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A lapot küldi: Felelősszerkesztő :
Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*80 P. Vidékre negyedévre 2*10 pengő.

I Egy példány éra 14 fillér.

Cím :

Tábori posteszám : . . . .

Orosz 'Iván Szerkesztőség és kiadóhivatal ; Szarvas, I. kér.# 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai külde

mények ide címzendők ! Teleíonszám 16.

Egyedüli pozitívum
Kállay Miklós miniszterelnök 

huszti beszédében egy ruszin fér- 

fiú nevét említette, aki immár 

évek óta elköltözött az élők so

rából. de emléke mélyen él ma 

is s remélhetjük élni fog örökre 

népe körében. Kurtyák János ez 

a ruszin hős, aki a Trianon után 

bekövetkezett nehéz időkben, 

amikből a ruszin nép is alapo

san kivette részét, — hangot adott 

a ruszin nép lelkét eltöltő igazi 

érzésvilágnak. Az ö politikai mű

ködése és az ö vezető szerepe, 

nagymértékben hozzájárult ahhoz, 

hogy az eltelt húsz esztendő alatt 

a ruszin nép nem vesztette el a 

magyarság iránt tanúsított ha

gyományos hűségét. Helyesen te

szi tehát -e magyar közvélemény, 

ha ezt a nevet szerető dédelge- 

téssel a szívébe zárja és Kurtyák 

Jánosról nem feledkezik el. A 

miniszterelnök külön kiemelte e 

ruszin férfiú hősi szerepét, aki 

Husztról, mint központi helyről 

itányította a ruszinság központi 

pártjának, az Autonom Földmí- 

ve$szövetség küzdelmét s ez a 

küzdelem volt olyan értékű, hogy 

a miniszterelnök nyugodtan be

sorozta Kurtyák Jánost a hősi 

halottak glórlás kőzületébe.

A miniszterelnök huszti nagy- 

jelentőségű politikai megnyilat

kozását a magyar közvélemény a 

rádió útján részleteiben is meg

ismerhette. De tudomást szerez

hetett arról, az egész világ köz

véleménye s jó lst ha megtudják 

még ellenfeleink la, hogy a mai 

nagy világégésben az egyedüli 

pozitívum, ami a Kárpátmedence 

kérdésénél szóba jöhetf a ma

gyar ezeréves múlt« Annak tár** 

gyllagos kritikája és abból a mai 

kor nemzetiségi és szociális szem* 

léletének megfelelően levonható 

konzekvenciái. Ide tartozik az 

önrendelkezés fogalma is.

De azt is jó, ha tudják azor* 

szág határain belül és kívül is, 

hogy a magyar miniszterelnök s 

vele egyfitt az egész magyar 

nemzet, a nemzetiségi kérdésié* 

klntetében miként gondolkozik. 

Évszázadókra visszamenő törté* 

nelme van .annak, hogy a nem* 

zetlségek hazánkban teljesjogú

állampolgárok voltak, azok ma és 

ezen az alapon rendezkedünk be 

a jövőre nézve is. A szorosan 

vett álalamvezetésnek és a szent- 

istváni birodalom igazgatásából

fakadt bölcs kormányzási szem

pontokon túlmenően a magyar

ságnak ez a magatartása még

abból a lelki motívumból is fa

kadt, hogy talán minden más 

néptől megkülönböztetve van

egy kiváló jellemvonása s ez az, 

hogy tudja szeretni a másfaju- 

akat is. Számtalan történelmi pél

dával tudnánk igazolni, hogy

eteklntetben gyakran még túl

zásba is esett. Nem egyszer job

ban szerettük az idegent, mint 

saját fajtánkat. A másajkúak ha

zánkban egyenlőséget, szeretetett 

sors közösséget és boldogulást 

kaptak. Azok a propagandisztl- 

kus ámítások és bűnös porhin

tések, amelyek az elmúlt évti

zedekben a magyarságról a leg

rosszabb híreket terjesztették, 

azok megdőlnek egyetlen hivat

kozáson, ha azt mondjuk, hogy

hazánkban a nemzetiségek, ame

lyek jórésze üldözés elöl mene* 

külve szabadságot keresett, Itt 

nemcsak főidet és szabad életet 

nyertek, hanem idők során sza

porodott, nagy területeket népe

sített be, birtokában maradva 

kulturális, vallási s népi jogai

nak. Ha valaki az ellenséges pro

paganda állításait még meghall

gatná, annak csak azt mondhat

juk, hallgassa meg a közvetlenül 

érdekelt népet is. Amikor a mi

niszterelnök beszéde elmondása 

után elvegyült a ruszin és a 

máramarosi románajkű gazdák 

között kérdezte, van-e valamL 

óhajuk, azt a vála&zt kapta : nem 

látunk mi itt semmibe hiányt. A 

másik ruszin férfiú aki nemrég 

tért vissza a frontról, azt mon

dotta: „mi megtanultuk odakint, 

hogy népét árulja el az, aki a 

Kárpátokon túl tekint/4 Nemré

giben Benes beszélt a. rádióban 

amiről nyers őszinteséggel azt 

mondották a ruszin nép fiai, 

hogy „meghallgattuk ugyan a'be

szédet, de csak kacagtunk azon/4 

Sok szép apróságot lehetne Ösz- 

szegyüjteni csupán a miniszter

elnök ruszinföld] útjának alkal

mával e népnek lelki világából, 

megemlíthetnénk azt is, hogy a 

vágómarha beszolgáltatásával kap

csolatban számtalan esetben tör

tént meg, hogy minden ellenér

ték nélkül, önként, jó szándék

kal szolgáltatták be állataikat, 

mert tudták, hogy azokra a fron

ton küzdő katonáknak van szük

ségük.

A ruszin népet az elmúlt húsz 

esztendő nem tudta inficlálni. 

Hűsége töretlen s jól mondta a

Folyó hó 9-én, kedden ült össze 

az evangélikus egyház képviselő

testülete, hogy a negyedik lel

készi állás betöltésével kapcso

latosan a próbaszónokok meghí

vásáról döntsön. A lelkészválasz

tási szabályrendelet e tekintet

ben úgy Intézkedik, hogy a pá

lyázók közül próbaszónoklatra 

legfeljebb 4 személy jelölhető. 

Az elmúlt hetekben már hírt ad

tunk arról, hogy a lelkészválasz

tással foglalkozó körökben két

féle elvi felfogás alakult ki. Az 

egyik szerint csak a közönség 

előtt ismeretlenek meghívásának 

lett volna értelme, míg a másik 

(talán féltve jelöltjeiket a kiváló, 

nagy gyakorlattal és gazdag élet- 

tapasztalat tál rendelkező vidéki 

szónokok hatásától) a már is

mert és kiépített szarvasi kap

csolatokra támaszkodó helybe- ■ 

Hek jelölését tartotta fontosnak: 

A három szarvasi jelölt hívei

nek példás összefogása (amire a 

személyenként 4 jelöltre való 

szavazás pdta meg a lehetőséget) 

meg is hozta a kívánt erdeményt :

miniszterelnök, hogy Magyaror

szág nélkül, a magyar nép ve* 

zető szerepe nélkül államot léte

síteni a csodálatosan megalkotott 

magyar birodalmi egység hatá

rain belül nem lehet. Jöhetnek, 

mint ahogy voltak már, átme

neti idők, de az igazságon vál

toztatni senkinek sem lehet sem

miféle erőszakkal. Aki ezt meg

kísérli annak osztályrésze csak 

a kudarc lehet: fejjel megy a 

falnak.

a templomba járó evangélikus 

hívek most próbaszónoklat ke

retében találkozhatnak állandó 

vasárnapi és imakörí^ prédikáto

raikkal. Kiváncsiak vagyunk, töb

bet tudnak-e nyújtani azokon a 

próbaszónoklatokon eddig meg

szokott, jól ismert és mindenki 

által lemért képességeiknél.

A titkosszavazás eredménye, 

amely közepes érdeklődés mel-, 

lett (240 tagból 119 volt jelen) a 
kőtelező formaságok elintézése 

után hozzászólások nélkül a fá

radtság és elkedvetlenkedés je

gyében zajlott le. A • következő 

volt: Maróti János 76, Szlovák 

Pál 69, Székács Sámuel 64, Sze

pesi Károly 52, Harmati Béla 44, 

Chován József 34, Solymár Pál 

28, Zalán Pál 18, Koppányi Já* 

nos 17, Kiss Benő 7.

A múltban is hangoztattuk, s 

most is leszögezzük: a próba* 

szolgálatból való kiesés senki 

számára nem jelent hátrányt, 

mert a tulajdonképpeni válasz

tásra mindenki egyenlő Joggal 

jelölhető. (L)

A vármegye alispánjának felhívása 
a gazdákhoz

Minden gazda kössön bérhizlalás! szerződést
községével

A vármegye alispánja a kö
vetkező (elhívást bocsátotta, ki 
a vármegye gazdatársadalmá-

hoz: Felhívom Békés vármegye 
gazdaközönségét, hogy az elld- 
tatlan lakosság jövő évi zsireU

Lel k é s z  v á l a s z t á s
Feltűnő eredményre vezetett a próbaszó

nokok kijelölésénél a helybeliek 
összefogása
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látásának biztosítása érdekében 
városával, illetve községével 
haladéktalanul kössön bérhizla
lást szerződést.

A háborús évek megtaníthat' 

ták a vármegye népét arra, hogy 

a létfenntartásuk szempontjából 

nélkülözhetetlen élelmiszerek 

arányos elosztása egyik legna

gyobb biztosítékát képezi a belső 

rendnek és a gazdák szempont* 

jából különös fontossággal btró 

zavartalan termelésnek.

Egy vármegye fiai vagyunk, 

együvé tartozunk és kölcsönö

sen egymásra vagyunk uialva, 

illők, hogy mig a tisztviselők a 

szellemi, a munkások pedig #a 

testi munkájukkal a vármegyei 

közösségért dolgoznak, a gaz

dák i-> felesleges termékeiket 

elsősorban a vármegye ellátat

lanjai részére biztosítsák.

Feltételezem a vármegye min

den egyes gazdájáról, hogy 

egymásrautaltságunkat átérezve, 

a fekere piac veszélyes és er

kölcstelen mellékvágányait el 

kerülve, — méltóan az eddig is 

tapasztalt segitőkészségéhez, — 

a zsirellátás terén is messze

menően támogatására siet vá

rosának, illetve községének és 

az ellátatlanok munkaerejét biz

tosítva, ezen keresztül szolgálni 

fogja saját elsőrendű érdekeit is. 

Gyula, 1943. nov. 2 án.

dr. vitéz Márki Barna 
alispán.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap, délelőtt tót, iO-től magyar, az 
újtemplomban tólnyelvG istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a (ötnyelvű könyörgés utén ma
gyarnyelvű irásmagyarázatot tartanak.

# A szarvasi róm. kai. lemplombart 
vasárnap és ünnepnap délelőtt 8 óra
kor diákmise, 9 órakor csendes mise. 
10 órakor szentbeszéd« nagymise. Dél
után 4 órakor ájtatosság. Köznapokon 
mise negyed 8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében. — Biblia órák 
csütörtökön este 7 órakor ugyanott. 
Kondoroson minden hónap második 
vasárnapján délután 2 órakor van 
islentiszlelel a községi iskolában.

Költészet 
a művészetben.

A Szaruasi Művészet és, Tudó- 
mánybarát Társaság összejövetelén 
dr. Molnár János j. bíró oly nagyvo 
nalú előadásban ismertette a modern 
piktura fejlődéséit hogy a meleg 
érdeklődéssel figyelő hallgatóság 
világos áttekintést nyerhetett a fesr 
tőművészet irányainak kialakulá
sában.

A társaság előadásainak hűfő- 
nő? érdekességet nyújt.az a /ehe- 
töség, hogy a tárgyhozszólók 
mindnyájan a saját szempontjuk
ból kapcsolódhatnak a felmerülő 
problémákba. így a pedagógus, a 
művész, a jogász és esztétikus 
különböző felfogások kérdéseit vet*

hetik az eszmecserébe és váltakozó 
irányú észrevételeikből mozaik- 
szerűén alakul ki a hatás képe, 
melyet az előadás bennutr keltett. 
Erkölcsi, jogi. eszmei és reális, 
ethikai, a művészetben hivatást 
kereső, és a pusztító hatás lehetősé
gének felelősségével is számoló 
gondolatok kerülték felszínre az 
érdeklődés tarka sokféleségében.

Ügy érzem, hogy csafe egy kis 
tér maradt szabadon, amelyen át 
még egy irányból hozzászólhat
nánk, — a költészet szempontjából.

Amily nagyjelentőségű az ecset- 
kezelés kifejező lehetőségein belül 
a különböző stílusok kialakulása, 
—az impresszionizmus, expresszi- 
onízmus, neoimpresssionízmus fu- 
furizmus, ktibizmus, neoklassziciz
mus, konstruktivizmus és a többi 
felmerülő irányzat. — jelentőségük 
a festőművészet kifejezésmódjának 
külső technikájára vonatkozik.

De magát a művészet lényegét 
tömören két szóval úgy is megha
tározhatjuk, hogy két féle művé 
szét lehetséges — Alkotó és meg
örökítő. Alkotó művészet a/a/ír ín- 
lajdonkép a költészetet értjük, 
amidőn az iró megteremti elgon
dolását. Á festészet és a szobrá•

szat hivatását pedig általában 
visszaadó művészetnek tekintjük, 
mely visszaadja az elgondolást, 
lerögzíti a benyomást, megörökíti 
a pillanatot.

A művészet jelentősége azon
ban nem csak anyagában, for
májában és eszközeiben, hanem 
teljesítményében nyilvánul. így kü
lönös megnyilatkozásai az alkotó 
szellemnek, kogy vannak festők, 
akik festék és ecset nélkül, szavak 
varázsával fejezik ki színek káp- 
rázatát, hangulatok megragadó 
szépségeit, ezek az irás terén is 
a festő teljesít mén y ét végzik tulaj
donképpen. És uunnafc bőt Jő/?,

akik nem használják a tollat, ha 
nem a művészetek anyagával és 
eszközeivel dolgoznak. Akik a 
gondolatoknak és érzelmeknek lel
kűkben lüktető ritmusából *nem 
csak betűkkel, hanem színek, for
mák, vonalak és hangok érzékel
tető hatalmával fejezik ki költésze
tük felcsendülő melódiáját.

Tehát az iró is lehet a benyo
mások másolója csupánt — s a 
művész is lehet költő a művésze* 
tében . . .

Vitéz PRAZNÓCZY BÉLÁNÉ.

Nagy érdeklődés melleit folyt le a Művészet és 
Tudománybarát Társasáé hétfői 

előadóestje

Dr. Molnár János kir. Járás bíró értékes előadást 
tartott az újabbkori festő művészeti irányokról

A szarvasi Művészet és Tudó-’ 
mánybarát Társaság havi előadó- 
gyűlését hétfőn esté tartotta meg 
a Polgári Kör különtermében. A 
nagy * érdeklődés mellett lefolyt 
előadógyűlést dr. vitéz Zerinváry 
Szitárd országgyűlési képviselő 
elnöki megnyitója vezette be, 
amelynek során üdvözölte a meg
jelenteket, ma)4 több ügyrendi 

indítványt terjesztett elő. Öröm- 
mel említette, hogy Kiss Sándor 
nyug. tanítórjóképző-intézeti Igaz
gatót, a Társaság kiadásában 
megjelent nemzetgazdasági ta
nulmányát, amely a háttyarend- 
szerQ vízgazdálkodásról érteke
zett és egészen űj és eredeti 
alapokra helyezi az egész víz- 
gazdálkodását, nagyobb pénzju- 
talommat és elismeréssel tüntette 
ki a Duna-Tlszakőzi MezőgBzda-

sági Kamara. Ezután Szakács 
György tanító olvasta fel az elő
ző ülés jegyzőkönyvét, m*jd dr. 
Molnár János kir. járásbíró tar
totta meg, alapos tanulmányokra 
és egyéni meglátásokra valló ta
nulmányát a „Tárlatvezetés a 
modern píkturában. Ujabb festő
művészet! irányok" címmel. A 
kiváló előadó körültekintő figye
lemmel a klasszlaizmus, a roman
tika és a festőiség követelmé
nyeinek egybekapcsolásául ma
gyarázta meg az Inpressionlzmus 
mibenlétét, a modern festői irány
zatok kialakulására az irodalmi, 
a politikai és a koreszmék, vala
mint a technika hatásait* Az 
aktivista mozgalmak részletezé
sében az individualizmusig foko
zódó aktivizmus egész megnyi
latkozásait, ismertette ezután ma

Ft E X  M E S T E R
a világhírű telepáttkus nagy művész é* társulatának 

v e n d é g j á t é k a

péntek, szombat és vasárnap november 12, 13 és 14*en

a Szent István Otthon dísztermében.
Közreműködnek: R é X  m e s t e r  az ő u'ólérhetellen
telepatikus, akaratát vitelig .szuggesztiós kuérlőlrjvel, 

V l k t ó r  I a  - és G l ó r i a
Didnna szépségek előadják Rex mester kösr*'nűrtödésével:

? T .. T .
Bánhldal, a humoros bíivész

bemu atja a mindenttudó, látó és megmondó ctodá _ múmiáit. 
Kísérletek az egész néző közönséggel! Kaca«á*l Csodálkozás! 
Művészeti H ét yá r ak :  I. hely.számozva 3 P.. II. heiy szá
mozva 2 P„ III. hely l P. Előállások kezdete pénteken és 

szombaton este pofrlosan *U 7 kór. 
V a s á r n a p  kést e l ő a d á s  
d é l u t á n  ?/« 3 és este *1* 7-k o rI

Jegyek előre válthatók fCováesIk Kárjoly úr dohányárudájában. (Árpád 
épület), és vasárnap egész nap a S z e n t  I s t v á n  O t thon-ban .  
Fűtésről gondoskodvaI El ne mulassza e itaz előadást megnézni, mert ez lesz 

életének a legnayypbb eseményei

gyarázva a festői, szerkesztői, 
zenei és fantasztikus expereszi- 
onízmus válfajait. A kulbizmus, 
konstruktivizmus, szürrealizmus, 
dadalzmus eszmei elgondolásai
nak bemutatása mellett az új 
kultura kialakításának törekvé
seit magasabb látószögből ma
gyarázta. A magyar festőmű
vészet egyes megnyilvánulásának 
figyelemreméltó megállapításai 
mellett a magyar festőművészet 
elhivatottságát és jövendő köte
lességeit is ismertette. A tartal
mas előadáshoz Borgulya Endre, 
Korim Kálmán, Selmeczy Géza 
és dr. Ugrin László tagok szóltak 
hozzá, majd dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd elnöki zárszavaival ért- 
véget a mindvégig nagy érdek
lődés mellett lefolyt előadógyűlés.

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

— Aranylakodalom. Czinkoczk i 
Mátyás szarv isi kösismert és tisz
teletben álló kisbirtokos, a föld
művelésügyi miniszter éltal több
ízben kilünleíelt gazdasági tudó
sító, a szarvasi kisgazdatársada
lom ér‘ékes és törekvő lagj/i fele
ségévé! Miloszrdni Máriával szer
dán tartotta meg aranvlokodalmál. 
Ez alkalomból liszlelői és barátai 
szeretettel ünnepellék őket.

— A község főjegyzőjének 
névünnepe. Vitéz Biki Nagy Imre 
községi főjegyző a múlt héten 
pénteken tartotta meg névünnepéi, 
mely alkalommal a községi elöl
járóság Dauda Mihály vezetése 
mellett tesiülelileg kereste és kö- 
8zönlötte fel. Ezenkívül számos 
egyesület küldöttsége, tisztelőinek 
nagy szama kereste fel a község 
köztiszteletben álló.főjegyzőjét és 
halmozták el jókívánságaikkal.

— Ezüstlakodalom, eljegyzés 
és örömnniiep' Barlyik Pál érde
mes szarvasi szobafestőmester és 
felesége Plentri Mária vasárnap 
tar oltók meg házasságuk 25 éves 
évfordulóját. Mária leányuk ugyan
akkor tartotta eljegyzéséi Földe ssi 
Pál békéscsabai vasutassal. De 
a közismert család ugyanakkor 
örömünnepet tartóit, mert Pál fiwk 
egy éves becsületes és hősi harc
téri szolgálatból ekkor tért haza. 
A szorgalmas és becsületes csa
ládot a hármas ünnep alkalmából 
sokan felkeresték jókívánságaikkal.

— Választmányi filés Nagy

szénáson. A Magyar Élet Párt 

nagyszénási szervezete e hó 14-én, 

vasárnap d u. nagyválasztmányi 
ülést tart. amelyen megjelenik és 

beszámolót mond dr. viléz Zerin

váry Szilárd országgyűlési képvi

selő is.

— Talpfát loptak az állomáson.
Kunslár György és neje szarvasi 
lakosok a szarvasi vasúti pálya
udvaron használt talpfát * loplak, 
mivel nem voll tüzelőjük. A bíró
ság Kunslár! és feleségéi 4 — 4 
napi fogházra iiélte, de az asz- 
szony büntetéséi háromévi próba- 
időre felfüggesztene.

ELADÓ'
11 darab angóra nyúl

m o d e r n  ke t r ecce l .
Érdeklődni;

SI a J h ó rádió llzleiében.
Ka th ö l i k  us i sko l a .



— Anyakönyvi hírek. A szarvasi 
anyakönyvben-október 21-tői no
vember 11-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek: Bisz- 
terszki János éa Valach Mária Ha 
János. Tárnok György és Kovács 
Anna leánya Erika,.Sovány János 
és Petyká Judit fia Jáiio&.' Hobely 
János és Vajgel Erzsébet fia Já
nos. Sonkoly György és Paraj Ka
talin leánya Katalin. Frankó Pál 
és Alexa Erzsébei fia Mihály. Med- 
vegy Pál és Poclobni Ilona leánya 
Zsuzsanna. Koffán Alajos Károly 
és Rideg Terézia, leánya Veronika, 
Bobvos György és Zahorecz Judit 
fia György. Zuba Mihály és Les
tyan Anna leánya Anna. Liska 
Pál és Krajcsovics Erzsébet leánya 
Erzsébet. Hipazkl Márton és Kraj
csovics Judit leánya Erzsébet. Liska 
Mihály és Kriska Erzsébet leány a 
Erzsébet. Melis Pál és Gatálh Er
zsébet Béla; Liska^ János és 
Gyuris Judit fia/János, Ábrahám 
András és Gyekiczki Anna fia 
András. Kolompár Pál és Sfyevó 
Mária leánya Mária, Babinszki 
Mihály és Török Anna leánya 
AnnB, Szrnka György és? Jancsó 
Mária fia János,’ Tamás János és 
Rómer Mária fia Mikály, Pljesov
szki András és /Kurucz Erzsébet 
fia András, TótH^Mihály és Mucha 
Zsuzsanna fia János. — Házas
ságot kötöttek: MolcsanJános Cser- 
nák Rozáliával, Szvák János Pol- 
jóka Judittal, Hrivnák Pál Hantos 
Edittel, Miloszrdni András Balázs 
Zsuzsannával, Gajdos Pól Tólh 
Máriává!, Szebegjinki János Tóth 
Judittal. Kis György Komlovszki 
JudittaJ, Magiriyetf* Mihály Adam- 
csok Zsuzsannával, Gunda Mihály 
Szvák Máriával.1; Megyik György 
Moleaan; JjU<kNal,ívondeOíí PáHíö-' 
zsuch Zsuzsannával Juhos Pál 
Búzás Annával, . Csicitely János 
Lestyan Annával, Luslyik János 
Jancsó Máriával, ^ahorecz György 
Sápszki Zsuzsannával, Medvegy 
András Rohony Máriával, Sztre- 
hovszki György, Rohony Julianná
val, Tusjak Pál Menárik Ilonával, 
Medvegy Mihály )Gömöri Judittal, 
Bobvos János Sejbjan Farkas Er
zsébettel, Kasik Jd£*ef Ökrös Ro
záliával*. — Elhallak: Osztás And 
rásné Kovács Judit 76. Vágási M. 
Balog Pál 67, Kolompár. János 2 
hónapos, Ruttkay ISándor 96, Ko
hut András 26 : napos, özv. Valas- 
tyan Mihályné Királik Julianna 94, 
Kasik Pál 3 hónapos. Pékár Pál 
75. Védő, Mihályi? hónapos,Kal
már Györgyeié! Kohut Erzsébet 41. 
Mucha Jáno8K 82»f Zübe Anna 1 
napos, özv. Maczi&Jánösné Nyem
csok Zsuzsanna 76. Brachna Sá
muel 74, Skorka Mihóiyné Skorka 
Katalin 32, özy. 'tDeim Jánosné 
Ehrlich Orbán, 8$; özv. Polonyi 
Pálné Szabó Máriául éve*. Liska 
-János 10* napos, Pljesovszki And
rás 2 napos korukban.

Értesítem
a nagyérdemű közönséget, hogy 

bármilyen

mezőgazdástul4: géphez

, (traktor, Irakforekf!« vetőgép, eke
és amtdáép) 

alkatrészeket 
o la| a| ^ *$?rt

állandóan rab ion  tartok

— Országgyűlési képviselőnk 
Csabacsűdön. A Magyar Elet Párt 
csabacsűdi szervezete vasárnap 
délután nagy választmányi ülés*
tartott, melyen a csabacsűdi párt
tagok nagy számban veitek részt. 
A választmányi ülés Chován Jó
zsef evangélikus lelkész meleg
hangú elnöki megnyitóval kezdő
dött, amelyben meleg szeretettel9 
üdvözölte a választmányi ülésen 
megjelent dr. vitéz Zerinváry Szi
lárd országgyűlési képviselőt és a 
csabacsűdi szervezet hűségéről biz
tosította, majd dr. Gergely István 
községi főjegyző a község elöl
járósága nevében üdvözölle or
szággyűlési képviselőnket. Ezután 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd mon
dott nagyszabású kül- és belpoli
tikai beszédet, mojd a közellátási 
prodlémákaí ismertette. A nagy- 
választmányi ülésen ezután több 
közérdekű kérdés hangzott el, 
amikre országgyűlési képviselőnk 
válaszolt, majd fogadta az elébe
járuló panaszt te vő két és azokat 
tanácsokkal látta el.

M a g y a r h o n v é d  
ő rt á ll.

2&uamarás vad léiben,
Csontig ható fagyban,
Magyar honvéd őrt áll 
A hózivatarban.

&u*marás nagy télben 
A harcteret járja,
Szebb Jóvó reménye,
6rejét táplálja.

Gondolatban sokssor 
fiaiA, ha*a surran,
Vége a& ábrándnak 
Ha o& ágyú durran.

Busmarás vad télben 
A harcmesőt Ján'a..
T^ert otthon valaki,
^ ja i szívvel várja.

Nyemcsok ‘Judit.

A  v u lk á n
Tölaűgott a llhegÓ 
föld és kiköpte 
gyomrából a felgyülemlett 
izzó parazsat.

S elpusztít mindent 
mi körülötte van: 
a kitaposott utat, 
a felburjánzott gazt 
és új élet fogan 
a főldúlt talajon,

S a korhadó 
százados fa óriások 
recsegve dőlnek le 
s az arvult hajtások
— a ?tep melegétől — 
magasra emelik 
csüggett fejüket.

Cserlényi Pál.

A megengedett árnál drágábban adták el a csirkét 
és a csöves tengerit

Öcsödi árdrágítók a bíróság előtt | S O .O O O  P

T á  l c á nA szarvasi kir. járásbíróság 
most tárgyalta kél öcsödi asz- 
szony árdráfiitási ügyéi, aki a 
megengedett hatósági árnál ma
gasabb árakat kérlek és fogad 
tak el. Madarász Imréné öcsödi 
lakos 3 és fél kilógramm csir
két adott el kilónként a meg* 
engedett 4 40 pengős ár helyeit

14 napi fogházra egy évi jog. 
vesztesre és a csirkék elkobzá
sára Ítélte. Komár Islvánnné 
öcsödi Iákos a csöves tengerit 
mázsán kénti 20 80 pengős ár 
helyett •60—70 pengős áron áru
sította, ezért a bíróság 3 heti 
fogházra és egyévi jogvesztésre 
Ítélte. Minkét ítélet jogerős.

8 pengőért. A bíróság jogerősen

Időszerű gazdasági kérdések
Időszerű munka a gyümölcsösben

Az Idei szép gyümölcstermés után 
gondoljunk arra, hogy a gyümölcsfáink 
a jövőben is jól teremjenek, fia a 
gyümölcfálnkat magára hagyjuk, azok 
egy nagyobb termőéi/ utón 2—3 évig 
pihennek, míg. annyi erői nem gyüj« 
lenek maguknak, hogy újra termést 
hozzanak. Akiimilyen jó helyre is 
Ültettük a gyümölcsfáinkat, ha azokkal 
nem törődünk, úgy 10 év aiall Átlag* 
bán háromszor, legfeljebb négyszer 
hoznak szárabávehetó termést Pedig 
rendszerint akkor van jó Ara a gyil« 
mölcsnek, ha kevés van belőle. lile*, 
iőleg ha másnak — aki elhanyagolja 
a fáit — kevés van és nekünk — 
aki gondozza a Iáit — sok. Mit te«" 
gyünk mármost, hogy gyümölcsfáik* 
minél gyakrabban teremjenek?

1. Klritkitjuk a gyümölcsól. Csak; 
annyi gyümölcsöt hagyunk meg, hogy . 
azok kifejlődött' állapotban né érint* 
kezzenek. Cgy csomóban csak egy 
gyümölcs maradjon. Ez a munka te r
mészetesen csak a nagyobb gyütnöl* 
csőkre vonatkozik, alma, körte, barack. ‘ 
így szám szerint kevesebb gyümöl*' 
esünk lesz, minőségre azonban érté* 
kesebb.

2. Uíy messük a gyümölcsfáinkat, 
hogy a felfelé növő vezérágakon (a 
sudár és az oldalvezéreken) Mnél 
löbb lehajtó gally és vessző Jegyen. 
Ezek teremnek! Figyeljük csak meg, 
mindig lü van a ' legtöbb gyümölcs.

3. Azokat a gyümölcsfákat, ame> 
lyek ez évben termést hoztak, meg 
kell trágyázni, fia minden évben te< 
rém a gyümölcsfa — úgy minden 
évben adunk Irályát. A nem termő* 
nek pedig soha. Ez igen hatásos irá< 
nyitó eszköz a kezünkben. ,

Az első két pontban leírt munka

Sárkány vfpíereskedő
Szarvas^^ős út.

F R E C S K A -
S Z A R V A S .  ' TELEFON: 64.

November 12j 13| 14f és 15-én, néfly ^aP̂ 9i

KÖLCSÖNADOTT ÉLET
írta: Vaszary János. A legszebb magyar fHml

November 16-áh, és 17- én 5 és fél 8  órakor

A TITOKZATOS SZIÁM
A legnagyobb dzsungel filml 

Kiég: Életveszélyben a csúcsig és Ú tp iá s  a holdba!

November 18-én 8  éa fél 8  kor,

AZ ÁRULÓ NYOM
A svájci filmgyárlés művészi alkotásai

nem időszerű. Most ne messük a fáin’ 
kot, legfeljebb a lehasadt ágakat vág. 
juk le. Ne legyen egész télen ál nyi> 
lőtt seb a fán. Annál időszerűbb most 
a gyümölcsfa' trágyázása.

A gyümölcsfa csurgójában egy 
ásónyom széles és ugyanolyan mély 
árkot ásunk. Ezt a körárkot megtölt* 
jük islállólrágyával és földdel béta* 
karjuk. Hogy ez a trágya ló*, szarvas* 
marha« vagy serléslrágya legyen, nem 
lényeges. Kisebb fához kevesebb trá> 
gya jut, nagyobb fához, nagyob kör* 
ben pedig több. Ha egész gyümölcsfa 
sornak kell trágyát adni, akkor a fa* 
sor két oldalán a csurgó irányában 
akár fogalos erővel is egy>egy ba> 
rázdát húzunk. Az előbbihez hasonló 
módon megtöltjük trágyával és azl 
betakarjuk, fia egész gyümölcsös láb* 
|át akarunk megtrágyázni, akkor leg*; 
helyesebb, ha a trágyát előzőleg a 
a talajra elteregetjük. Addig teregetjük 
el csak a trágyát, ameddig azt foga* 
los erővel alá tudjuk szántani. Köz* 
vellenul a fa tövéhez, sőt még an* 
nak a közelébe se adjunk trágyát, 
meri a vastagabb gyökerek úgysem 
használják azt fel.

CSAPÓ GYULA 
ni: kir. gazdasági tanár.

— Lemaradt a kézjel. Lapunk 
mullheli számában megjeleni ve
zércikk mellől szedői, elnézésből 
lemaradt a cikk írójának CBillag- 
jelzésű kézjele. A szedési hibát 
ezzel pótoljuk annak közlésével, 
hogy a cikketnem szerkesztőnk írta.

— Botrányos részegre itta nv 
. gát* Konyecsni Mihály szarvasi I.
) kér. .254 szám alatti lakos János
halmán botrányosan berúgott. A 
jánoshalmi járás rendőri büntető- 
bírája 6 napi elzárásra átváltoz
tatható 30 P. pénzbüntetésre ítélte.

nagyobbná l  n a g y o b b  
nyereményeit a 4 pengős

ÁLLAMI 
SORSJÁTÉK

HÚZÁS: DECEMBER 3.

— Kitüntetés is áthelyezés.
Reményi Gyulát, községünk érde
mes. és kiváló tanítóját a bányake
rület püspöke 35 éves tanítói szol
gálata után a c. igazgatói címmel 
ruházta fel. A felsőbb helyről ért 
eme kitüntetés méltó embert lün 
tét ki. E kitüntetéshez a magunk 
részéről is jókívánságainkat csa 
toljuk. A kinevezési okmányt a f. 
hó 9*én tartott képviselőtestületi 
ülésen a kitüntetettnek Szelényi 
János isk. biz. elnök adta ál elis
merő szép beszédben. A külterületei*., 
levő u. n. Mótyói iskolánál a le
mondás folytán megüresedett taní
tói állásra szótöbbséggel Róhoska 
Magda lett áthelyezve a Sápszki 
iskolából, az így megüresedett 
állásra efcen iskolához/Regos Emili.t 
gerendásí tanítónő letf egyhangúlag 
megválasztva. •

— összejövetel a Művészet* 
•és Tudománybarát Társaságban*
A Szarvasi Művészet és Tudomány
barát Társaság e hó 15-én. hét
főn este 8 órai kezdettel ismer
kedő családias összejövetelt ren
dez. amelyre a Társaság tagjait é< 
azok meghívott vendégeit ezúton 
hívja meg az Elnökség. A ■ rész
vétel a Polgári. Kör üzletvezetőjé
nél előre bejelentendő.

— Tiltott *zerenc»ejatékot ját* 
szőttek a kfaÁrpádban. Ptacs^k 
József, Balogh Gábor. ifj. Sándor 
Gábor, és ifi. Károlyi Anlai n. 
kis Árpádban tiltott , szarencsejá-e- 
kot játszQttak. Kártyázás közben 
fogták meg őket. A bíróság sze
rencsejátékkal elkövetett kihágásér’ - 
10-10 P. pénzbüntetésre ítélte őkeL

Már csak n é h á n y  napig!
REX mester világhírű médiuma
B án  ti Idái .  minden eddigit felülmúló hírneves

G R A  F A L Ó G U S
F o.tf a d: naponta délelőtt 9 órától:' este 6 óráig, 
v a s á r n a p  délelőtt 9 órától délután 2 óráig 
a H o r t h y  M i k l ó s  út  3 s z á m  a l p l t i  
Á r p á d  k á v é h á z  k ü l ö n  t e r m é b e n ,  
földszinten jobbra a kapu alalt^ ő  izinle mindenre 
kiterjedő részletes választ ad bárkinek az'írásából. 
Eddig százan és százan csodálkozással távóztak, ®

h ír  n e v e s  g r a f  a l ó g  u,s tó i!
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— H*lálo*á*. Ö2V. Polónyi Pál
né szül. Szabó Mária 71 éves ko
rában Szarvason elhunyt. A köz- 
tiszteletben álló nemeslelkű esz- 
szonyt nagy részvél mellett szer
dán délután temették el. özv. Po
lcnyi Pálné hosszú ideig volt a 
ligeti vendéglő bérlője, a jónevű 
és közkedvelt „Bárány* vendéglőt 
mintegy negyven éven él ve
zette általános elismerés mellett. 
A fiatalság a kedves modorú és 
jólelkű asszonyt „Mariska* néni
nek hívta és nagyon sokan a régi 
békevilágra való emlékezéssel saj
nálják elhalálozását. Az elhunyt
ban dr. Falusi Imre kir. járásbíró
sági jegyző félesége Polónyi Er
zsébet főszolgabiróségi tisztviselő 
és Becsák Béla vendéglős szere
tett édesanyjukat gyászolják.

— Értesítés. Szarvas község 
elöljáróséga értesíti azokat a méhé
szekéi, akik kérték a méhetelőcukor 
kiutalását, hogy utalványaikat 13-án 
délig vegyék ál a közellátási hivatal 
3«as sz. irodájában. A ki nem vett 
ulalványokal hétfőtől más igénylőnek 
adja ál az Elöljáróság.

— A tanonchiáoy legbesiéde* 
sebb bizonyítéka. A magyar ipa< 
rosíársadalmai ma két kérdés foglal' 
koztalja különösképpen. Az egyik a 
magyar iparosság szociális helyzelé* 
nek javítása, a másik az iparosután« 
pótlás biztosítása, vagyis a kalasztró« 
fétis méreteket öltött tanonchlány le< 
küzdése. Ez utóbbiról újabban rcn< 
getegel hallunk. Valóban elmondhat' 
juk, hogy Magyarországon sohasem 
volt akkora lanonchiány, mint nap> 
jalnkbaa Egy újabban összeállítóit 
slaltezlikából világosan kitűnik az a 
szomorú állapot, amely a lanoncíron* 
ion ma uralkodik. Budapesten a kćz< 
múvesipari ianoncok száma 1940‘ben 
mindössze 17.400 volt Ugyanakkor 
az önálló iparosoké 31.340. Amíg 
az első világháború előtt Budapesten 
minden száz önálló kézművesipa' 
rosra löbb mint száz lanonc juloli, 
addig most csak 56 lanonc juL Vi< 
déken még szomorúbb a helyzet 
Országos viszonylatban a békebeli

M e g h í v ó .

A Szarvasi * Gyümölcsértékesítő 
és Központi S7 esz főző Szövetke
zet f. évi november hó 28-én dél
előtt 10 órakor saját székházéban 
tartja

év i remdes közgyűléséi,

határozatképtelenség esetén f, évi 
december hó 12-én ugyanazon 
helyen és időben tartja meg, mely 
a megjelent tagok számára való 
tekintet nélkül határoz az előbbi 
—  határozatképtelen — közgyűlés 
tárgysorozata felett.

A közgyűlésre a Szövetkezet 
tagjait ez úton is tisztelettel meg
hívja az Igazgatóság.

tAr g y s o r o z a z a t .
1. Elnöki megnyitó, jegyzőkönyvve

zető és jegyzőkönyv hitelesítők kijelö
lése.

2. Igazgatóság jelentése.
3. Fel ügyelőbizottság jelentésé.
4. Zárszámadások megvizsgálása, 

jóváhagyása és a  mérleg megálla
pítása.

5. Nyereség felhasználáséra vonat
kozó határozathozatal.

6. igazgatóság és felügyelőbizottság 
felmentése.

7. Alapszabály .szerint érkezett in
dítványok.

A tagok száma 6 iK kiknek birtoká
ban 835 drb. üzletrész van.

A zárszámadások a Szövetkezet hi
vatalos helységében 1943. november 
10-től közszemlére van kitéve, ahol 

•ezeket a tagok megtekinthetik.

Vételre keresünk: dinnyeföldet, továbbá szántó
földeket lehetőleg tanyával 20.000 P-től 80.000 P-ig.

Eladó szántóföldek: 5 holdtól 50 holdig, 
továbbá b e l t e l k e s  l a k ó h á z a k  a

Szarvasi Hitelszövetkezetben.
Képvisel i :

a Gazdák Biztosító Szövetkezetét.
4 V2 °/<>-os beruházási kötvény-kölcsönök folyósítása.

száz önálló kézmüvesiparosra eső 
70 lanonccal szemben ma mindössze 
37 lanoc jut száz iparosra.

— Rex mester újra Szarvason. 
A szuggesztióval kapcsolatos tudo
mányok Szarvason is régen ismert 
egyénisége, Rex  mester ismét 
SzarvasrA érkezett. Szarvas köz
sége először 1921-ben, majd 1927- 
ben ismerte meg rendkívüli képes
ségeit és azóta is sokat emlegették 
páratlan képességéből fakadt mu
tatványait. Rex mester azóla a 
világot bejárta és most pénteken, 
szombaton és vasárnap tart elő
adásokat két kiváló partnernőjével. 
A nagy érdeklődéssel vért elő
adásokat a Szent Islván Otthon
ban tartják meg.

— Lopásért nyolc napi fog« 
házra Ítélték* Pálinkás Sámuelné 
szarvasi lakos Kovács Józsefnétől 
használt lepedőt és abroszt lopott. 
A bíróság jogerősen 8 napi fog
házra és I évi jogvesztésre Ítélte.

— Meglopta a mulatozó társát. 
Hraskó András szarvasi fiatal le
gény egy korcsmában mulató tár
sától 40 pengőt lopott el. A bíró
ság 8 napi fogházra átváltoztatható 
40 pengő pénzbüntetésre és 1 évi 
jogvesztésre Ítélte.

— Megverte a csirkék miatt a 
szomszédját. Csonki János öcsödi 
lakos szomszédjával, Fábri Ist
vánéval vitába keveredett a föld
jére áljött csirkék miatt. Csonki 
közben annyira ingerült lelt, hogy 
Fábrinét megverte. A kir. járás
bíróság Csonkit nyolc napi fog
házra ítélte, de az ítélet végre
hajtásét háromévi próbaidőre fel
függesztette. Az ítélet jogerős.

— Lisztet és tojást akart el* 
szállítani Szarvasról. Horváth 
Andrésné szolnoki lakos Szarvas
ról nagyobb mennyiségű lisztet és 
tojást akart elszállítani szállítási 
engedély nélkül. A járási rendőr 
büntetőbiró három napi elzárásra 
átváltoztatható 30 pengő pénzbün
tetésre ítélte.

— Űjabb tárgyalást tartanak a 
Don ner* ügyben* Annak idején kö
zöltük, hogy a Donner Árpád 
szarvasi zsidó fakereskedő ellen 
eljárás indult árdrágítás címén fa
eladással kapcsolatban. A múlt 
héten az ügyet a bíróság ismét 
tárgyalta és bizonyítás kiegészítését 
rendelte el. •

— Tollat és gyapjnfonalat lót 
pott Kasnyik Mihályné kondo
rosi lakos a vele házközösségben 
lakó Babecz János és Bohák 
Menyhért kondorosi lakosoktól tol
lat és gyapjúfonala! lopott. A 
szarvasi kir. járásbíróság 8 napi 
fogházra és egyévi jogvesztésre 
ítélte. Kasnyikné a fonalat Hipszki 
Pálné csabacsűdi lakosnak adta 
el, akit a bíróság orgazdaság vét
sége címén vont felelősségre és - 
8 napi fogházra ítélte el. "de a

büntetés végrehajtásét háromévi 
próbaidőre felfüggesztette

“  A jellemkutatis iskolapél
dája. Mér napok óta Szarvason 
tartózkodik Bánhidai grafalógus és 
az Árpád különtermében fogadja 
ez állandóan nagy tömegekben 
hozzáfordulókat. Bánhidai az át
adott írásokból ritka képességgel 
olvassa le a leírójának jellemét, 
képességeit, tulajdonságait. Tiszte
letet és csodálatot keltő tudása a 
művészet és a titokzalosség halá
rán mozog.

— Az UJ Id6k legújabb száméba 
Dienes Andor finom, elmélyedő tanul
mányt írl Egerről. Endrődi Bála Fü
redi című versében a hajdani és a  

mai fiatal leányok között von elmés 
párhuzamot. Zajzon Ádém az élet 
múlandóságáról tűnődik tevelében. — 
A nyári fényképpályázat legjobb 
képeit közli a Magyar Lányok; Tutsek 
Anna népszerű ifjúsági lapja. Az új 
számba Kosáriné Réz Lola és Harsá
ny i Gréte regény folyta tást. — Baba
kórház van Az Én Ujsóáom új » z á 

r n á n a k  címlapján. A kis doktor meg
gyógyítja a sok beteg babát és S. Bo
kor Malvin kedves folytatásos története 
egy zsebóráról. Díjtalan mutatványszá
mot mindhárom lapból kívánatra bár
kinek küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI., Andrássy-út lö.

A Magyar Föld új száma. A
magyar falu képes hetilapja 24 ol< 
dalas terjedelemben jelenik meg és 
bőven tájékoztatja a gazdákat min
den őkel érdeklő íonlos Ügyről. Ér* 
lékes szakcikkel közöl t  polyva, 
lörek és a szalma takarmányértékének 
növeléséről, a szarvasmarha nyelcső- 
eldugulásáról, az enyvgyürü szere« 
péről, a gyiimölcsíavédelem és a 
terlőző láb véggyulladásról. Elbeszélő« 
seket, versel, regényl, kisgazdák cik
keit piaci és vásári órakai, rendele« 
lekel és még sok más érdekes cik
ket és képet találunk benne. Egyes 
szám ári 24 fillér. Kapható az 
ujságágárusoknái és az IBUSZ-pavil- 
Ionokban: Mutatványszámot küld a 
Magyar Föld kíádóhivaiala: Buda« 
pesl, VII., Erzsbel-krl. 7.

iprúhiroetEsek.
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.
v
. Hl. kér., 57. sz. Janurik-féie 

ház feleiésze eladó. Megbízva 
dr. Gerő Oszkár ügyvéd.

. Eladó siratói kövesül mellett 
14 kishold tanyával. T. III. 
kér., 177. Hilz, és hegyesen 8 
kis hold. Jel. a kórházban.

. Jó állapotban lévő férfi téli- 
kából eladó. Cím a kiadóhiva
talban.

. Eladó a Bokros-dűlőben 3 
kishold szántóföld. Érdeklődni 
lehet III. kér., 28. sz. alatt.

. Eladó 3000 D-öl szántóföld 
lányával egyült II. kk., 325. sz. 
alatt. Érdeklődni lehet ugyanott.

. Zongorát bérbe keres. Cím a 
kiadóhivatalban.

. SZENTESEN, közel a szarvasi 
halárhoz. Külsőecser 60. szám
hoz tartozott 16 magyar hold 
szántóföld eladó. Tulajdonos 
Borbás Antal tábori főesperes, 
Budapest, XII., Szamos-utca 5. 
Érdeklődni lehet a ref. lelkészi 
hivatalban. Szervason.

Eladó a Körös-dűlőben 6 hold, 
és Kákahalomban 4 hold szán* 
lóföld. Érdeklődni lehel Sépszki- 
nál, (dr. Fi8bein-irode).

. Eladó vegyeskereskedés, cime 
megtudható a kiadóhivatalban.

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

. Poicellán mozsdókészlet el- 
abó. Cím a kiadóhivatalban 
mogtudhaló-

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

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

. Ápolónői tanfolyamot végzett 
nő privót beteg gondozását vál
lalná. Érdeklődni lehet I. kér. 
155. sz. alatt.

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

• Eladó ez ó temetői 166 □•öl 
kenderföld. Érdeklődni lehet 1. 
kér. 206. sz. alatt.

. Öntözőmotor szivatlyúk, vil
lamoshegesztés, fejpadmunkák, 
kombinált gyalúgép, mágnese- 
zés, hengercsiszolás. Osgyán 
mérnök, Békéscsaba.

. Kétszobás házat keresek 
megvételre. Cím a kiadóhiva- 
Jalba megtudható.

. 155 D-öl gyümölcsös Man- 
golban eladó. Bővebbet Mol
nár I. kér., 140. sz.

. Fogorvosi rendelőbe asszisz
tensnő négy középiskolával fel
vételik. Cim: a kiadóhivatalban.

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

F delfe kiad« N A G T  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvasi KSzISay N j« »  
iá ié t  LapkladAvillalat nyow iijiban  
1. kcr., Horthy M tk lM t 9 . u ia .

Szépirodaljni
A

könyv* 
njdou ságok

nagy választékban

Nagy Srándor
könyvkereskedésében.

V. és K. K. 19;3.xli.85. sz.

MÁV. 89 0(^-1943. e. IV. sz.

HIRDETMÉNY.

Árudarabok porgos megjelölése 
és a címzett ne>jpt és lakhelyei 

tartalmazó pAírlapoknak 
a csomagban v^Jó elhelyezése.

Felkérjük a I. fuvaroztató közönsé
get, hogy a vasúti uvarozásra feladni 
szándékolt küldem nyékét az átvevő 
nevével és pontos «Sínével, vagy jellel 
és számmal valawint a rendeltetési 
állomás nevével tagós módon jelölje 
meg, egyúttal a kcjjfábbi postai vagy 
vasúti szállításból «redő régi megjelö
léseket a csomagról feltétlenül távo
lítsa el. mert a zavartalan, késedelem 
és hiány nélküli 87 illítóst és kézbesí
tést a jelenlegi re idkivuli viszonyok 
között csak így tudíáK biztosítani. 

Kérjük továbbá közönséget, hogy
magukban a csórna 
dig az útipogyaszol 
lapot helyezzen el, 
címezett és felad 
ezek pontos címé

okban — főleg pe- 
ban — oly papír- 
emely feltünteti* a 

nevét, valamint 
(rendeltetési állo

más neve, kerület, utca, hézazám. 
esetleg emelet és jojtószárp.) hogy a 
küldemény-hovataiftzása ezek alapjan 
mindenkor megállapítható legyen.

Budapest. 1943, íjktóber hó.

A m. kir. államvásútak igazgitóséga.

Szerves nagyközség adóhivatala.

Í23244/1943. ikt. sz.

ADÓFIZETÉS IRÁNTI FELHÍVÁS.

Szarvas nagyköúég adóhivatala fel
hívja mindazokat % z  adózókat, akik 
esedékessé vájt aqó- és egyébb köz
tartozásaikat mér í. nem fizették be. 
hogy azt járuleka ijkal együtt 8 nap 
alatt a községi ad (hivatal pénztárába 
annál is inkább fi lessék be, meri el
lenkező esetben Uenük a szigorító t 
végrehajtási eljárá ^soronkívül le tesz 
folytatva, s tartozé Jjik szükség esetén 
egyéb kényszerint IsHedés útján is fel
tétlenül be lesz s; &ve.

A háború által, kozott nehéz viszo
nyok miatt az űlamháztartas sem 
nélkülözheti bev^ leit » Ízért minden 
magyar állampolgárnak hazafias köte
lessége, hogy adófizetési kötelezett
ségének most fokozottabb mértékben 
fegyen eleget. Feltdyiuk a község adó
fizető közönségéig hogy azt méltá
nyolva és hazafiaik érzésének ekként 
is lanújelél adva ftmndenki sürgősén 
feleljen meg adófizetési kötelezett
ségének. #

Azok az adófiáptők, akik a mar 
úgyis esedékessé -fáit összes adótar
tozásukat f. évi nwMftber hó 15-ig tel
jes egészében befjnétik évi adójukból 
2 %> térítést kapnaK Aki tartozását nem 
fizeti be, annak ^nfcóaégai s esetleg 
ingatlanai is árvtresen feltétlenül el 
lesznek adva s pedig,. tekintettel
arra, hogy zálof l*j 
esetén tí %  újebi' 

Reméli a közsé 
mai jobb kereseti 
adótartozásait m ii 
jót érdekében i£ 
feltétlenül kifizeti 
zökre nem les* s?| 
teljen hangsályé^ 
kötelezettség tety 
érdeke s az adóíj 
lesség teljesítés r 

Szarvas. 1943. 

KÖ

ü  illeték árverés 
ilyos teherrel jár. 
ígóhivalal, hogy a 

»tőségek folytán 
tí már csak sa- 

™ ts  egészében s 
tixtelflorúbb eszkö- 

* ' hiszen ismé- 
a z  adófizetési 

^  mindnyájunk 
hazafias köte

le 24-én. 

p^DÓHIVATAL.


