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A közellátás megszervezése
a háborúban álló országok egyik | talansagd kedvező
legnagyobb gondja. Végtelenül 
fontos ez azért, meri köztudo-

lesz az egész piaci
kihatással
helyzetre,

más szerint a jó és szervezett 
közellátás egyik legfőbb bizto
sítéka a belső front szilárdságé* 
nak és alapja a hadsereg küz
dőképességének. Eredményes és 
kielégítő közellátási azonban 
caak úgy lehet termelni, ha van 
miből. Hogy legyen miből : en
nek a biztosítása egyik legfon- 
losabb és legnehezebb kormány
zati feladal. Ezt a nehéz fela
datot oldotta meg most a kor
mányzat, amikor az ország köz- 
ellátását a jövő gazdasági év
től új alapokra helyezte. Mint 
ismeretes, a közelmúlt napok
ban jelent meg a közellátás* 
ügy] miniszter rendelete, amely 
Jurcsek Béla államtitkár terve
zete alapján szabályozza a gaz
dák termelési és beszolgáltatási 
kötelességét. Ez a szabályozás 
pontrendszer alapján állapítja 
meg csaknem minden mező- 
gazdasági terményre és termékre 
vonatkozóan« hogy a termelő
nek miből mennyit kell beszol
gáltatnia. Hosszú hónapok meg* 
feszített munkájának eredménye 
az újonnan létesített termelési 
és beszolgáltatási rendszer, 
amely hivatva van szilárd és 
egészséges alapokra helyezni az 
ország háborús közellátását. Az 
új rendszer, illetve az új terme
lési rend felölel minden közel
látási kérdést s igyekszik a ter
melés és szétosztás valamennyi 
feladatát harmonikusan megol
dani. Az új rend szabad válasz
tást enged a termelőknek az 
adott lehetőségek határai között, 
hogy a termelés terén minél 
eredményesebben és gazdasá
gosabban juthasson érvényre 
a szakértelem, a rátermettség, 
a hozzáértőbb munka, és az 
egyéni kezdeményezés. Az új 
termelési és beszolgáltatási rend
szernek egyik legnagyobb jelen
tősége az, hogy biztosítani fogja 
az ország lakosainak a legfon
tosabb közszükségleti cikkekkel 
való egyenletes, igazságos el
látását. Pontos ez azért, mert 
a lakosság ellátásának zavar*

vagyis meg fog szűnni a zug
forgalom és a fekete piac. De 
nagyjelentőségű az új rendszer 
abból a szempontból is, hogy 
minden termelő előre tudja : mit 
kell beszolgáltatnia, a közellá
tás munkájának irányítói pedig 
tudják:• mi az a mennyiség, 
amellyel számolhatnak és így 
komoly mértékben megkönnyeb* 
bül az egyenlő és igazságos 
ellátás biztosítása. Egyébként 
az új rendszer számot vet a 
magyar mezőgazdaság minden 
adottságával. Nem kíván lehe
tetlent, nem hoz korszakalkotó 
változásokat, hanem a meglevőt

A m. kir. minisztérium a hon
védelemről szóló 1939 : II. t.-c. 86., 
112. és 212. §-aiban, valamint az 
1942: XIV. t.*c. 28. §-ában fog
lalt felhatalmazás alapján a kö
vetkezőket rendeli: 1, §. (I) Az, 
aki az 1942—43. szolgálati évre 
mint éves gazdasági cseléd, to
vábbá aki az 1942—43. termelési 
évre mint dohánykerlész szegődött 
el, köteles az 1943—44. szolgá
lati, illetőleg' termelési évben is
— akár jelenlegi munkahelyén, 
akár új munkahelyén — éves gaz
dasági cselédként, illetőleg dohány- 
kertészként elszegődni és szolgá
latot teljesíteni. A m. kir. várme
gyei gazdasági felügyelőség, mint 
gazdasági munkaközvetítő hivatal 
e kötelezettség alól indokolt eset
ben felmentést adhat. (2) Ha akár 
a munkaadó (gazda, dohányter
melő), akár a munkavállaló (cse
léd, dohánykertész) a szolgálati 

szerződést felmondással vagy fel
mondás nélkül egyoldalúan fel
bontotta v&gy a szerződést a felek 
egyetértőleg megszüntették, ezt a 
munkaadó a szerződés felbontá
sát, illetőleg megszűnését követő 
naplói szémflott nyolc nap alatt
— a munkavállaló nevének és 
lakóhelyének feltüntetésével — 
köteles a m. kir. vármegyei gaz
dasági felügyelőségnek, mint gaz
dasági munkaközvetítő hivatalnak 
bejelenteni. A dohánykertészet 
szerződésének egyoldalú felbontá* 
sál — a jelen rendelet hatályba*

igyekszik hasznosítani a köz 
érdekében. Az új beszolgálta
tási rend nem zavarja meg a 
gazda termelői munkáját, sőt 
ellenkezőleg: azt tervszerűbbé 
te6zif mert minden gazda előre 
tudja, mi az, amit termelnie 
kell és mi az a hányad, amit 
termeléséből a közellátás ren
delkezésére kell bocsátania. A 
termelési kedv fenntartását és 
fokozását szolgálja a rendelet
nek az az intézkedése is, amely 
megfelelő jutalmat ad a köte
lező beszolgáltatásra kerülő 
hányadon felül eső mennyisé- 
ségek után. Remélhetőleg ez a 
helyes intézkedés egy csapásra 
meg fogja szüntetni a feketefor
galmat, mert ha mindenki meg
kapja pontosan az őt megillető

lépését kövelő naptól számított 
nyolc nap alatt —̂ be kell jelen
teni abban az ^esetben is, ha a 
felmondás 1942. évi december hó 
25. és 31. napja között történt 
(1900: XXIX. l.-c. 3. §  e). (3) A 
vármegyei gazdasági munkaköz
vetítő hivatal a bejelentéseket nyil
vántartja és az (1) és (2) bekez
désben foglalt rendelkezések meg
tartását ellenőrzi. 2. §. (1) Az
éves gazdasági cselédet bér fejé
ben kapott semmiféle természet
beni járandósága után sem tér* 
heti a közellátás céljára beszolgál
tatási kötelezettség. (I) Azoknak 
a mezőgazdasági munkavállalók
nak, akik az 1943. évre az ara
táson és a cséplésen felül a ka
szálást, gyűjtést, betakarítást, ka
pás növények művelésével és be
takarításával járó munkát és a 
gazdaságban előforduló egyéb 
munka elvégzését is vállaljak, az 
arató- és cséplőrészt természetben, 
teljes egészében ki kell szolgál
tatni. (2) Azoknak a mezőgazda
sági munkavállalóknak, akik az 
1943. évre a gazdaságban előfor
duló munkáknak ez egész idény
ben való elvégzésére vállalnak 
kötelezettséget, az élelmezési liszt- 
járandóságon felül a Munkabér 
fejében kikötött (hatóságilag meg
állapított) kenyérgabonajárandósá- 
fiukból kenyérgabonában legfeljebb 
10 q I lehet természetben kiszol
gáltatni. Ha a kenyérgabonajáran- 
dőság a természetben kiszolgálla-

közszükségleti cikkeket, így 
senki sem fog gondolni arra, 
hogy azokat törvénytelen úton 
és magasabb áron szerezze be. 
Ma minden termelőnek az a 
kötelessége, hogy legjobb tudása 
szerint dolgozva, kövesse az új 
termelési és beszolgáltatási rend 
irányait és azok pontos betar
tásával és végrehajtásával fo
kozza az ország gazdasági el
lenálló erejét. A fogyasztó kö
zönséget pedig megnyugtathatja 
az a tudat, hogy az új termelési 
és beszolgáltatási rendelkezések 
minden nehézség ellenére biz
tosítani fogják a termelői mun
kát, valamint az ország belső 
rendjét és nyugalmát.

tandó ezt a mennyiséget meg
haladja, a különbözetet a munka
adó készpénzben köteles teljesíteni. 
(3) A munkabér fejében kapott 
természetbeni járandóság után a 
munkavállalót a közellátás céljára 
beszolgáltatási kötelézettség nem 
terheli. 4. §. A részes munkál- 
tatási módnak minél szélesebb 
körben való elterjesztése érdeké
ben a mezőgazdasági kamarák és 
az Erdélyi Magyar Gazdaság) 
Egyesület a tájegységek igényének 
megfelelő és a megállapított leg
kisebb és legnagyobb munkabé
rekkel összhangban álló olyan 
mezőgazdasági munkaszerződés
mintákat tesznek közzé,' amelyek 
a munkabért a termelvények meg
határozott hányadrészében fejezi 
ki. 5. §. (1) Ha az, aki egészen
vagy túlnyomó részben mint gaz
dasági munkavállaló tartja fenn 
magát, az 1943. évi március hó 
1. napjáig nem kötött gazdasági 
munkavállalóként legalább olyan 
időtartamú szerződést, mint az 
1942. évben, köteles a lakóhelyén 
illetékes községi (városi) gazdasági 
munkaközvetítő hivatalnál (köz
ségi jegyző, körjegyző, városi tiszt
viselő) az 1943. évi március hó 
15. napjáig jelentkezni. (2) A köz
ségi (városi) gazdasági munkaköz
vetítő hviatal az el nem szerző
dött munkavállalókat — azokat 
is, akik a jelentkezést elmulasz
tották — jegyzékbe foglalja, s fel
hívja, hogy a nyilvántartott mun*

Békésvármegye mezőgazdasági munkás- és 
gazdatársádalmának figyelmébe

A m. kir. minisztérium 410—1943. M. E. számú rendeleté a  mezőgazdasági 
munka végzésének biztosítása tárgyában



kaalkalmakra vonatkozó valamely 
szerződési ajánlat elfogadásával 
munkát vállaljanak. (3) Az 1898:
II. l.-c. 8.'§  énak első bekezdése 
akként módosul, hogy a munka- 
szerződést minden esetben a mun
kások többségének lakhelyén ille
tékes községi elöljáróság (polgár- 
mester) elölt kell megkötni. A szer
ződéskötésnél közreműködő elöl
járóság (polgármester) a más köz
ségben (városban) lakó munkás 
szerződéséről értesíti az annak 
lakhelyén illetékes elöljáróságol 
(polgármestert). 6. §  (l) Azt a
munkavállalót, aki az 1. §. (1) 
bekezdése ellenére vállal alkalma
zást, úgyszintén azt, aki a 5. §  (1) 
bekezdésében megszabott jelent
kezést igazolatlanul elmulasztja 
vagy alapos ok nélkül felhívás 
ellenére sem köt szerződést, a 
közigazgatási hatóság a 2620 — 
1941. M. E. számú lendelet ren
delkezései szerint honvédelmi 
munka címén kirendeli gazdasági 
munkálatok kötelező végzésére.
(2) Megfelelő esetben alkalmazni
kell a munkafegyelem biztosítása 
tárgyában kiadott 4860 — 1941. M. 
E. számú rendeletnek a rendőr- 
hatósági őrizet alá helyezetlek (in
ternáltak) katonai vezetés alatt 
munkára való szorítása tekinteté
ben fennálló rendelkezéseit is. 7. 
§. (1) Amennyiben a cselekmény
súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik. kihágást követ el és 6 
hónapig terjedhető elzárással bün
tetendő az a munkaadó, aki az 
1. §  (1) bekezdésben foglalt ren
delkezés ellenére munkát vállaló 
személyt alkalmaz, noha tudja, 
hogy kellő gondosság mellett meg
tudhatta volna, hogy a munkavál
laló a munkát az 1. §  (l) bekez
dése ellenére vállalja vagy aki a? 
ilyen munkavállalót hivatalos figyel
meztetés után is alkalmazásban 
tartja. (2) Amennyiben a cselek
mény- súlyosabb büntető rendelke
zés alá nem esik, kihágást követ 
el és pénzbüntetéssel büntetendő 
az a gazda, illetőleg dohányter
melő, aki az 1. §  (2) bekezdésé
ben megállapított bejelentési kö
telezettség teljesítését elmulasztja.
(3) A pénzbüntetés tekintetében 
az 1928 : X. törvénycikk rendelke
zéseit kell alkalmazni azzal az 
eltéréssel, hogy az (1) bekezdés 
esetében a pénzbüntetés legmaga
sabb összege nyolcezer pengő. (4) 
A kihágások miatt az eljárás a 
közigazgatási hatóságnak, mint 
a rendőri büntetőbíróságnak hatás* 
körébe tartozik. Az 1929: XXX. 
t.-c. 58. §  a (1) bekezdésének 3. 
pontjában foglalt rendelkezés szem
pontjából szakminiszternek a föld- 
mfvelésügyi minisztert kell tekin
teni. A vármegyei (városi) mun* 
kabérmegállapíló bizottságoknak 
az 1943. évre vonatkozóan leg
kisebb és legnagyobb gazdasági 
munkabéreket megállapító határo
zatai érvényesek, ha azok az Or
szágos Gazdasági Munkabérmeg
állapító Bizottság állal az 1943. 
évre megszabott és jóváhagyott 
kötelező irányelveket nem sértik. 
Ez a rendelkezés áll akkor is, 
ha a munkabérmegállapító hatá
rozatot a kötelező irányelveknek 
a 111 — 1943. M. E. számú ren
delet 1. §  ánek (2) bekezdésében 
említett jóváhagyása, illetőleg a 
kötelező irányelvekre vonatkozó 
jóváhagyott halározal hatályba
lépése előtt hozták. 9. §  (1) Ez 
a rendelet kihirdetésének napján 
lép hatályba. (2) Az 1520— 1941.

M. E. számú rendelet 5. §  a, a 
4520— 1941. M. E. számú és a 
790—1942. M. E. számú rendelet 
hatályát veszti.

Budapest, 1943. január 23. 

Kállay Miklós s. k.
m. kir. miniszterelnök.

A Magyar Élet Párt szarvasi 
kerületi szervezete február 14-én, 
vasárnap délelőtt fél 11 órától 
a Turul Mozgószinházban tartja 
meg kerületi nagyválasztmányi 
ülését, melyen meg fog jelenni 
vitéz Bonczos Miklós államtitkár 
is és azon nagy beszédben is
merteti majd a magyarság hely
zetét, problémáit és a mai heiy-

A háborús nehéz, gondoktól 
súlyos idők különösképpen erő
sen felfokozzák a közönség ne
mes szórakozás utáni vágyát isT 
A közönség sokszorozott kíván
ságot érez a felemelkedés, a 
hétköznapokon túli elmélyülés 
iránt és énnek tulajdonítható, 
hogy Szarvas kulturális egyesü
lésének, a Művészet és Tudo
mánybarát Társaságnak e hő
20-ára hirdetett nagyszabású és 
művészi nívójú hangversenye 
iránt nemcsak Szarvas keresz
tény lakosságában, de a kör
nyező községek kultúr-társadal- 
mában is páratlan nagy érdek
lődés nyilvánul meg. A gazdag 
mű.sorú hangverseny ezt az ér
deklődést annál is inkább meg
érdemli, mert Szarvason régen

— Közgyűlés. A Szarvasi Hitel
bank Részvénytársaság 1943. 
évi február hó 20 ik napján dél
után 4 órakor Szarvason, az in
tézeti székház pénztártermében 
tartja 41. rendes közgyűlését.

— Két tábori láp. Megható 
két írás érkezett a messzi Orosz
országból a helybeli állami 
elemi iskolának válaszul két 
karácsonyi csomagra és levélre, 
melyet L«?styán Mária és Zsu
zsanna tanulók küldtek név
telen magyar honvédnek a ke
leti harctérre. Az egyikei teljes 
egészében közöljük is. Ennek 
írója a sors sajátságos játéka 
következtében — szarvasi fiú — 
épen Lestyán Mária csomagját 
kapta. A levél így szói: Vala-

Adakozz
a honvédcsaládok
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tám ogatására!

zetet. A nagyválasztmányi ülé
sfen megjelenik baiczai Beliczey 
Miklós főispán, a MÉP megyei 
elnöke is a megye országgyű
lési képviselőivel együtt. A nagy
választmányi ülést már is nagy 
érdeklődés előzi meg és azon 
a kerület községeinek küldött
ségei is megjelennek.

nem Rallott hasonló kulturális 
szórakozás lehetőségeit terem
tették meg. A gazdag műsorű 
hangverseny plakátjai rövidesen 
megjelennek, erra külön meghí
vók nem lesznek kiküldve. A 
hangverseny műsoros jegyei hét
főtől kezdve a Naiíy Sándor és 
Müller Kéroly könyvkereskedé
sekben válthatók meg. A hang
verseny iránt már is nagy ér
deklődés nyilvánul meg, a pá
holyok már mind elfogytak és 
az ülőhelyekre is sok előjegyzés 
történt, ezért ajánlatos a jegyek 
elővételben való beszerzése. A 
hangverseny tiszta jövedelmét 
a Társaság a hadbavonultak 
hozzátartozóinak megsegítésére 
ajánlja fel.

hol Oroszországban 1942. XII. 
24. Kedves kis Mária I Lapo
dat és a csomagot, melyet oly 
sokjszeretettel küldtelek, mi kap
tuk meg. Nagy örömet szerez
tetek vele nekünk. Én hozzá 
még boldogabb is vagyok baj- 
társaimmal, mert szarvasi va
gyok'és egyúttal büszke is, hogy 
ti oly sok szeretettel gondoltok 
mireánk. Fogadjátok azért kö- 
szönelünket, az összes bajtár
saim nevében küldöm üdvöz
letem a messzi harcmezőkről 
+ Podany János honvéd.
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H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót. 10-tő! magyar, az 
újtemplomban tótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvű könyörgés után ma- 
gyernyelvű írésmagyarázatot tartanak.

A szarvasi rom. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap reggel fél 9 óra
kor csendes mise, 10 órakor szentbe
széd. nagymise. Délután 3 órakor litá- 
nia. Köznapokon reggeli mise negyed 
8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaházdísztermében. Kondoroson min
den hónap második vasárnapján dél* 
után 2 órakor van istentisztelet « köz
ségi iskolában.

— Halálozás. Pogány Béla 
Szarvas község állatorvosa csü
törtökre virradó éjjel 58 éves 
korában elhunyt.

— Képviselői panaszkihallgatás. 
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd or
szággyűlési képvisel február hó
6-án, szombaton délután 3—5-ig 
a Magyar Elet Pártnak a Polgári 
Körben levő párthelyiségében 
panaszkihallgatást tart.

— Közgyűlés a Baross Szövet
ségben. A Baross Szövetség 
szarvasi fiókszervezete e hó 7*én 
vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árpád-szállóban tartja meg évi 
rendes közgyűlését. A közgyű
lésen ejtik meg a tisztikar-vá
lasztást is. A tagokat a közgyű
lésre ezúton is meghívja

az Elnökség.

— Fejadagon felDli szappant 
tartott magánál. Melia Pál kon
dorosi lakost 2 napi elzárásré 
átváltoztatható 10 pengő pénz- 
büntetésre ítélte a járás rendőri 
büntetőbírája, meri fejadagon 
felüli nagyobb mennyiségű be
jelentés nélküli szappant tartott 
magánál.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
kecskeméti

ó- és új
borok,

nagybani eladása

Nagy Sándor
bornagykereskedésében. 

Szarvas. II.,Horthy M.-út 2. 
BorkölSalcgeMcgek 1 Pengik !

— Darálómalomban nem sza
bad búzát őrölni. Bakulya János., 
kondorosi szélmalomtulajdonos
6 esetben darálómalmán a ti
lalom ellenére búzát őrölt és azt 
árpaőrlésnek jelentette be. A 
járás rendőrbirája összesen 17 
napi elzárásra átváltoztatható 
95 pengő pénzbüntetésre ítélte. 
Az őröltelő Lustyik Mátyás, Rák 
János, Bankó János és ifj. Ba
kulya János kisbirtokosokat pe
dig 4—4 napi elzárásra átvál
toztatható 20—20 pengő pénz
büntetésre ítélte.

A Turul Mozgószínházban 
tartják meg a Magyar Élet Párt 

február 14-i kerületi nagy- 
választmányi ülését

Vitéz Bonczos Miklós állam titkár nagy beszédben 
ismerteti a magyarság helyzetét és problémáit

Páratlan nagy érdeklődés 
nyilvánul meg a február 20-i 

nagyszabású hangverseny iránt
A hangverseny jegyei elővételben Nagy Sándor 

és Müller Károíy könyvkereskedéseiben 
szerezhetők be
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O—Fizessen elő
a SZARVASI KÖZLÖNY-ra!

KIVÁLÓAN FÍNOMAK

a likőrok, 
rumok, 

pálinkák 
Nagy Sándor
rum- és likőrgyárából. 

Szarvas, II., Horthy M.-út 2.

A Szarvas-környéki italmé
rők bevásárlási helye.

MINDEN KOR 
MINOENKOR

r
[ba y e r )
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A Vöröskereszt közgyűlése
Nagyszabású, tánccal egybekötött teaestélyt 

rendeznek február 13-án

— A Bajtársi Szolgálat az
elmúlt héten belekapcsolódott 
a Kormányzóné öfőméltósága 
hatalmas gyűjtési-akciójába, 
mely harctéren küzdő honvé- 
deink családjainak a sorsán 
kíván enyhíteni. Az Intéző-bi
zottság nőlagjai kevés kivétel
lel mind részlvettek a gyűjtés
ben. A gyűjtést vezető bizott
ság a Bajtársi Szolgálat Intéző
bizottsága tagjain kívül bele
vonta a munkába a Vörös Ke
reszt Helyi Fiókjának választ
mányi tagjait és segítségül hivta 
a gazdasági tanintézet 20 növen
dékét is. A gyűjtés szép ered
ménnyel folyik és ha mégis 
vannak és lesznek, akik magu
kat az adakozás hazafias köte
lessége alól kivonták, azok sze- 
mélye nem maradhat titokban 
községünk hazaszerető népe 
előtt. A februári ügyeletes szol
gálatot szerdán Lelkes Pál és 
Privler Pál igazgatótanítók, pén
teken pedig Rohony Pál ev. 
tanító és Medvegy Miklós ipar
testületi. elnök látják el.

— MÉP választmányi ülések 
Nagyszénás Újpusztán. Dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselő a múlt héten Lilla
füreden vett részt a képviselők 
részére megtartott szemináriu
mon. Szombaton Szarvasra ha
zaérkezett, majd vasárnap Nagy- 
szénás-Újpuszlára utazott, ahol 
délelőtt Orovecz Imre kisbirto
kos, MÉP társelnök társaságá
ban bejárta a tanyavilágot. Dél
után az ottani Népkörben be
számolót tartott a nagy számban 
összegyűlt párttagok előtt. Rész
letesen ismertette a kül- és bel
politikai helyzetet és az új tér- 
ménybeszolgáltatáai rendeletét. 
Innen a Középrész lakosságát 
kereste fel és a Faluszövelség 
Kultúrházában megtartott vá-

' lasztmányi ülésen Harasztdombi 
József tanító, MÉP elnök és 
Megyik Mihály kisbirtokos, társ- 
■elnök üdvözölték. Országgyűlési 
képviselőnk itt is részletes be
számolót tartott, majd a tanya
világ lakosságának panaszait 
hallgatta meg. Dr. vitéz Zerin- 
vári Szilárd az esteli vonattal 
jött vissza Szarvasra.

— ÚJ divatáru üzlet Szarvason.
Konkoly Iván volt az első út* 
iörő. aki átérezve a keresztény 
magyarságnak a kereskedelem
ben ráháruló nagy hivatását, 
már 22 évvel ezelőtt otthagyva 
a tisztviselő pályát és a keresz
tény magyar kereskedelem szol- 
illatába állt. Konkoly Iván most 
Szarvason „Búzavirág divatáru 
üzlet" név alatt divatárúkerés- 
kedést nyitott, amely a mai ne
héz idők ellenére a közönség 
igényeit minden tekintetben ki
szolgálni igyekszik. A tulajdo
nos közismerten megnyerő mo
dora, gondosan kiválogatott 
személyzete és a tetszetősen 
berendezett és árukkal felszerelt 
üzlete Szarvasnak új szint hoz, 
ahol a keresztény társadalom 
a legmegfelelőbb vásárlási al
kalomra talál.

— Közgyűlés. A Méhészkor 
1943.‘február hó 7-én délután
2 órától az Iparoskörben tartja 
tisztújító közgyűlését a szoká
sos tárgysorozattal, melyre a 
.kör tagjait tisztelettel hívja meg

az Elnökség.

A Magyar Vöröskereszt helyi 
fiókja január 30-án a község
háza nagytanácstermében tar
totta évi rendes közgyűlését dr. 
Nádor Jenő elnökletével. Az igen 
nagyszámú, előkelő közönség 
üdvözlése után dr. Nádor Jenő 
megtartotta részletes beszámo
lóját az elmúlt egyesületi év 
munkásságáról, majd vázolta a 
folyó évi működési tervezetet. 
Az elnöki jelentéshez dr. Ugrin 
László járási főszolgabíró szólt 
hozzá; indítványára a közgyű
lés meleg elismerését fejezte ki 
az elnöknek, s kimondta, hogy 
a jelentést egész terjedelmében 
a jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
Ezután vitézTakács István pénz
tári jelentését és költség-előirány

zatát hallgatták meg, örömmel 
véve tudomásul, hogy a Fiók 
pénztárában mintegy 1600 pengő

Szarvas kulturális egyesülése, 
a lakosság mind nagyobb érdek
lődését kiváltó Művészet és Tu
dománybarát Társaság február 
havi előadógyűlését hétfőn este 
tartotta meg a Polgári Kör külön
termében. A szép számban ösz- 
szejött tagokat és érdeklődőket, 
valamint a szereplő dalkart dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd ország- 
gyűlési képviselő, a társaság 
elnöke üdvözölte meleg szavak
kal, majd a folyó ügyeket tár
gyalták le. Ezután Tauth Antal 
róm. kát. kántorlanító tartotta 
megélvezetes és közvetlenhangú 
előadását a „Magyar népi zene 

és népdal" címmel. Előadásá
ban nagy felkészültséggel és ze
nei tudással ismertette a népi 
zene és népdal sajátságait, azok
nak hangulati és zenebeli for
máit és sajnálattal állapította 
meg. hogy azok mennyire fele*

tarialékösszeg van. A gondos 
és buzgó pénztárosnak hálás 
köszönetét mondva, a közgyű
lés az indítványok során segé
lyeket szavazott meg egyes há- 
borúsujtotta családok részére, 
majd nagy lelkesedéssel fogadta 
el az elnök indítványát, hogy a 
pénztáralap emelése végett egy 
vöröskeresztes táncmulatság ren- 
deztessék. A közgyűlés hosz- 
szabb eszmecsere után úgy ha
tározott, hogy tánccal egybekö
tött, délután 5 órakor kezdődő 
teaestélyt rendez lehetőleg még 
február közepén. Ennek előké

szítése végett az elnök pénte
ken, február 5-én délután 5 órára 
a gimnázium igazgatói irodájá- 
bán tartandó értekezletre hívta 
össze a választmány hölgy
tagjait.

désbe merültek a nyugati kultúra 
után elhajolt magyarság töme
geiben és idegen fajú behatá
sok folytán az teljesen új, a 
magyarság lelkületével ellenté
tes irányt vett, amit a cigányok 
keleti zenélési módja is előse
gített. A Szent Cecília Énekkar 
gondos és jól betanult előadá
sában több szép régi magyar 
nótát, majd* Kodály Zoltán le
tétében magyar kórus-szerze
ményeket mutatott be, alátá
masztva az előadásban elmon
dottakat. A nagy tetszéssel fo
gadott előadás után Fasang 
Árpád líceumi zenetanár az ősi 
magyar dalok propagálására telt 
több indítványt, dr. Ugrin László 
járási főszolgabíró költői emel- 
kedettségű felszólalásában a 
magyar népi zene szépségeit és 
eredetiségét domborította ki, 
Kiss Sándor nyug.tanítónőképző

intézeti igazgató pedig-a magyar 
népdal sokszori érthetetlennek 
látszó összefüggéseinek adott 
tudományos értelmi magyará
zatot. A mindvégig nagy érdek
lődés melleit lefolyt előadást és 
vitát dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
elnöki záró- és köszönőszavai 
fejezték be.

•

A Művészet és Tudomány
barát Társaság legközelebbi elő
adógyűlését március 1-én tartja 
meg. Ez alkalommal Kiss Sán
dor nyug. tanítónőképzö intézeti 
igazgató tart előadást a víz
szabályozásról.

— Megalakult a Szarvasi MOVE 
Vadásztársaság. A Szarvasi 

MOVE Társadalmi és Sporlegye- 
sület kebelén belül á MOVE 
Lövészliga jóváhagyásával meg
alakult a Szarvasi MOVE 
Vadásztársaság. Nemcsak va
dászkörökben, de minden jó 
magyar ember lelkében őszinte 
örömet kell, hogy keltsen 
ez az alakulás, mely a legelső 
ilyen alakulata a néhai Göm
bös Gyula által alapított s nem
zetünk legsötétebb napjaiban a 
nemzetbomlasztó vörös uralom 
által annyira ü ld ö ^ t MOVE-nak 
a — Magyar Országos Véderő 
Egyesületnek. —

TURUL MOZGÓ
a Gasulakör Vigadójában.

A mai idők
filmje volt a „Negyedízíglen**. 
amit inozgószinházunk bemuta
tott. Megrendítő tartalommal, ta
nulságos eseményekkel mélyen 
véste be magát a magyar néző 
leikébe. A bolsevista őrületbe 
is betekintést nyújtott és ezáltal 
igazi propagandát fejtett ki.

Február 6-án szombaton, 7-én 
vasárnap és 8-án hétfőn olasz 
filmszínmű, az Elhagyatva 
kerül bemutatásra. Híradók.

Február 10-én szerdán és 11-én 
csütörtökön egy csók története: 
Angelika című német film és 
Luce filmhíradó.

Nagysikerű zenei előadás 
a Művészet és Tudomány barát 

Társaságban
Tauth Antal kántortanitó tarto tt előadást 
a „M agyar népi zene és népdal'1 címmel 

a Szent Cecília Énekkar közrem űködésével'



Benamy Sándor: 
válságok évei.

Benamy Sándor új regénye egy so
kat szenvedett kisebbségi férfi életét és 
életküzdelmeit mutatja be a már meg
szűnt és ú múlt háború után alkotott 
országokban. Egy férfiről szól ez a 
mindvégig lebilincselő lélektani regény, 
aki kifelé ember igyekszik lenni, har
colni, küzdeni akar és lúd is a megél
hetéséért. a magyarságáért, de ugyan
akkor egy halhatatlan szerelem örök 
érzelmét hurcolja lelkében, amely re
ménytelenül élteti a kegyetlen sors
csapások alatt. „Két életünk van — 
írja regényéről az írója — az egyik a 
kalapunkban, amellyel köszönünk és 
fenntartjuk kapcsolatainkat embertár
sainkkal, a másik alatta a fejünkben, 
amellyel tetszésszerintit gondolunk. “ 
Benamy Sándor regényében minden
nek és mindenkinek kalapot emel. de 
ugyanakkor elmondja más által elmon
dani nem szokott gondolatokat is. 
Őszinte hangú lelki riport ez a regény, 
amit élvezetette] lehet olvasni.

— Elszántotta a vízlevezető 

árkot, Giricz Máté szarvasi la
kos a földjén keresztül vezetett 
vízlevezető árkot átszéntotta, 
ezért a járás rendőri büntető- 
bírája tíz népi elzárásra átvál
toztatható 10 pengő pénzbírságra 
ítélte el.

— Nem tett eleget az iparfel- 
Ogyelö előírásainak. Kálmán Mária 
öcsödi szikvízgyártó az iparfel* 
ügyelő előírásainak nem tett 
eleget. A járási büntetőbíró 
ezért 2 napi elzárásra átváltoz
tatható 10 pengő pénzbüntetésre 
ítélte.

— Gondatlan autóvezetésért (tel
ték el. Molnár Mihály öcsödi 
soffőrt a járás rendőri büntető- 
bírája 2 napra átváltoztatható 
20 pengő; pénzbüntetésre ítélte 
el, mivel Békésszentandrás ha
lárában gondatlan autóvezetés 
következtében elütötte Szalai 
Imre öcsödi lakos, lovát és azt 
megsértette. Kötelezte 60 pengő 
kár megtérítésére is.

— Engedély nélkOI vágott le 
sertést Kelemen Ferenc szarvasi 
tímárt a jár^ j rendőrbíró 4 napi 
elzárásra átváltoztatható 20 P 
pénzbüntetésre ítélte, mert vá
gási engedély nélkül sertést 
vágott le, A büntetőbíró a le* 
vágott sertés húsát és zsírját a 
közellátas reszére elkobozta,

— Gogdoskodjunk megfelelő ku- 
fcoricavetőmagróf. A föfdmívelés- 
ügyi minisztérium felhívja a 
gazdák figyelmét arra. hogy kuko- 
ricavetőmegszükségletük bizto
sításáról mielőbb gondoskodja
nak. Az érvényben lévő rendel
kezés szerint az a termelő, aki
nek a múlt évben volt kukorica
termése, készletéből elsősorban 
vetőmagszükségletét tartozik 
biztosítani. A gazdákat felhívja 
a minisztérium, hogy a vető
magnak kiválasztott kukoricá
jukat feltétlenül csíráztassák 
meg s a téli tárolásról úgy gon
doskodjanak, hogy a kemény 
téli fagyok ne tehessenek abban 
kárt. Az elmúlt években igen 
sok esetben lehetett tapasztalni,

hogy az ősszel megfelelő csírá

zóképességű kukoricák a téli 

fagyok következtében tavasszal 

már ’olyan gyenge eredményt 

mutattak, hogy vetési célra nem 
lehetett felhasználni. Ezért a 

most alkalmas kukoricavető

magot tavasszal a vetés előtt 

feltétlenül újból kell csíráztatni. 

Azok a gazdák, akiknek alkal

mas készletük nincsen, igyekez

zenek gazdatársaiktól csere út

ján vetőmagkukoricát szerezni.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi 
anyakönyvben január 7-től február 4-ig 
a kövelkező bejegyzések történtek. Szü
lettek : Rómer Pál és Grejcsnyik Margit 
leánya Mária-Margit, Kosik János és 
Koszti Judit fia János, Laluska Pál és 
Székesi Mária fia János-Jenő, Poljóka 
Mihály és Ganyecz Judit leánya Mária, 
Szebegyinszki György ésKugyelka Anna 
leánya Anna, Kugyelka Pál és Lesze- 
nyiczki Mária fia Pál-György, Veles 
György és Litauszki Anna fia Pél. 
Krajcsi János és Mitovszki Mária le
ánya Erzsébet, Angyal János és Lita
uszki Zsuzsanna leánya Erzsébet. Tra- 
bach János és Kovács Judit fia Pét, 
Cserháti Mátyás és Sápszki Anna fia 
Tibor-Mátyás, Korim György és Bobvos 
Judit fia János, Vavrek Pál és Rómer 
Zsuzsanna fia Pál. Raj János és Varga 
Judit leánya halvaszütetett, Kondacs 
András és Gajdos Erzsébet fia András, 
Gombár György és Farkas Zsuzsanna 
leánya Anna, Hortobágyi Pál és Tusjak 
Erzsébet fia Pál, Rupp Viktor és Aba 
Mária fia Viktor, Szklenár György és 
Adamik Anna fia György, Brlás Pál 
és Abszolon Margit leánya Margit, 
Laczó Pál és Benyó Erzsébet fia György, 
B. Szabó^ Lajos és Adamovszki Mária 
fia Pál, Szuhaj Mihály ésPaulikAnna 
leánya Zsuzsanna, Brandeisz Ferenc 
és Podmaniczki Erzsébet leánya Erzsé- 
bet-Ágnes, Törköly János és Gécsi-Me* 
lisik Judit leánya Judit, Sztricskó Ist
ván és Kriska Erzsébet fia Pál, Ko
lompár János és Molnár Anna leánya

Anna, Gerhát Mihály és Tornán Mária 
fia András-lstván. Kasik Pál és Czesz- 
nak Anna leánya Anna-Zsuzsanna, 
Marossi László és Podani Anna leánya 
Gabriella-Éva, Kondacs Pál és Gulyás 
Zsuzsanna fia Mihály, dr. Koltai Lajos 
és Fodor Mária leánya Éva-Emilia. 
Kugyela János és Kiszely Anna leánya 
Mária-Anna. Házasságot kötöttek: Szi
lágyi Árpád Medvegy Annával, Tóth 
György Koszti Máriával. Klimaj György 
Skorka Annával, Szabovik István Tus
jak Judittal, Dankó György Mráz Er
zsébettel. Elhaltak : Palkovics Pál 82. 
Ganyecz Mihélyné Mária Judit 72, Rupp 
Viktor 67, Blaskó János 65, Zolnai 
Mártonné Laurik Mária 89, Szrnka 
Pélné Gyurik Anna 72, Borgulya 
Györgyné Tomasovszki Mária 80. And
rás Mihályné Borgulya Karolin 57, 
Nagy Györgyné Kasik Mária 65, Val- 
kovszki György 72, Kovács Pál 78, 
özv. Demeter Istvánné Ruzsicska Judit 
80. Bagi Mária 3, Tusjak Mihály 68, 
Csilik János 83, özv. Tóth Pálné Mra- 
vik Mária 28, Czeljak Zsuzsanna 14. 
Jasák András 6 hónapos. Fuchs Sala
monná Róth Lídia 53, özv. Uhljar Já- 
nosné Králik Judit 95, Janurik Pál 62, 
özv. Litavecz Istvánné Arnóczki Judit 
72, Madács Mihály 69, Sonkoly Pál 42, 
Skorka Judit 4, Kisgyurka Erzsébet 18, 
Babecz Pál 84, Gerhát Mihály 47, Mi* 
hálik Pálné Osztrofuczki Judit 46. Áb
rahám György 77, Frankó György 64, 
özv. Molnár Pálné Kreszan Zsuzsanna 
78, Hanó Mihály 65 éves korukban.

— Engedély nélkül hozzáfogott 
az építéshez. Nemes Lajos öcsödi 

lakost a járási rendőri bünlelő- 

bíró két napi elzárásra átváltoz

tatható 10 pengő pénzbüntetésre 

ítélte mivel az építési engedély 

kézhezvétele előtt megkezdte 

egy épület építését.

— Engedély nélkül koldult. Ber- 

kovics Ábrahám aknaszlatinai 

orlhodox zsidó csavargót a já

rás büntetőbírája 10 napi elzá

rásra ítélte, mert engedély nél

kül csavarogva koldult. A. 

Szarvasra jött zsidó a büntetést 

a községi fogdában le is töltötte.

— Nem termelt olajos magva
kat. Medvegy Márton szarvasi 

kisbirtokost a járási rendőri 

büntetőbíró 2 napi elzárásra 

álváltoztatható 10 pengő pénz

büntetésre ítélte, mivel az ola

josmagvak termesztésére vonat

kozó rendeletnek nem lelt eleget.

— A Magyar Fold új száma. A Ma*
gyár Föld. a magyar falu képes heti
lapja közöl értékes szakcikkeket, el
beszéléseket, verseket, háborús képe
ket, az olajosmagvak és egyéb ipari 
növények kötelező termelésére vonat
kozó rendeletcket. piaci és vásári ára
kat és még számos, érdekes cikket és 
képet hoz új száméban. Kapható az 
ujságárúsoknál és az IBUSZ-paVillo
nokban. Mutatványszámot küld a 
Magyar Fold kiadóhivatala, .Badapest, 
VII., Erzsébet-krt. 7.

inÉMETÉSEK.
Apróhirdetések állási keresőknek és ál
lást hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den további szó 2 fillér. Egyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 50 fillér, három1— 
szőri feladás esetén 1 *20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papirkereské- 
dése Szarvas. 1.. Horthy Miklós út 9. 

szám.

■ Jogfolylonos korcsma és fű*
szerüzlet berendezéssel és ház
zal családi okokból sürgősen 
eladó. Érdeklődni a Szarvasi 
Hitelszövetkezetnél lehet._____

• Négy középiskolái végzett fiúi 
vagy leányt tanulónak felvesz 
dr. Koltai Lajos fogtechnikus. .

■ Elveszett január 29 én fiatal 
pulikulya. megtalálója jutalom* 
bán részesül 1. kér., 68. sz. alatt.

• III. kerület 90. házszám alatt.
Brachnáéknál egy utcai lakás 
kiadó._______________________

. Cipészsegédet állandó új mun* 
kára felvesz Lestár Flórián 
cipészmester Csabacsűd, bel
terület 138.

■ Élelmiszerjegyek és pénztár- 
kezeléshez értő megbízható höl
gyet felvesz Podmaniczki János 
fűszer ?s csemege kereskedő.

• II. kér., 153 sz. alatt egy papír- 
és illatszer kereskedés beren> 
dezéssel, és egy télikabát eladó.

. Házasodna 50 éves férfi 40— 
45 éves gyermektelen asszony 
vagy leánnyal, némi hozomány 
megkívánlatik. Cím a kiadóhiva
talba leadandó.

. Takarításért lakást adok 
szerény családnak. Dr. Robitsek 
ügyvéd.

. 8 darabból álló szalóngarni- 
túra eladó. Érdeklődni II. kér., 
415. szám alatt az óvodában.

. 2 drb kis kirakat eladó. Ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.

F«hla« kUdö NAGY SÁNDOR 
Nyomatott a Szarvasi KSzlooy Nyom
da* és Lapkiadó viUalat nyomdijibaa
I. kér., Horthy Miki 6n 61 9« siiou

Eladó földek:
137 katasztrális hold szántó tanyával Kiskirályságon.
132 katasztrális hold részben szántó, részben legelő ta

nyával Ecseren, kövesül mellett;
58 hold szántó a mezőtűri határban.
34 V* hold szántó és 17 hold kaszáló Külső*Ecseren;
30 katasztrális hold jókarban lévő épületekkel Disznó- 

halmon ;
20 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen;
10 kishold szántó Kiskirálzságon (volt Wolfinger-féle) vá

sárhelyi út metlett;
8 hold szántó Tóniszáiláson.
6 és fél hold Kákán, kanális közelében;
2400 D-öl I. oszt. szántó Maginyecz-dűlőben.
Körösparti nyaraló erős kőépülettel.
241 D-öl dinnyeföld Nyúlzugban.
4 járás közös legelő Tóniszáiláson.

Eladó házak:
Kondoroson piactér mellett lakóház teljesen felszerelt 

sütődével;
Bszentandráson szőnyeggyár közelében cserepes lakóház.

SZARVASON:
I. kér. 432. sz. cseréppel fedett lakóház melléképületekkel;
I. jter. 184. sz. sarokház melléképületekkel.
Elsőrangú helyen egynegyed házrész ;
170 D-öl üres (elek sarok mellett;
1. kér. 391. sz. ház 400 □•öllel, továbbá ugyanott 400 

□-öl üres sarok telek;
Eladó sarokház a bennelévő vegyeskereskedés é9 korcsma 

joggal és berendezéssel;

Bővebb felvilágosítást nyújt a Szarvasi Hitel- 
szövetkezet, mint az 0. K. H. tagja pénz
intézet, ahol ingatlanok adásvételének közve
títésével is foglalkoznak.

Ugyanezen pénzintézet képviseli a Gazdák Biz
tosító Szövetkezetét; folyósít termelés és be
ruházás céljait előmozdító 4^2 °/o-os ka
matozású kötvénykölcsönöket és kamatmen
tes lókölcsönt.
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