ket 1 Hol nem kezeltem a jegyeket ? 
— kérdezte és a felszállók sorba 
átnyújtották a jegyeiket. Az ablak 

mellett egy morózns férfi újságot 

olvasott. A többszöri felszólításra 

azonban ő fel sem figyelt, míg vé
gül a kalauz hozzáfordult és lisz* 

tességteljes hangon/ kérte tőle is a 

jegyet. Az újságolvasó egyén erre 
dühösen felnézett a kalauzra, ki* 

rántotta a zsebéből a jegyét és a 
kalauz elé a földre dobta „marha** 

sértő szavakkal. kalauz erre 
nagy nyugalommal {elvette a jegyet, 

megnézte, kilyukasztotta és vissza

dobta a földre. A durvahangú utas 
etámulva nézte a.dolgot, majd fel

ugrott a helyéről. A • kalauz ekkor 
már az ajtóban volt, majd vissza
fordult és a következőket mondotta: 

Uraságodnak még csak azt akarom 

mondani, hogy a ;magyat állam 
vasút marhákat csak szállít és nem 

a lka lm az! A kupéban ülők eben-* 

des mosollyal fogadták a szellemes 
visszavágást, a z . 'Ideges durv a 

egyén pedig visszaült a helyére 

és mintha semmisei) történt volna, 

újfa bel el emel kezelt baloldali ú j

ságjába,

_  Hízott libákat akart Buda" 
pestre azlUtanl* Sjkiger Zoltán né 
Zukor Ilona szarvasi zsidó há
zaló felesége III: >kér. 282« ház*, 
alatti lakós két v*#ott hízott és 
koppaszlott libát afort Szarvasról 
Budapestre szállítói. A vasúti 
állomáson azonbaii,íetlen érték és 

mivel engedély* neta. volt a szál
lításhoz a mezőtúrig éllamrendőr- 
ség büntetőbirája tlinapi elzáfásra 
átváltoztatható 1Q$ pengő pénz- 
büntetésre ítélte rák a. libák el
kobzását és érjékesfíísélrendelte el.

—  Előadások* A szarvasi Mű

vészet és Tudománybarát Társa

ság november 8 -án hétfőn- este 8 
órai kezdettel a Polgári KŐr kü
löntermében előadóestét rendez, 

amelyen dr. Molnár János kir 
járásbiró tart előadást „Tárlatve

zetés a modern piktorában" cím
mel. Az előadóestre a Társaság 
tagjait és minden érdeklődőt ezú

ton hívja meg az Elnökség.

— ügyvédi kir. Dr. Gémes Szi

lárd ügyvéd a katonaságtól lesze
relt é s  irodáját megnyitotta.

— Légoltalmi hirek. A ható

sági Légoltalmi parancsnokság és 
a Légoltalmi Liga Elnöksége ez 
úton hívja fel a házcsoportpa
rancsnokok figyelmét arra, hogy a 
tanfolyamokon jelzett ünnepélyes 
eskütétel f. hó 7-én vasárnap dél

előtt 1 1  órakor megy vé*be a 

„Turul mozgó-"bán. Ezen esküté
telen minden házcsoporlptirancs- 

nok és helyettes köteles megje

lenni!

— Gondoljunk harctéren köz* 
dő bajtársaink nehéz helyzetbe 
került családjaira és adakozzunk 
a kikézbesitett csekkeken vagy a 
kereskedőknél kitett gyűjtő ivei 
ken.

—Képviselőtestületi közgyűlés.
Szarvas község képviselőtestülete 

az elmúlt szom bton rendkívüli 
közgyűlést tartott Dauda Mihály 

bíró elnöklete alaJI. Vitéz Biki 
Nagy Imre főjegyző előterjeszté

sében letárgyalt tárgysorozatban 

elfogadta a közgyűlés Kugyela Já

nos községi pénztárnok lemondá

sát és az álllás betöltésére az in 
tézkedést megtette. A képiselöles- 

tületi közgyűlés a községi alkal
mazottakat drágasági segélyben 
részesítette. Említésre és dicsé

retre méltó, hogy ez alkalommal 
a szociális szempontok is érvé
nyesültek, Elhatározta a közgyű

lés hosszabb vita után az ás
ványvíz és szikviz, valamint a 

vigalmi fldó bevezetését. Előző

leg elhatározták, hogy a Sonkoly
féle házat Levente Otthon céljára 

megveszik, ha megfelelő államse

gélyt kapna község. Több kisebb 
ügyet tárgyalt le még ezután, majd 
ismertették a törvényhatósági kis- 

gyölés határozatait.

Értesítem
a nagyérdemű közönséget, hogy 

bármilyen

mező gazdasági géphez
(traktor, Iraktoreke, vetőgép, eke 

és aratógép)

alkatrészeket 
olajat es zsírt

állandóan raktáron tartok'

Sárkány vaskeréskedő
Szarvas, Fő. út.

Időszerű gazdasági kérdések

Á magyar gazdasági irodalom 
első apostolai: Berzeviczy Gergely

A Szarvasi Közlöny hasábjain ed
dig két kiváló magyar gazdasági 
Írói ismertettem, akik úttörő munkál 
végeztek a magyar gazdasági lroda> 
lom kibontakozásában. Ez a két 
apostol Nagyválhy János és Pethe Fe>. 
renc volt. Időrendi sorrendben most 
Tessedik Sámuel életének és raun> 
kájának dljőhéjba foglalása következ
nék. A múlt év Tessedik'Unnepségei 
alkalmával azonban a szarvasi gaz> 
datársadalom nagyon sokat hallott 
már községünk büszkeségéről. El
tekintek tehát e kérdés rövid vázc 
lásátől, és áttérek a következő kiváló < 
magyár gazdasági íróra : B:r7eviczy 
Gergelyre.

öerzeviczy Gergely (1703—1622) 
nevezetes alak a magyar közgazda* 
sági irodalom fejlődésében, és korá
ban merész elveivel szintén az ú] 
idők hírnöke volt. Nagy-Lomnicon 
szlllelett A felvilágosodás írói közé 
tartozott. Gondolkozásában messze 
előre tört kortársaival szemben. Gya> 
bori megütközést keltettek korában 
merész gazdasági nézetei. Ezekben 
néha annyira ment, oly szöges ellen' 
tétbe került kora felfogásával, hogy 
még a haladó gondolkozású embe
rekben is megütközést keltett, akik 
pedig nem tartoztak a „islmbókos" 
magyarok közé. Különös felháboro
dást keltett a Jobbágykérdésben val
lott racionális és bátor álláspontja.

Figyelme kiterjedt a magyar gaz« 
daságl élet- minden területére, Így á 
mezőgazdaságra, Iparra és *■ eres- 
kedelemre egyaránt.' Oly szemelvényt' 
ragadok ki „A köztazdaségrór cimü 
müvének „Földművelés" cimű részé
ből amely a legjobban világit rá 
Berzeviczy gondolkozására, az 1620-as 
évek táján még, nagyon merész né
zeteire. Ez a részlet igy hangzk:

„Akadályai és áátjai a földmlvelés- 
nek ezek;

1. A helyzet, amelyben a paraszt 
most él, s ki van téve az elnyoma
tásnak, a méltálytalaj) gyomornak és 
a megveiésnek. A parasztnak már 
csak a neve is becsmérlés, pedig 
.azt bizonyára tisztelni kellene. Ha 
többi osztályok azért, mivel szük
ségesnek és hasznosnak tartatnak, 
nagyrabecsülést, tiszteletei, Jutalmakat 
és kiváltságokat érdemelnek, meny
nyivel inkább a parasztok ostálya 
az, amely egyfelől szükséges és 
hasznos, másfelől semmikép sincs 
Jutalmazva, e mellet pedig agyon 
van terhelve. Hogy a paraszt hely
zete Javíttassák és' erkölcsileg nevel* 
tessék, az okvetlenül teljesítendő kö
veteimé-ye a társadalomnak. Bárgyú 
az ellenvetés, hogy a paraszt erre 
nem érett, mert hiszen sohasem fog 
elnyomott állapotban megérni; ellen
ben ha ez Javul, be fog érettsége is 
következni. Fokozatosan, lassanként, 
alig érezhetően álland ez be, az kétség' 
leien. Botorság azonban az embert*

séget égbe emeli szóval de azután le* 
nyomni a parasztot még a barom 
alá is teltleg.

2. A nemzett termékek, különösen 
a gabona kereskedelmének akadályo
zása nagyon árt a földmívelésnek. 
Hogy a gabonahiánynak eleje vé
tessék, Angliában annak nemcsak 
megengedték kiviteléi hanem még 
kiviteli jutalmakat Is adtak. Spanyol* 
országban ellenkezőleg halállal bün
tették azokat, akik gabonát vittek ki. 
Mind a kettő túlzás volt. A kivitel 
nem hiányt, hanem magasabb ári, ez 
pedig termelési bővülést okoz. Az oly 
ország, amely nem termel annyi 
gabonát amennyit fogyaszl bizo
nyára nem fogja azt kivívni, mert 
otthon könnyebben adhatja el, s a 
külföldi versenyt sem fogja megái* 
lani. Ellenben a fogyasztásnál többet* 
termelő ország kétségkívül nyer a kivi* 
leltel. Akik ily alkalommal ősszél össze
vásárolták a gabonái és tavasszal 
adják el, egészséges üzérkedést foly
tatnak, s nemcsak maguknak, hanem 
a közönségnek is használnak, mert 
versenyük által megakadályozzák, 
hogy az árak nagyon essenek ősz* 
szel és nagyon felszálljanak tavasz* 
3W>1, mivel mind a kettő ártalmas.- 
Jól Járnak el azok a kormányok, 
amelyek oly Intézkedéseket tesznek, 
hogy a gabonát közmagtárokba össze
veszik, mtdón az olcsó, hogy el
adják, midőn áz ára magas. Ezáltal 
a kormány a mérsékeli nyereségen 
kivül a gabonaárak alakulásának 
-ildvös és méltányos szabályozójál 
bírja kezeikben. Egyéb iránt a sza
bad kereskedésnek itt is a legjobb 
hatása van, meylet ha a kormány 
mini főcélt tart szemei előtt, biztosabb 
utón fog haladhatni, mintha túlságos 
gondosság* és aggodalmassággal 
minden mellékes- és átmeneti jellegű 
körülménybe beavatkozik... A tulzá* 
sok mindenütt ártanak.

3. Nagy akadálya a földáiivelés 
eredményes folytethatásinak a föl*

. dek helytelen felosztása is. Minden 
emberinek joga van arra,* hogy él* 
Jen és elvonhatlan Joggal bír azon 
földterülethez, melyből megélhet. Az 

. újkori Európa mai léteiéi a nép* 
vándorlásból és az annak ideje alatt 
végbement térfoglalásokból nyerte ; 

•ebből emelkedett ki a hfibérrendszer,
1 mely a IQldmlvelökei kelleténél job
ban nyomta el. Azonban annyi szá* 
zak gyakorlatát, ha az igazságtalan 
lenne is, erőszakosan lelforgatni nem 
 ̂volna szabad, ha'nem a tulajdon és 
a földek felosztása fokozatosan és 
bölcsen terjesztendő úgy, hogy a 
megélhetés mindenkire nézve köny- 
nyittassák/*:  ̂ 1

* * *

Már ebből a rövid kiragadott 
szemelvényből is láthatjuk, hogy a

jobágykérdésben, a mezőgazdasági 
termékek értékesítésének és a föld 
helyesebb feloszlásának kérdésében 
mennyire messze előretört Berzeviczy 
a maga korával szemben, hiszen 
gondoljunk arra, hogy (a XIX. szá* 
zad elején ezek nagyon merész 
közgazdasági nézetek voltak. Az 
1800-as években még nagyág Atkán 
találkozunk a jobbágyságb a paraszt
ság elviselhetetlen terhelnek hangoz* 
tatásával, valamint a födtulajdon 
helyesebb, igazságosabb feloszlásá* 
nak gondolatával.

SZELÉNYI LÁSZLÓ
dl kir. gazd. tanár.

— A megvalósult feltevés. A

szarvasi Turul vasárnap Kondo
roson játszott bajnoki futballmér
kőzést az ottani csapattal. A kon

dorosi lelkes drukkerek több he
lyen kiírták a falakra: Jön a Tu
rul ! N^indenki jöjjön ki a faérkő- 

zé&re. aki vereséget akar látni ! 

A véreség tényleg meglett, azon

ban nem úgy, ahogy a kondorosi 
izgulók remélték. Nem a kondo

rost de a szarvasi csapat győzött.

— Erős fényt használt elsőié* 
tités alatt. Bircsák János szarvasi 

soffőr a budapesti utcán fény

cső kkenlő berendezés nélkül erős- 

fényű reflektorral haladt az általa 

vezetett autóval, ezért a buda
pesti rendőrbiróság 5 napi éJzé- 
rásra átváltoztatható 10 0  pengő 

pénzbüntetésre ítélte.

— A tyúktojás szállításához Is 
engedély kell. Plicsovszki Zsu
zsanna szarvasi III. ker.r 416 ez. 

alatti lakos október. 10 én 5 kg. 
tyúktojást akart Budapestre szál

lítani. Mivel szállítási engedélye 

nem volt, a mezőtúri [állomáson 
tartott vizsgálaton leigazolták és o 
mezőtúri államrend V*ég büntető
bírája 5  napi elzárásra átváltoz

tatható 40 pengő pénzbüntetésre 
Ítélte és az elkobzott tojás érté
kesítését rendelte el.

f

Szántóföldek 5 holdtól 50 holdig, 
továbbá beltelkes bkókiztk eladók

a Szarvasi Hitelszövetkezetben.
Képviseli:
a Gazdák Biztosító Szövetkezetét.
4 és fél százalékos beruházási •  
kötvény-kölcsönök folyósítása.

FR E C S K A- M OZG Ó
S Z A R V A S .numimitwtimwwiitHiwimHaiMli

TELEFON; 64.

November 6., 7. éti 8 ón, t Három napig I

A PÉK FELESÉGE
A l^Rhatnlmasaft) francia ftlmeaemény.______ .

November 10> és 11-én. Kél napig

S ü t  á n a p
írlft-f Zilahy Lajos. • Főszereplők: Rózsahegyi Kálmán, Mély 

Gerfi. Nagy Alig, Kiss Manyi. Pelhea Sándor, Berky Lili.

R E X  M ESTER a világhírű telepátikus nagy művész társulatinak a vendégjátéka SZARVASON 

November hó 12-én, |3rén és. 14*
, . . -  , I  t  S s t n t  l s t v é n  O tthon

asqmbat es vasárnap M A  g  y  i  :g  vr , m  £  .# ;,e  N I



— Meghívó. A Macóéri, Macó- 
zugi Szappanoszugí stb. egyesített 
Hegyközség 1943 évi november 
hó 7.-én (vasárnap délután 2 
órai kezdettel a Dankó féle ev. 
iskolában rendkívüli taggyűlést 
fart a következő napi renddel 
Szarvas községtől megvett és 
üzembehelyezett szesz pálinka 
főzdével kapcsolatos ügyek meg
beszélése, és a további intézke- 
felhatalmazás kérés a vezetőség 
részére : Ezen taggyűlésre minden 
a fenti Hegyközségbe tartozó bir
tokost tisztelettel meghív és elvár 

az Elnökség.

— Erősfényfi meteor Szarvas 
feleit. Hétfőn este 23 óra 3 perc
kor egy nappali fényi árasztó vö
rösszínű meteor futott át észak
déli irányban Szarvas felett. A 
meteor eltűnése után az égre raj
zolt útja ezüstös színben még há
rom percen át csillogott, középen 
különösen erős vöröses fénnyel.

— Felemelték a levágott ser
tések után beszolgáltató isin 
mennyiséget. A közellátási mi
niszter a levágott sertések után 
beszolgáltatandó zsirmennyiségel 
rendelettel a következőkép álla
pította meg. A közfogyasztásra 
levágott minden sertés után 6 kg, 
a magánfogyasztásra levágott első 
serlés ulán 4 kg, és minden to
vábbi sertés után 8 kg. olvasztott 
sertészsírt kell nagybani áron be- 
szolgáltatni. Akik gazdakönyvvel 
rendelkeznek, azok vételi jegyet 
kapnak, és a beszolgáltatott meny- 
nyiséget a pontokba is beszámítják.

— Nem szabad élő állatokat a 
postán szállítani. A kereskede
lemügyi miniszter a szállítási ne
hézségekre való hivatkozással a 
piócák kivételével az élő állatok 
póstai szállításét beszüntette.

— Egy benzinkút állandóan 
Szemben lehet Szarvason. A ke
reskedelemügyi miniszter most 
megjelent rendelete szerint Szar
vason egy benzinkutat engedélye
zett folytonos árusításra.

— Megjelent az uj mezőgaz
dasági árak Ismertetése. Dr. 
Mórotz Kálmán miniszteri osztály- 
tanácsos, a m. kir. közellátásügyi Mi
nisztérium élelmiszerek és mezőgaz
dasági ármegállapítás ügyosztályának 
vezetője e miniszter engedéjével és 
felhatalmazása folytán összeállította az 
idei mezőgazdasági árak népszerű 
ismerldtését. A ) 92 oldalas kis kézi
könyv tartalmazzo a gabona és termény
árakat, az élősertés és húsipari ter
mékei. a gyapjú, a búza és rozsőr
lemények, csirát! a nitott tengeri őrle
ményei, ipari abraktakarmányok árait, 
a bércséplés, vámőrlés, vámdarálás, 
bérszántás és paprikaőrlés díjait. A 
könyv „Rege könyvkiadónál* (Buda
pest, V.. Katona József-út 23a) jelent 

meg s ára 1 ‘dO pengő.

— A szappan áj ára* A köz
ellátási miniszter most kiadott ren
deletével Imegállapította a belföl
dön előállított egységes mosó, pi
pere és babaszappan, rúd- és koc
ka-|?oro(vaszappen valamint az 
egységes mosóporgyári, eladási és 
fogyasztói árát. A legmagasabb 
fogyasztói árak az egész ország 
larületén a következők : egységes 
mosószappan 10 dekás darabon
ként 0.38 P> 20 dekás 0.76 P, 
10 dekás egységes pipereszappan
0.84 P, 8 dekás babaszappan 
106 P, 7 dekás kocka-borotva-* 
szappan 0.70 P, 6 dekás lúd- 
borotvaszappan 1.04 P. negyed
kilós egységes mosópor 0.24 P, 
félkilós csomagolásban 1.06 P.

Hirdessen lapunkban

A mély szántás több helyen 
ötven százalékkal nagyobb 

eredményt hozott
Idejében el kell végexni az ószi vetést és mélyszántást

A szárazság hátráltatta az őszi 
talajmunkákat, ezeknek idejében 
való elvégzése azonban rendkívül 
fontos. Ezért a földművelésügyi 
miniszter rendeielet intézett a tör
vényhatóságok első tisztviselőihez, 
valamint az alárendelt szakigaz
gatási szervekhez és utasította őket, 
hogy a munkák elvégzését  ̂minden 
rendelkezésükre álló eszközzel biz
tosítsák. Az ország közellátása ér
dekében feltétlenül ^szükséges az 
őszi vetések elvégzése kellő idő
ben és gondossággal. A fennálló 
beszolgáltatási rendszerben érdeke 
ez a gazdának is. Ne késedelmes 
kedjenek tehát a gazdák, hanem 
a száraz talajviszonyok ellenére is 
minden erővel végezzék el az őszi 
vetőszántásokat és a vetéseket. A 
nyár folyamán a földműve^sügyi 
minisztérium minden eszközzel ösz
tönözte a gazdákat a tarlchánlás 
elvégzésére. Akik ezt megtelték, 
azok most láthatják nagy előnyéi: 
ez aralás ulán azonnal meghántott 
talajokon a szárazság ellenére is 
könnyebben elvégezhető a szántás.

Tavaly termelési julalmakkaí 
ösztönözték a gazdákat, hogy a 
tavasziak alá ősszel mélyen szánt
sanak. Az idei szárazságban kitűnt 
az őszi mélyszántás nagy haszna: 
egyes helyeken 50 százalékkal is 
•magasabb volt utána a termés

eredmény, de a különbség minden 
esetben legalább 1 —2 mázsa volt. 
Az ősszel mélyen szántott talaj a 
csapadékot jobban fogadja be és 
megfelelőbben raktározza el, mintha 
tavasszal szántunk. Szárazságra 
hajló éghajlatunk alatt ennek igen 
nagy jelentősége van, mert az ősz
szel szántóit talaj kevésbbé szárad 
ki és benne a táplálóanyagok a 
növényzet nagyobb hasznára vál
nak. A jól átfagyott őszi szán
tás elmunkálása tavasszal sokkal 
könnyebb, a vetés gyorsabban és 
jobban végezhető el, a tavaszi 
talajmunka torlódása kisebb és a 
kapálás is könnyebb. Az idén ler- 
melési jutalmakat nem adnak, a 
gazdák azonban a tavalyi tapasz
talatok alapján láthatják, hogy az 
igazi jutalom a terméstöbblet. Min
den gazdának kötelessége tehát a 
saját érdekében, de az ország köz- 
ellá'ása érdekében is az őszi mély
szántások elvégzése a tavasziak 
alá. Több törvényhatóság az Őszi 
mélyszántások elvégzését rende
lettel kötelezővé tette. Ne várják 
azonban a gazdák a kényszer- 
intézkedéseket, hanem mutassák 
meg, hogy minden erejükkel elő
mozdítani igyekeznek a megyar 
mezőgazdaság nagyobb fejlődését 
és ezzel saját maguknak és a 
köznek jobb boldogulását.

Szaivas nagyközség elöljárósága.

HIRDETMÉNY.

Közhírré teszi az elöljáróság, hogy 
a rendes évi katonai lóosztályozás a 
szarvasi ló vásár téren 1943. évi novem
ber hó 9., 10., 11., 12, 13 és 15-én, 
(kedd, szerda, csüiörtök. péntek, szom
bat és hétfőn) minden nap reggel 8 
órakor fog megtörténni. A lótarló tulaj
donosok a z  előállítás -napjáról külön 
felhívást kaptak úgy, hogy a felhívá
son jelzett napon jelenjenek meg 
lovaikkal és bejelentett kocsijukkal.

Az osztályozásra a lótartó tulajdo
nosok hozzák magukkal a lovak piros 
járlatát, a névre küldött felhívást, az 
esetleges mentesítés alapjául szolgáló 
okmányt (hadirokkantsági igazolványt, 
a tenyészkancák piros könyvét, az 
egedélyezett mének engedélyét, stb.)

Aki felhívást valamilyen oknál fogva 
nem kapott, vagy lovát az előirt időre 
nem jelentette, be, vagy az osztályozás 
ideje allatt vette vagy veszi meg, az 
november hó 15-én az utolsó osz

tályozási napon jelenjen meg az osz
tályozáson lovával.

Az osztályozásról való elmaradás 6 
hónapig terjedő elzárás, illetve 8.000 
pengőig terjedő pénzbüntetést von 
maga után.

Szarvas, 1043. október 27-én.

ELÖLJÁRÓSÁG.

KPRÚHIBOETÉSa

Szépirodalmi

könyv* 
újdonságok

nagy választékban

Nagy Sándor
könyvkereskedésében.

Szarvas község elöljáróságától. 

HIRDETMÉNY.

*A rendkívüli viszonyok szükségessé 
teszik a földbirtokok legbelterjesebb 
művelését s evvel kapcsolatban a 
szántási munkálatok idejébeni elvég
zését.

Hogy «z őszi szántás a termésered
mény biztosítása szempontjából mily 
nagy jelentőségű bizonyításra nem szo
rul, hiszen azt a gazdálkodók különö
sen az idei aszályos esztendőben lát
hatták.
# A fentiekre való lekintettela Főispán 
Úr 1903 1943 K. e. k. sz. rendeletével 
az 1894 évi XII. M. 50—5£ §-ai alap
ján a szántatlan területeknek az’ősz 
folyamán való felszántásái elrendelte 
s ennek folyamán felhívja az elöljá
róság a gazdálkodókat, hogy a szán
tási munkálatokat soronkivü! fogana
tosítsák annál is inkább, mert mind
azok ellen kik az elrendelt munkála
tokat az ősz folyamán el nem végzik 
a hatóság a kihágási eljárást folya
matba teszi, szigorúan megbünteti s 
a beszolgáltatási kötelezettség esetle
ges elmaradásával ezen körülményt 
mint súlyosbító okot veszi figyelembe 
s a beszolgáltatás elmulasztásáért a 
legnagyobb összegű bírságot fogja; ki
vetni. '

A szántási munkálatok elvégzését 
az elöljáróság ellenőriztetni fogja s 
reméli, hogy a gazdálkodók saját-jól
felfogott érdekükben és a, szántás, te
rén fennálló kötelezettségüket; teljesí
teni fogják- 

Szarvas. 1943 évi október hó.

ELÖLJÁRÓSÁG.

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.

. Eladó vegyeskereskedés, címe 
megtudhatja kiadóhivatalban.

. Intarziás barokk-ebédlő el
adó. III. kér.. 157. sz. alatt.

• Cipészsegédek állandó új ,és 
vegyesmunkára felvétetnek. Üli- 
költséget fizetem. Varga, Sze
ged, Dugonics-tér 2.

• Porcellán mozsdókészlet el- 
abó. Cím a kiadóhivatalban 
mogtudható.

. Sárga tankos CSEPEL segéd- 
motorkerékpár eladó IV. kér., 
443. szám alatt.

- Az ugarokon, V. külkerület, 
177. szám, 3 kishold föld jutá- 
nyos áron eladó. Az eladással 
dr. Faragó Jenő ügyvéd van 
megbízva.

. I. kér., Vajda Péter-utca 189. 
számú új ház eladó. Az eladás
sal dr. Faragó Jenő ügyvéd van 
megbízva.

. Ápolónői tfínfolyemot végzett 
nő privát beteg gondozását vál
lalná. Érdeklődni lehet I. kér. 
155. í z . alatt.

. Eladó I. kér. 478. sz. ház. 
1000 □•öl kerttel, ugyanott 7 
hold szántóföld is eladó, közel 
a városhoz.

• Eladó az ó, temetői 166 D-öl 
kendeiföid. Érdeklődni lehet I. 
kér. 206. sz. alatt.

. Mindenes fiú Krebs-kertészet- 
ben felvétetik.

. I. kér. 728 számú ház eladó.

. Egy cimbalom és egy régi 
varrógép eladó, II. kér. 110. sz.

. Önlözőmolor szivattyúk, vil
lamoshegesztés. fejpadmunkák, 
kombinált gyalugép, mágnese* 
zés, hengercsiszolás. Osgyán 
mérnök. Békéscsaba.

. Benka Gyula utca 100. számú 
ház és belsőség tuldonostól el
adó. Bővebbel Sylvesfer V. 
Budapest. Nagyenyed-uica 4. sz.

. Különbejáratú utcai szoba úr 
részére november 1-re kiadó. 
Cím a kiadóhivatalban.

• Géplakatos és vaskereskedő 
tanoncot felveszek, Sárkány 
János vaskereskedő.

. Eladó Krakó 19. számú ház 
korcsma és fűszerüzlet. Érdek- 
ődni lehet ugyanott.

.. Kétszobás házat keresek 
megvételre. Cím a kiadóhiva
talba megtudható.

. 155 D-öl. gyümölcsös Mán- 
golban eladó. Bővebbel Mol
nár I. kér., 140. sz.

. Egy pianínó eladó. Érdeklődni 
lehet Podmanczky fűszerkeres
kedőnél.

• Jobb szoba-konyhás, esetleg 
kétszobás lakást keresek azon- 
n alra. Címet a kiadóba kérek

F d d fe kiadó N A G Y  S Á N D O R  
NjoautoM t  Szarvasi RSzlS* j  N }a»  
da> és L ap ld ad ivillilil ijM M ttjttni 
L kér., Horthy 9 . t '


