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Bonczos. Miklós államtitkár 
vasárnap Szarvasra érkezik 

és beszédet mond 
a Magyar Élet Párt kerületi 

nagyválasztmányi ülésén
Szarvas és a  szarvasi kerület hazafias keresztény 
lakossága nagy érdeklődéssel várja az állam titkár 

és a várm egye főispánjának látogatását
nagyválasztmányi ülésen és 

azon beszédet is fog 
mondani.

Bonczos Miklós államtitkárt 
meleg barátság fűzi a szarvasi 
választókerület közszeretetben 
álló képviselőjéhez, dr. vitéz 
Zerinváry Szilárdhoz és már 
az első kérésre örömmel vállalta 
el szarvasi útját és beszédtar- 
tását. Bonczos Miklós államtit
kárt politikai és gazdasági vonat- 
' kozásokbán is jól ismeri a 
szarvasi kerület lakossága és 
ezért méltán nagy érdeklődés
sel várja szarvasi látogatását és 
elmondandó beszédét. Szarvas 
keresztény lakossága meleg sze
retettel. magyaros együttérzés
sel és összed^obbant szívvel várja 
a városunka érkező vendége
ket. Szarvas keresztény társa
dalma már régen megtalálta a 
mai idők és a szebb magyar 
jövő felé vezető út első kívá
nalmát, az egy táborban való 
tömörülést. Ennek a magya
ros együttérzésnek* munka és 
kötelességvállalásnak, a hazáért 
való lelkes áldozathozatalnak 
kifejező megnyilatkozása lesz 
ez a vasárnapi találkozás 'és 
értekezlet is. Szarvas lakossága 
örömmel várja és szeretettel 
fogadja az ideérkező vendégeket.

Baiczai Beliczey’ Miklós, a 
vármegye köztiszteletben álló 
agilis főispánja hivatalának el
foglalása óta minden évben be
járja a vármegyét a megye 
Magyar Elet Párt-i országgyű
lési képviselőivel együtt, hogy 
minden járásban, községben 
személyesen tájékozódjon a la
kosság helyzetéről és kívánal

mairól. Az idei első útja a 
szarvasi választókerületbe és 
járásba vezet 'most, amikor va
sárnap Szarvasra érkezik, hogy 
négy napon át a járásban tar
tózkodjék, meglátogassa a járás 
községeit. Ez alkalommal a 
Magyar Élet Párt kerületi szer
vezete nagyválasztmányi ülést 
hívott egybe, amit e hó 14-én 

vasárnap délelőtt fél II órától 

tartanak meg a Turul-Mozgó 

izfnháztermében.

A szarvasi kerületi szervezet 
ragaszkodását és hűségét akarja 
kinyilvánítani ezzel is a vár
megye főispánjának, mint a 
MÉP vármegyei elnökének. A 
nagyválasztmányi ülésnek emel
lett az ad különös ünnepi jelen
tőséget. hogy ez alkalomra 

Szarvasra érkezik vitéz 

Bonczos Miklós igazságügyi 

államtitkár is, résztvesz a

Szombaton délután 
jótékonycélú táncmulatságot "  

rendez a Vörös Kereszt Szarvason
A  táncolnlvágyó Ifjúság nagy érdeklődéssel várja  

a Jó sikernek ígérkező táncestélyt

szervezetekben oly nagy buzgó- 
sággal működő feleségét sikerült 
megnyerni, mig a védnökök sorá
ban ott látjuk a városvezetőin kí
vül a lakosság minden rendű és 
rangú képviselőit. A táncmulat
ság az előjelekből ítélve siker
nek Ígérkezik.

A Magyar Vöröskereszt 
Szarvasi Fiókja e hó 13 án 
szombaton délután 5 órától az 
Árpád-Bzálló dísztermében jó
tékonycélú táncdélulánt rendez. 
A tárcniulatság fővédnökéül ba
iczai Beliczey Miklós főispánnak 
a szociális és nemzetvédelmi

Teljes ütemben halad 
a vármegyei zsidóbirtokok 

rendezése
Az 5 —100 holdig terjedő ingatlanok igénylése Is 

folyam atban van
Mint ismeretes. az elmúlt 

esztendő végéig az öt holdon 
aluli kisbirtokokat a zsidók sza
badi kézből adhatták el. Az 
adásvételi szerződéseket a vár
megye közigazgatási bizottsá
gának albizottsága túlnyomó
részben jóváhagyta, mert hiszen 
ezek a birtokok keresztény ke
zekbe kerültek. Érdekes azon
ban, hogy a zsidó ingatlan tulaj
donosoknak csak mintegy ötven 
százaléka^ igyekezett szabad
kézből eladni a földjét, míg a 
másik fele az errevonatkozó 
rendelet további rendelkezésére 
bízta ingatlan sorsát. Értesülé
sünk szerint 5—100 holdig ter
jedő ingatlanok igénylése is 
folyamatban van, ez a munka 
is rövid idő alatt befejezést 
nyer. A rendezés eme részét 
a Vitézi Szék végzi, mégpedig 
olyan formában, hogy 30 szá
zalékban az elmúlt világháború 
rokkantjai, míg 70 százalékban

a jelenlegi háború hősei kap
ják meg. Mint fent említettük, 
ez a munka is igen előrehala
dott állapotban van, míg azon
ban a 100 holdon felüli zsidó
birtokok végleges rendezése a 
törvény szerint a háború után 
nyer végleges elintézést. Min
denesetre e téren is történtek 
lépések s több helyen kis- 
haszonbérlőket helyeztek el a 
kisbirtokon. Ez az akció smég 
ezidőszerint is tart. A nagyobb 
birtokok kérdésének rendezése 
kellő óvatosságot követel, mert 
könnyen a termelés kárára me
hetne a hirtelen változás. A 
vármegye területén járásunkban 
a következőképen oszlanak meg 
a zsidóbirtokok: Szarvas 180, 
Békésszentandrás 80, Öcsöd 170, 
Kondoros 95, Csabacsűd 180, 
katasztrális hold. Mint a fenti 
adatokból kitűnik a vármegye 
területén teljes ütemben folyik 
a zsidóbirtokok rendezése.

Szarvas kultürközönsége 
nagy érdeklődéssel várja 

a február 20-iki hangversenyt
Országoshlrfl vendégm űvészek és helyi előadók 

műsor-számaiból álló gazdag műsor 
páratlan mQélvezést ígér

A szarvasi Művészet és Tu
dománybarát Társaságnak e 
hó 20-án, szombaton este pon
tosan 8 órától az Árpád-szálló 
dísztermében rendezendő hang
versenye iránt Szarvas közis
merten emelkedett szellemű kul- 
túrközönsége körében óriási ér
deklődés nyilatkozik meg. A 
kiváló és országoshírű vendég- 
művészek és helyi előadók mű
sorszámaiból összeállított gaz
dag műsor méltán kelti fel a 

közönség érdeklődését, mivel 
hasonló értékes és kulturális 
emelkedettségú hangverseny 
szinte évtizedek óta nem volt 
Szarvason. A nagy érdeklődés
sel várt hangverseny műsora a

következő: 1. Köszöntő. El
mondja dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
országgyűlési képviseld, a Tár
saság elnöke. 2. Temmel Gab
riella zongoraművésznő számai:
a) Rachmaninoff: Prelude ; b) 
Chopin: Keringő ; c) Chopin : 
Polonaise. 3. Ünnepi beszédei 
mond dr. Ugrin László járási 
főszolgabíró, a Társaság ügy
vezető-elnöke. 4. Botond Mária 
színművésznő Vajda Péter, In* 
czédy László, Szabolcska Mihály. 
Gyóni Géza verseiből ad elő. 5.) 
Uhrin Klára énekművésznő a) 
Ponchielli: Gioconda c. operá
jából a Méreg áriát; b) Halévy: 
Románc című dalát énekli. 6. 
Bisztriczky Tibor hegedítművész



Igen szép eredménnyel végződött 
a honvédcsaládok megsegítésére 

indított gyűjtési akció
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asszonyok, áldozatkész tanyai gazdák 
és a gazdasági tanintézet ideálislelkű tanulói

azámai: a) Brahms : Keringő; 
b) Hubay: Preghiera ; c) Zsolt 
Nádor : Satyr és Dryads ; d) Sa- 
rasate: Romanza Andaluza.
Szünet. 7. Orosz Iván szerkesztő 
szarvasi tárgyú novelláját ol
vassa fel. 8. Uhrin Klára ének
művésznő a) Csiky : Bánkódás ;
b) Kurucz—Szabolcska : Grand 
Caféban című dalait énekli. 6. 
Bolond Mária színművésznő 
vitéz Praznóczy Béláné, Miklós 
Vitéz, Gyökössy Endre, Orosz 
Iván és ifjú Zerinváry Szilárd 
verseiből szaval. 10. Biszlriczky 
Tibor hegedűművész a) Sara- 
sate: Jota Na varra ; b) Paga
nini: La campanella; d) Hubay : 
Zephyr c. hangversenydarabjait 
adja elő. Az énekszámok és 
hegedűszámok kíséretét Tem- 
melGabriella zongoraművésznő, 
a Szarvasi Zeneiskola igazga
tója látja el. A rendező Társa
ság a tiszta jövedelmet hős hon- 
védeink családjainak meg
segítésére ajánlja fel, s a jóté
kony célra felülfizetéseket kö
szönettel fogad el. A nagy ér
deklődésre tekintettel ajánlatos 
a jegyekről előre gondoskodni. 
Jegyek elővételben Nagy Sán
dor és Müller Károly könyv- 
kereskedéseiben szerezhetők be. 

* **********************  

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót. d. u. 6-tól magyar, az 
újtemplomban magyarnyelvű istentisz
teletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a lótnyelvű könyörgés után 
magyarnyelvű írásmagyerázat.

A szarvasi rom. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap reggel 8 órakor 
diákmise, 9 órakor csendes mise, 10 
órakor szentbeszéd,, nagymise. Délután 
3 órakor ájtotosság. Köznapokon reggeli 
mise negyed 8 órakor.

- Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Arvaház dísztermében. Kondoroson min
den hónap második vasárnapján dél-' 
után 2 órakor van istentisztelet a köz
ségi iskolában.

— A vármegye főispánja Nagy
szénáson. Baiczai Beliczey Mik
lós főispán csütörtökön Nagy
szénásra utazott, ahol a község 
vezetőségével tartott tárgyalá
sokat. Délután Nagyszénás-Uj- 
pusztát látogatta meg. A megye- 
járó körútra indult főispánt 
Nagyszénásra dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd, a kerület országgyűlési 
képviselője is elkísérte.

— Nemzetvédelmi Kereszt ado
mányozás. Magyarország Kor
mányzója a hivatalos lap va
sárnapi számában közölt névsor 
szerint .a  ' következőknek ado
mányozta a Nemzetvédelmi Ke
resztet: Kemenes János cégve
zető, Kolos János MÁV műszaki 
főtanácsos, Csabacsűd, Oláh ■ 
Miklós nyug. tanár, vitéz Pelerdy 
Pál gimn. tanár, Podani Gyula 
asztalos,Pribelszki Mihály altiszt.

AKormányzónéÖfőméltósága 
által indított akció, amely a 
harctéren küzdő hős honvédéink 
családtagjainak megsegítését 
tűzte ki maga elé, Szarvason 
is igen szép eredménnyel vég
ződött. Lelkes szarvasi asszo
nyok, áldozatkész tanyai gazdák, 
a gazdasági tanintézet ideális 
lelkű tanulói egy héten át be
járták az egész várost és a ta
nyavilágot. A gyűjtés során a 
gyűjtők a legtöbb helyen ma
gyaros megértésre talállak. Saj
nos. akadtak többen, akik már 
a leventék által a széthordott 
felszólítás átvételét is megtagad
ták, a gyűjtőket is durván uta
sították el. Ezeket a bizottság 
nyilvántartja, s alkalomadtán la
punkban is közzétesszük azok 
névsorát, akik hazafiatlan cse
lekedetükkel és szavaikkal ki
mutatták, hogy nem kívánnak 
részt venni a magyarságnak 
a bolsevizmus elleni heroikus 
küzdelmében. Lelkes gyűjtőink

A Baross Szövetség szarvasi 
csoportja vasárnap délelőtt .tiszt
újító közgyűlést tartott az Árpád- 
szálló különtermében, amelyen 
igen szép számban jelentek meg 
a Szövetség kereskedő és ipa
ros tagjai. A Hiszekegy elmon
dás^ után Gaál János társelnök 
üdvözölte megértő szeretettel az 
egybegyűlt tagokat, majd a 
pénztári jelentés előterjesztése 
után indítványt tett a megüre
sedett tisztségek betöltésére. A 
közgyűlés egyhangú lelkesedés
sel a Szövetség elnökévé Orosz 
Ivánt, lapunk szerkesztőjét, 
ügyésznek dr. Gémes Szilárdot, 
titkárul Sinkovicz Györgyöt vá
lasztotta meg. A megválasztot
takért kiküldött küldöttség visz- 
szatérése után Gaál János öröm
mel és emelkedett szavakkal 
üdvözölte a Szövetség új elnö
két. kérte az egyesülés érdeké
ben kifejtendő legteljesebb ered
ményes munkára, majd a tágok 
megértéséről és támogatásáról 
biztosította. Orosz Iván nagy
vonalú és a kereskedelmi és 
ipari élet minden megnyilvánu
lásába is betekintő beszédben • 
köszönte meg a belehelyezett

Szarvas lakossága áldozatkész
ségének és áldozatvállalásának. 
A gyűjtésben a leventék a fel
szólítások széthordásával segéd
keztek a Bajtársi Szolgálat és 
Vörös Kereszt hölgygárdája fá
radhatatlan munkával végezte 
a gyűjtés nehéz munkáját. A 
hölgyek a következők voltak: 
dr. vitéz Zerinváry Szilárdné, 
dr. Ugrin Lászlóné, dr. Nádor 
Jenőné, Szelényi Jánosné, Lipter 
Melánia, Lelkes Pálné, Adamik 
Teréz, Gaál Judit, Takács Ilona 
dr. Dávid Lászlóné, Tomka Ka
talin, dr. Juhász Miklósné.Liszka 
Gyuláné, Lestyán Györgyné,
Sztrehovszki Mártonné, Rohony 
Pálné, özv. dr. Kollár Ivánné, 
Kovács Ilona, Lozsjanszki Er
zsébet és Zalai Margit. A gyűj
tésben 83 tanyai kisbirtokos vég
zett áldozatos munkát és elis
merést érdemel a gazdasági 
tanintézet tanuló ifjúságának 
munkája is. A bizottság ezúton 
mond hálás köszönetét minden

bizalmat. Beszédében kitért a 
kereskedelem és ipar nagy nem
zetfenntartó fontosságára és an
nak nemzetépítő és nemzetfenn
tartó működésére. Az átállítás
sal kapcsolatban a keresztény 
etikai elvek és a magyartestvéri 
együttmunkálkodás követelmé
nyeit hangoztatta, amely szilárd 
alapján nyugodhat csak a ke
reskedelem és ipar és így a 
magyar haza szebb jövendője. 
A nagy tetszéssel fogadott pro- 
grammot-adó beszéd után több 
indítványt tárgyaltak meg. töb
bek között elhatározták, hogy 
az Árpádbeh levő helyiségben 
minden szeraán este 8 órától 
hivatalos órákat és lagösszejö- 
vetélt, minden hónap első szer
dáján pedig választmányi ülést 

tartanak. . 
************************ 
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szántóföld.
A. feltételeket dr. Készt 
Ármin szarvasi ügyvédnél 
lehet megtudni.

— A Művészet és Tudomány- 
barát Társaság mozgalma a népi 
zene terjesztéséért. A szarvasi 
Művészet és Tudománybarát 
Társaság a közelmúltban rende
zett előadó estjével kapcsolat* 
bán, amelyen Tauth Antal róm. 
kát. kártor-tanitó tartott nagy
sikerű előadást a magyar népi 
zenéről és népdalról, a Társa
ság e heti tagösszejövetelén 
megvitatták a magyar népi zene 
és népdal propagálására vonat
kozó indítványokat és terveze
teket. A Társaság célul tűzte 
ki, hogy a gyönyörű ősi magyar 
nólakincs (erjesztésére és a 
nagyközönséggel való megismer
tetése céljából minden lehető 
eszközt felhasg^ál, hogy a cigá
nyok zenéléséből is kiszorítsa 
a fővárosi dilettánsok által ké
szített álmagyar dalokat és a 
felháborító szövegűjazz-nótákat. 
Elhatározta a Társaság, hogy 
még ez év folyamán nagysza
bású hangversenyt rendez,. 
amelyen vendég szólóénekesek 
és a helybeli dalárdák és ének
karok előadásában a magyar 
nótakincs legszebbjeit bemutatja- 
és arra meghívja a magyarság 
kitűnő nagyságát, az egész élet 
a népies zene felkutatására és 
fejlesztésére áldozó Kodály Zol
tán zeneszerzőt is.

— Rövidesen rendezés alá ke
rül a protestáns egyházi nyugdí
jasok nyugdíjemelési ügye. Dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd a szarvasi 
kerület országgyűlési képviselője 
a múlt évben, december 3-án ■ 
a megajánlási vitában nagy be
szédet mondott, amiről annak, 
idején lapunkban is részletesen 
beszámoltunk. Országgyűlési 
képviselőnk beszéde már is 
nagy eredményre, vezetett, mi
vel a legutóbbi napokban or
szággyűlési képviselőnk levelét 
kapott a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztertől, aki a levélben 
meleg szavakkal köszöni meg 
a felszólalást és aző működésé
vel szemben kifejezett bizalmat, 
egyben közölte, hogy a beszéd
ben elmondott kérelmet, amely 
a protestáns egyházi nyugdíjas 
lelkészek és lelkészözvegyek 
nyugdíjának rendezését célozta, 
a kérelemnek megfelelően s a 
lehetőség keretein belül igye
kezni fog azt kedvezően meg
oldani. Ezért az illetékes egy
házi hatóságoktól mér be is 
kérte azokat az adatokat, me
lyek birtokában az 1944. évi 
költségvetési tárgyalások előtt 
tanulmányozás tárgyává teszi, 
hogy milyen összeget igényel 
a rendes nyugdíjaknak tűrhető 
színvonala emelése és mekkora, 
állami 'támogatásra lenne szük
ség. hogy a nem nyugdíjás 
érdekeltek segélyezése és ren
des nyugdíjasok járandóságá
nak állagáhöz közelebb jut
hasson. Közölte még, hogy a' 
pénzügyminiszter ■ hozzájárulá
sát is megnyerni kívánja, hogy 
a fenti célt a jövő évi költség
vetésben elérje.
O—Fizessen elő

a SZARVASI KÖZLÖNY-re!

19.319 pengő 88 fillért gyűjtőt- jószívű adakozónak és a lelkes 

lek, ami igen szép bizonyítéka gyűjtőknek. ________

Tisztújító közgyűlést tartott 
a Baross Szövetség 
szarvasi csoportja

A csoport elnökének Orosz Ivánt, 
lapunk szerkesztőjét választották meg
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Az államháztartásnak négy alap-) 
pillérje van : a termelés, a fogyasz

tás, az adóztatás és a hitel
Országgyűlési képviselőnk nagy érdeklődés mellett 

beszámoló-beszédet mondott Csabacsűdőn

A Magyar Élet Párt csaba- hírterjesztők hazug hírei ellen
csűdi szervezete vasárnap dél
után választmányi ülést tartott, 
amelyen megjelent és felszólalt 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd, a 
kerület országgyűlési képvise
lője is. Az országgyűlési kép* 
viselőt megérkezésekor dr. Ger
gely István főjegyző üdvözölte 
az elöljáróság élén. A nagy 
számban megjelent párttagok 
és érdeklődők részvételével a 
választmányi ülést a Nemzeti 
Hiszekegy elmondása után Cho- 
ván József ev. lelkész, MÉP 
pártvezető nyitotta meg meleg 
és szeretetteljes szavakkal, a 
párt és a lakosság nevében 
hűséges kitartásukról és szere- 
tetükről biztosította az ország- 
gyűlési képviselői, majd felkérte 
beszámoló-beszédének elmon
dására. Országgyűlési képvise
lőnk beszédében részletesen is
mertette a katonai helyzetet, 
honvédségünk hősi küzdelmét 
az egész Európát elpusztítani 
akaró bolsevista áradattal szem
ben. mejd a kül- és belpolitikai 
helyzetről számolt be. Beszédé
ben „erélyesen tiltakozott a rém-

és a biztos végső győzelem tu
datában intő szóval figyelmez
tette a zsidóságot és a zsidó
barátokat arra a felelősségre, 
amely rájuk hárul az ellenség 
hazug propagandájának itteni 
terjesztéséért. Ezután az állam- 
háztartás négy pillérének: a 
termelés, a fogyasztás, az adóz
tatás és a hitelpolitika kapcso- 
latait tárta fel, majd a közellá
tási kérdéseket ismertette. A 
nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után Chován József ev. lelkész, 
pártelnök, úgy is mint a Bajtársi 
Szolgálat elnöke terjesztette elő 
a falu lakosságának kérelmeit 
a faluban felállítandó postahiva
tal, a villamosítás és a közél- 
látás több kérdésével kapcso
latban. A mindvégig nagy érdek
lődés mellett lefolyt választmányi 
ülés után országgyűlési képvi
selőnk fogadta az elébejáruló 
panaszosokat és azokat felvilá
gosításokkal látta el, majd a 
község vezetőségével és a párt 
elnökségével folytatott megbe
széléseket.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, akik fe
lejthetetlen férjem, illetve 

édesapánk elhúnyla alkal
mával részvétükkel felke

restek, ezúton mondok 

hálás köszönetét.

Pogány Béláoé 
és családja.

— A megengedett árnál drá
gábban árulta a munkásbakkan- 
*80kat. Peresz András dévavá- 
nyai cipész a decemberi szarvasi, 
vásáron a munkásbakkancsok 
párját a hatóságilag engedélye
zett árnál magasabban, 50 pen-. 
gőért árusította. A szarvasi kir 
járásbíróság jogerősen 1 hónapi 
fogházra és egy évi jogvesztésre 
ítélte.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
kecskeméti

ó- és új
borok,

nagybani eladása

Nagy* Sándor
bornagykereskedésében. 
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— Ruzicskay képet vett az ál
lam. Ruzicskay György szarvasi 
származású festőművész a leg
utóbbi műcsarnoki tárlaton két 
képet állított ki, amik nagy sajtó 
és közönség sikert hoztak a 
neves művésznek. Mint megír
tuk, az egyik szarvasi tárgyú 
képet a főváros vásárolta meg. 
A másik képet, amely a „Falusi 
iskola" címet kapta, az állam 
vette meg a Szépművészeti 
Múzeum számára. A kiváló 
szarvasi festőművész egyedül
álló sikerei nagy örömöt keltet
tek szarvasi barátai és tisztelői 
körében is.

— Akácfákat vágtak ki.Lestyan 
György és Leslyan András 
szarvasi fuvarosok a MÁV 
nagyréti vonalszakaszán löbb 
akácfát kivágtak és azt ellopták. 
A szervasi kir. járásbíróság Les- 
tyan Györgyöt 8 napi fogházra, 
1 évi jogvesztésre és 10 pengő 
mellékbüntetésre, Lestyan And
rást 50 pengő pénzbüntetésre 
és 1 évi jogvesztésre ítélte. Az 
ítélet jogerős.

— Ostorokat lopott. Ifj. Klimaj 

Mihály szarvasi kisbirtokos az 
egyik szarvasi üzlet ajtajába ki

tett ostorok közül négyet ellopott. 
Tettét észrevették, futásnak eredt, 
de elfogták. A kir. járásbíróság
6 napi fogházra és egy évi jog
vesztésre ítélte.

— Az Ármentesítő Társulat 
munkája. A Körös—Tisza—Ma
ros Ármentesítő Társulat a múlt 
évben a szarvasi szakaszon 31 
csatornabővítést végzett 65.127 
folyóméter hosszúságban és 33 
új csatornát, illetőleg uj árkot 
épített 71391 folyóméter hosz- 
szúságban 214.488 köbméter 
föld mozgósítással.

— Nyolc pengőért adták el a 
vajat. Dr. Sárkány Zoltán kon
dorosi lakos, magántisztviselő 
Tóth György kondorosi lakostól 
megbízásból vajat vásárolt és 
kilójáért 8 pengői fizetett. A 
megvásárolt vajat autóján meg
bízójának 8 pengőért továbbí
totta. A szarvasi kir. járásbíró
ságon dr. Molnár János kir. 
járásbíró a gyulai uzsorabíróság 
égyesbírája most tárgyalta az

ügyet és dr. Sárkány Zoltánt 
500 pengő pénzbüntetésre és 
egy évi jogvesztésre, Tóth Györ
gyöt pedig 200 pengő pénzbün
tetésre és egy évi jogvesztésre 
ítélte. Tóth az ítéletben meg
nyugodott, dr. Sárkány az ítélet 
ellen semmiségi panaszt jelen
tett be a kir. Táblához.

— Két cselédlány együttes ön
gyilkossági kísérlete. Dr. Nyitrai 
Joachim Endrődszentlászlói or
vos két háztartási alkalmazottja 
Szakálas Mária és Vaszkó Mária 
az elmúlt héten együttes elha
tározással öngyilkossági szán
dékból ' balkarjukon felvágták 
az ütőereiket. A szarvasi men
tők a békéscsabai közkórházba 
azállitották^a két^öngyilkosjelöit 
leányt, akik tettük okát nem 
voltak hajlandók bevallani.

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

nyával Ecseren, kövesút mellett;
58 hold szántó a mezőtúri határban. .
34 Va 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 Kiskirályságon (volt Wolfinger-féle) vá

sárhelyi út mellett;
6 és fél hold Kákán, kanális közelében;
2400 D-öl 1. oszt. szántó Maginyecz-dűlőben.
Körösparti nyaraló erős kőépületlel.

Eladó házak:
Bszentandráson szőnyeggyár közelében cserepes lakóház.

SZARVASON:
I. kér. 432. sz. cseréppel fedett lakóház melléképületekkel;
I. kér. 198. sz. cseréppel fedett lakóház 551 □ • öl területen.
I. kér. 184. sz. sarokház melléképületekkel.
Elsőrangú helyen egynegyed házrész:
170 D-öl üres telek sarok mellett;
I. kér. 391. sz. ház 400 □-öllel, továbbá ugyanott 400
e D-öl üres sarok telek ;
Eladó sarokház a bennelévő vegyeskereskedés és 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 1/2 °/o-OS ka
matozású kötvénykölcsönöket és kamatmen
tes lókölcsönt. 1
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— Közgyűlés. A Légoltalmi 
Liga helyi csoportja vasárnap 
tartotta meg évi rendes közgyű
lését a községháza nagytanács
termében. A közgyűlésen a ta
gok és az érdeklődők igen szép 
számmal vettek részi. Az elnök
ség részletes tájékoztatót adott 
a Liga 1942. évi közérdekű te
vékenységéről.

— Március 15-én kezdődik a 
futballbajnoksági mérkőzés. A Kö
rösvidéki kerület tavaszi bajnoki 
fordulóját (kisorsolták. Eszerint 
március 14-én OMTK—Turul.
21-én MSE—Turul, április 4-én 
Turul—BISE. 11-én Hunyadi— 
Turul, 18 án Turul—GyTE, 25-én 
Turul—Tótkomlós, május 2-án 
MSE—Turul, 9-én nagyváradi 
MÁV—Turul. 16-án KoTE-Tu- 
rul, 23-án Turul—GyTK. 30-án 
Turul—GyAC, június 6-án pedig 
Rokka—Turul mérkőzések lesz
nek. Pályaválasztók az első 
helyen írt egyesületek.

— Orvgazdaságért nyolc napi 
fogház. Pljesovszki Pálnészarvasi 
lakos, gazdasági cseléd fia által 
lopott csirkéket eladta. A kir. 
járásbíróság 8 napi fogházra és 
egy évi jogvesztésre ítélte.

atay Sándor:

_  Csipke
Palay Sándor a szarvasi gim

náziumban végezte el középiskolai 
tanulmányait. A tehetséges és 
széles látókörű, mindenre felfigyelő 
lelkű írónak sikeres társadalmi 
megmozdulása „Az eke" című 
regény volt, amellyel magára vonta 
az irodalmi körök és a szépért 
mindig lelkesedő olvasóközönség 
érdeklődését, A Bolyai Akadémia 
kiadásában most egy tíz novel
lát tartalmazó kis kötete jelent 
meg, amelyben az elmélyülő lelkű 
író lenyűgöző erővel mutatja be 
mindennapi életünket, reális, szinte 
kézzelfogható valósággal megrajzolt 
alakjait, de ugyanakkor a sorsban 
való belenyugvás csendes melan- 
chóliája rezeg át tiszta stílusban, 
zengő magyarsággal megírt szép 
történetei felelt. Az élet minden 
megnyilatkozására éles szemmel 
és éles lélekkel felfigyelő író kis 
könyve ez, amely nemcsak szóra
koztat, de ugyanakkor erős lelki 
élményt is ad vátozalosságával és 
sokszor döbbenetes erejű realitá
sával. írásaiban és meseszövésé* 
ben a megnyilatkozás eredetisége 
pedig az iró írásművészetének 
egyéni varázsát rejtegeti. Tiszta 
irodalmi értékű novelláskönyv Pö- 
tay Sándor legújabb műve és 
méltán megérdemli a széleskörű ér
deklődését.

V T  A H A  a mezőtúri határ 
f i L i l U U  bán, a szarvasi 

határ m e l l e t t  
33 k ish o ld n y i 
jó  m in  ő s é  g ű 

T A N Y A S

i n g a t l a n
Az eladási fel
tételek dr. Készt 
Anahi szarvasi 
ügyvédnél tud- 
hatók meg.

Megállapították a legnagyobb 
és legkisebb mezőgazdasági 

munkabéreket 
Békés vármegye területére

A napszám osok és idénymunkások osztályozását 
órabér- és napszám kim utatás

A békésvármegyei Gazdasági 
Munkabérmegállapító Bizottság az 
idevonatkozó rendelkezések alap
ján február l*i hatállyal megálla
pította a vármegye területére a leg
kisebb és legnagyobb mezőgazda- 
sági munkabéreket. A megállapí
tásokat lapunk közetkező számai
ban sorozatosan közölni fogjuk. 
A napszámosok és idénymunká
sok osztályozása a megállapítás 
szerint a következő:

a) Elsőoszlályú munkás az a 
férfi, aki a 19. életévét betöltötte 
és aki nehéz munka kifejtésére 
(pl. kaszálásra, zsákolásra stb.) 
is képes.

b) Másodosztályú munkás: 1. Az 
a teljes munkabírású nő, aki a 17. 
életévét betöltötte, de az 55. élet

évét még nem töltötte be. 2. Az 
a teljes munkabírású férfi, aki a 
a 16. életévét betöltötte, de a 19. 
életévét még nem töltötte be. 3. Az 
a 19. életévét betöltött férfi, aki 
nehéz munkára nem képes.

c) Harmadosztályú munkás : 1. 
Az a férfi, aki a 16. és az a nő, 
aki a 17. életévét még nem töl
tötte be. 2. Az a férfi, aki a 65. 
és az a nő, aki az 55. életévét 
betöltötte.

Másodosztályú munkást elsőosz
tályúnak és harmadosztályú mun
kást másodosztályúnak kell tekin
teni abban az esetben, ha a mun
kaadó mint ilyent fogadja fel, vagy 
ha a munkás a magasabb osz
tályban megállapított és megkívánt 
munkák kifejtésére képes és azt a 
munkát valóban végzi.

I. Az átlagos munkakifejtéssel és teljesítménnyel járó mezőgaz
dasági munkákra vonatkozóan megállapított legkisebb és legnagyobb 
mezőgazdasági órabér*napszám pengőben, élelmezés nélkül.

ÓRABÉR ÉS NAPSZÁM KIMUTATÁS

A munkás részére

mely hány
hónapban óra

a kötelező munkaidő

Január
Február
Máicius
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

7*5
9 —

10 5 
12 —  

12 — 
13*— 
13*5 
13 —
í r —
10*5 
9‘— 
7 5

I. II. III.
o s z t á l y ú  m u n k á s  

alsó felső alsó felső alsó felső
h a t á r

36 f 40 f 26 f 30 f 20 f 24 f
órabér alapulvételével megáll, munkabér 
270 3*00 1*95 2*25 1*50 1’80
3 24 3*60 2*33 2 70 1*80 2*16
3*78 4*20 2*73 3 15 210 2*52
432 4*80 3*12 3*60 2*40 288
4*32 4 80 2 12 3*60 2*40 2*88
4'68 5*20 3*38 3*90 2*60 3*12
4*86 5*40 3*51 4*04 2*70 3 24
4*68 5*20 3*38 3*90 2 60 3 12
3*96 4*40 2*86 3*30 2*20 2*64
3*78 4*20 2*73 3*12 2*10 2*52
3*24 3*60 2*34 2*70 1*80 2*16
2*76 3*00 1*95 2*25 1*50 1*80

Az így megállapított órabérrel 
kiszámolt napszámoknál az 5 fil
léren aluli napszámbérek lefelé, 
az 5 fillér és azt meghaladó nap
számbérek pedig felfelé 10 fill£ 
rekre kikerekítendő.

1. 14. életévüket be nem töltött 
gyermekmunkások részére az ál
taluk végzett könnyű napszám
munkáért fgyomlálás, csutka sze
dés, bogár szedés, acatolás, pász
torkodás stb.) a napszámbér nemre 
való tekintet nélkül 2 P.

*
2. Napszámban végzett munká

nál a reggeli, ebéd és uzsonna 
szünet a következő mértékben já r: 
március 16* tói október 15 ig félóra 
reggelizési idő, június és július hó
napokban 1 és fél óra, az év többi 
hónapjaiban 1 óra ebédidő, április 
24-től szeptember 29-ig félóra 
uzsonnaidő. Az engedélyezett £g- 
geli-, ebéd* és uzsonnaszünetekre 
díjazás nem jár, tehát a táblázat
ban megállapított munkaidő szü
netek nélkül értendő. Aki azonban 
az engedélyezett szünetek megrö
vidítésével, vagy anélkül az előírt 
munkaidőnél több órát dolgozik], 
a többletórára 10 százalékkal ma
gasabb órabérre tarthat igényt. Al
tól a munkástól azonban, aki á 
munkaadó beleegyezése vagy ala
pos és a munkaadó által elfoga
dott indok nélkül a megállapított 
munkaidőnél kevesebbet dolgozik^ 
a meg nem dolgozott órákra 10

százalékkal felemelt órabér von
ható le. Ha a napszómos a mun
kaadó kívánságára napfeljötte előtt 
vagy naplemente után, vagyis éjjel 
is munkát végez, az éjjeli munká
ért 15 százalékkal magasabb 
órabér jár.

3. Teljes napi munkaidői kitöltő 
nehéz vagy szakszerűséget igénylő 
egyes mezőgazdasági munkáknál 
a megállapított napszámos órabé
rekhez a következő pótlék jár.
a) Állatok gondozásánál (ide nem 
értve az állatok őrzését) feltéve, 
hogy a reggeli és esti gondozást, 
valamint az etetést is magába fog
lalja. b) A ruhára ártalma« mű
trágya kézi szórásánál 20~száza
lékkal magasabb órabér napszám 
jár. Aratásnál, gabonacséplésnél, 
cséplőgépetetésnél és kaszálásnál 
50 százalékkal magasabb órabér 
napszám jár.

Törvényes munkaszüneti napon 
végzett napszámos munkáért az 
arra a hónapra megállapított és a 
munkás osztályának megfelelő leg
nagyobb napszám órabérnél 25 
százalékkal felemelt napszámos 
órabér jár. Ha a napszámos élel
mezést is kap. abban az esetben 
a napi háromszori étkezés fejében
1 *40 pengő vonható le a napszám
bérből. Ebből az összegből a reg
gelire 35, ebédre 70. uzsonna
vacsorára 35 fillér esik. t -...

(Folytatjuk.)

KIVÁLÓAN FINOMAK

a likőrök, 
rumok, 

pálinkák 
Nagy Sándor
rum- és likőrgyárából. 
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A Szarvas-környéki italmé
rők bevásárlási helye.

Hirdessen
lapunkban!

RPRÚHIRDntSEK.
Apróhirdetések állást keresőknek és él-- 
lést hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den további szó 2 fillér. Egyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 50 fillér, három
szori feladás esetén 1*20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papirkereske' 
dése Szarvas, I.. Horthy Miklós út 9.. 

szám.

- Körösparii kioszk ilalmérés- 
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe utca 4. szám alatl.

• Eladó 6 hold föld tanyával! 
együtt az örményzugi iskola 
melleit, VI. külker. 66. sz. Ér
deklődni lehet Kondoros, Darányi 
utca50..özv. Borgulya Györgyné.

. Helybeli tégla- és caerépgyár
eladó. Érdeklődni jehet Haviár 
Istvánnál .Fuiura."

• Négy középiskolát végzett fiút 
vagy leányt tanulónak felvesz 
dr. Koltai Lajos fogtechnikus.

• Hl. kerület 90. házszám alatt, 
Brachnáeknál egy utcai lakás 
kiadó.

4

. Cipészsegédet állandó új mun
kára felvesz Leslár Flórián 
cipészmesier Csabacsűd, bel
terület 138.

. Élelmiszerjegyek és pénztár- 
kezeléshez érlő megbízható höl
gyet felvesz Podmaniczki János 
fűszer és 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 
megkivánlalik Cím a kiadóhiva
talba leadandó._______________

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

. 8 darabból álló szálóngarni- 
túra eladó. Érdeklődni II. ker.r 
415. szám Mialt az óvódában. 

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

FddfcUad* NAGY SÁNDOR
Nyeewrtott a Szarvasi K tiS ij Njoa*
da» és LapldadéválUlat ajoadájába*
L kov, Horthy M llü M  9« siám*


