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Minden termelő gazdakönyvet kap és ebbe vezetik be 
a kereskedőknek átadott termények mennyiségét
Jurcsek Bóla közellátási állam titkár nyilatkozata az új termelési rendszerről

és beszolgáltatási kötelezettsógröl

Jurcsek Béla közellótásügyi ál
lamtitkár nyilatkozott a beszolgál
tatási rendeletről. Mivel gazdáin* 
kol különösen érdekli ez a rendelet, 
a nyilatkozatból a kövelkezőkel 
közöljük :

A köztudalban az volt elterjedve, 
hogy Magyarország exportállam, a 
jegyrendszer bevezetése nyomán 
azonban nyilvánvaló lett. hogy
o kivitelre kerülő agrártermékek 
nagyrésze nem fölöslegből szár
mazott, hanem abból, hogy a ma
gyar nép lömegei nem táplálkoz
tak kellőképpen. — A rossz ter
mések újabb nehézségeket okoz
lak és rövidesen rá kellett jönni 
arra, hogy az egész közellátási 
élfogó megszervezésére van szük
ség.

A közellátás biztosítása Ma
gyarországon elafeorbait nem > 
elosztás kérdése, hanem az, 
hogy legyen mit elosztani.

A termelésből kell tehát kiindulni.
— A tervezet — folytatta az 

államtitkár — a gazdák felé egész 
új utat jelöl meg, mint eddig. A 
gazda már a vetés előtt tudja, 
hogy mit kell termelnie. Nyugodtan 
termelhet tehát, de tudatában kell 
lennie, hogy a jövedelmezőség a 
háborúban harmadrendű dolog. 
Első az, hogy a mezőgazdaságnak 
el kell látni a honvédelem szük
ségleteit és a polgári lakosságot. 
Mindenekelőtt a fegyelmezettséget 
kell hangsúlyoznom, mert úgy a 
termelőknél, mint a' fogyasztóknál 
eddig a fegyelmezetlenségnek na
gyon sok jele mutatkozott. Azem- 
berek az elmúlt világháború ese
ményeire gondolnak, pedig most 
egészen más a helyzet. Győznünk 
kell, különben itt nem lesz állam 
és nem lesz élet.

— A qazdaközönség szívesen 
látta a pénzét állatokban, ezért 
az állatállomány megduzzadt, a 
takarmány és az abrakszükséglet 
pedig megnövekedett. Bele kell 
nyúlnunk, hogy a felduzzadt állat- 
állomány megfelelő szintre szállít
tassák le. Mivel az önkéntes piacra- 
hozatal nem mutatkozott elégsé
gesnek, a piacrahozatal mértékéi 
ia szabályozni kelleti. E nélkül a 
szabályozás nélkül ugyanis a be
csületes gazdát hátrány érte volna 
és a lelkiismeretlen emberek jártak 
volna jobban, amit az államhata
lom nem tűrhet el.

A gazdákat a múltban legjob
ban sújtotta a közellátási intézke
dések végrehajtásának lassúsága. 
Azt a kötelezettséget szegezték a 
gazdákkal szemben, hogy a fölös

legeket szolgáltassák be, ugyan 
akkor azonban a rendszertelenség 
nem tette lehetővé, hogy valóban 
csak a fölösleget vigyék el a gaz
dáktól. A fölöslegrendszenel egyéb
ként sem lehel dolgozni, mert en
nek a fogalma egyénenként válto
zik. Az új rendszernél a beszól- 
gállalás mértéke kötött és ezenfelül 
a saját szükségletét mindenki a 
saját beoszJása szerint termelheti 
meg magának.

— Most, amikor a magyar hon
véd nagy mértékben áldozza vérét 
a keleti fronton, lehetetlen, hogy 
a belső front ne tegye még a kö
telességét.

A kormány jól tudja, hogy 
ráfizetéssel sokáig termelni 
nem lehet és ezen a vonalon 
is segítségére fog sietni a 

gazdáknak. *> 
Örömmel ' számolhatok be1 arról, 
hogy az új rendszert úgy a kis
gazdatársadalom. mint a nagy 
gazdák nagy megértéssel fogadták. 
„Hála Isten, hogy jött ez a rend
szer/* hallom a közvetlen nyilat
kozatokat.

— Az új rendszer a termelés 
felszabadítását jelenti, a megálla
pított három szektor, a kenyérga
bona. a zsír és az egyéb termel- 
vények csoportja lehetővé teszi, 
hogy minden gazdaság a saját 
egyéni viszonyainak megfelelően 
szolgáltassa be a megállapított kö
telezettséget.

— Jól tudom azonban, hogy a 
rendelet csak annyit ér. amennyit 
végrehajtanak belőle. Állítom, hogy 
ezt a rendeletét teljes egészében 
végrehajtjuk*

Minden egyea községre nézve 
kidolgoztuk azt a mennyisé
get, amennyit be kell szolgál
tatni, sőt továbbménvep min
den gazda három hAnapon 
bellii névre szélé kivetést fog 
kapni arról, hogy mennyit kell 
beszolgáltatni búzaértékben, 
zsírban és egyéb termé

nyekben.
Ez egy „gazdakönyvw-ben lesz 
bevezetve és nyilvántartva. A be
vásárlásra jogosított kereskedők az 
egyes beszolgáltatott termények 
mennyiségéről a megfelelő ellen
értéken kívül ellennyugtét adnak 
a gazdáknak, ezt hivatalos helyen 
bevezetik a gazdakönyvbe. Az el
lennyugták lehetővé teszik a ke
reskedők ellenőrzését is.

Azokkal az aggodalmakkal szem* 
ben, hogy az általános beszolgál- 
látási kötelezettség a raktározás 
terén nehézségeket fog támasztani.

Jurcsek Béla kijelentette, hogy a 
raktározás kérdésében semmi ne
hézség nincđ, a közellátás szervei 
a megfelelő raktárhelyiségeket biz
tosítani tudják.

A beszolgáltatásnál minden 
agrárterméket elfogadnak a 
gazdák részéről aló kivételével.

Ez az egyetlen ugyanis, amit nem 
lehet pontrendszerbe bevenni. Hogy 
a lótenyésztő gazdák hátrányos 
helyzetbe ne kerüljenek, úgy oldják 
meg ennek az áthidalását, hogy 
a kancalovak és csikók után bi
zonyos földterületet mentesítenek 
a beszolgáltatási kötelezettség alól.

Nyilatkozata folyamán többször 
is hangsúlyozta az államtitkár, hogy 
a beszolgáltatási rendszer automa
tikussá teszi a közellátási szerve
zetet. A gazdák egymástól is vá- 
sárcrthatUeJí, >A<iiit pé^ául m  egy 
gazda a másiktól vásárol (takar-

A vármegye alispánja most adta 
ki részletes ismertetését a vármegye 
január havi viszonyairól. A min
denről nagy figyelemmel beszámoló 
jelentésből a következőket közöljük.

Két esztendő nehéz termelési 
viszonyai után, kedvező kilátások
kal indul az. 1943-as év és a ki
alakuló helyzetet lényegesen fogja 
érinteni a munkáskérdés megfelelő 
megoldasa. A kir. kormány átlátja 
ennek a kérdésnek fontosságát és 
idejében tett intézkedéseket, ame
lyek megnyugtatásra alkalmasak. 
A végrehajtás a hatóságokra vár, 
melyek átérzik a feladat jelentő
ségét és minden igyekezetükkel 
azon lesznek, hogy a kérdést a 
kormány intencióinak megfelelően 
megoldásra segítsék. A vármegye 
területén általában takarmánygon
dok kezdenek jelentkezni. Legna
gyobb a hiány árpábán és korpá
ban, ami a sertéstenyésztésre, a 
tejprodukcióra és az állatállomány 
nevelésére hat kedvezőtlenül. A 
helyzet javulására nem sok remény 
mutatkozik, mert az árpatermés 
kevésnek bizonyult, míg a búza 
kiőrlési aránya oly magasan van 
megállapítva, hogy az eddiginél 
kedvezőbb korpaellátásra a gaz
daságok nem számíthatnak. Az

mányt stb.), azzal megterhelik, 
amikor pedig annak ellenértékét 
beszolgáltatja, elismerik. Természe
tesen, mint minden rendszer, ez 
sem lehet tökéletes.

A közellátási kormányzat már 
ebben az évben figyelembe 
veszi a szociális és honvédelmi 
szempontokat, a sok gyerme- 
két, a hadviselést és az iga

zolt elemi károkat.
Egyéb kivétel azonban nem lehet
séges. Különben is majd csak az 
első év tapasztalatai fognak rá
mutatni arra. hogy van-e valami 
változtatni való.

— Külön gondot jelent a köz
ellátásnak — jelentette ki Jurcsek 
Béla, — hogy ki az ellátott és ki 
az ellátatlan. Külön vizsgálat tárgya 
lesz az ellátatlanság kérdésének 
megállapítása, mert csak az ön
hibáján kívül ellátatlanon kívánunk 
segíteni és nem vagyunk hajlandók 
arra, hogy a munkakerülőket tá
mogassuk. Ellenkezőleg, nyakon- 
csípjük azokat, akik munka nélkül 
Jám^tai^k i f i k e t .  „ ^  ,,wJ .

iparban és kereskedelemben vál
tozás nem tapasztalható. Az ipari 
élet terén a lanyhulás a nyers
anyaghiányának is következménye. 
A kereskedelem is nagyarányú 
áruhiánnyal küzködik. Az üzle
tekben igen sok árucikk kifogyott, 
minek pótlásáról a kereskedők 
gondoskodni nem tudnak.

A vármegyében a mull évben 
keletkezett és oly sok kárt okozott 
belvizek eltűntek és az őszi és téli 
hónapokban leesett csapadék 
mennyisége pedig nem volt oly 
nagy, hogy a múlt évi nagy ve
szedelmek megismétlődésétől tar
tani kellene.

Január havának közellátási vi
szonyai általában kielégitőek voltak. 
A közellátási cikkeket illetően csak 
a tüzelőanyaghiányról kell meg
emlékeznem, amely változatlanul 
súlyos és nem is látszik olyan 
lehetőség, melyektől javulást lehetne 
várni. Tüzelőanyag az egész vár
megye területére csak szórványo
san érkezik és azt a lakosság 
egy-két mázsás tételekben kap
kodja szét. Naponta folynak tár
gyalások készletek biztosításáról, 
de a kötött megállapodásoknak 
csak egy csekély töredéke az, 
melyből szállítások a megye te-

Az ipar terén a nyersanyaghiány 
miatt lanyhulás, 

a kereskedelemben áruhiány miatt 
pangás tapasztalható

Részletek a várm egye alispánjának havi jelentéséből
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rületére várhatók. Most érkezett 
felsőbb hatósági rendelkezés, mely 
a fogyasztás korlátozását tartja 
szükségesnek. Ennek a rendelke
zésnek végrehajtása azonban nem 
látszik lehetségesnek, mert a tü
zelőanyagok felhasználását a hiány 
máris olyan mérlékben korlátozza, 
hogy további intézkedésekre ezen 
a téren lehetőség nincs.

Oly sokoldalú feladat ellátása 
hárul a létszámhiánnyal küzdő 
közigazgatási tisztviselőkre, hogy 
a lakosság részéről megértésnek 
kell mutatkoznia, ha a munkát a 
megszokott pontosság és lelkiis
meretes gondossággal ellátni a 
tisztviselők nem tudják. Ez a meg- 
értés azonban kevéssé tapasztal
ható. Több községi tisztviselőt, akik 
megfelelő gyakorlati tudásról tettek 
tanúbizonyságot, a belügyminiszter 
a jegyzői képesítés megszerzése 
és igazolása alól felmentett és így 
jegyzői munkakörben való foglal
koztatásuk vált lehetővé. Eddig 11 
vármegye alispánja keresett meg 
a pár nap előtt érkezeit ezen ren
delettel kapcsolatban és kívánja 
tőlem a felmentettek nevének köz
lését, mely körülmény azt jelenti, 
hogy a létszámhiány mindenült 
nagy és erre tekintettel igyekez
nünk keil a felmenteti tisztviselőket, 
lehetőség szerint, itt a vármegye 
területén megfelelő munkakörben 
elhelyezni. Gondolnunk kell ugyanis 
a tisztviselői létszám további csök
kenésének lehetőségére, sőt való
színűségére is, mely esetben a lét
számhiány pótlása szempontjából 
a vármegye területén működő 
ezeknek a tisztviselőknek foglal
koztatása igen jelentős lehet.

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 tótnyelvö könyörgés ulan 
magyarnyelvű írásmagyarázat.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap reggel 8 órakor 
diákmise" 9'órakor csendes misé, 10 
órakor szentbeszéd, nagymise. Délután
3 órakor áj tatosság. Köznapokon reggeli 
mise negyed 8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet

Í
rtanak vasárnap délelőtt tü órától az 
rvaház dísztermében. Kondorosonhiin- 
den hónap második vasárnapján dél

után 2 órakor vari inten tisztelet a köz
ségi iskolában.

— Vitézzé avatás. Dr. Gabányi 
Lajos nyug. orvosszázados, 
pusztavámi községi orvos vitézzé 
avalása február 18 án a fejér- 
megyei vitézi székkapilánysá- 
gon ment végbe. A vitézi esküt 
vitéz Temesy István nyug. vezér* 
kari őrnagy velte fel. Dr. vitéz 
Gabányi Lajos elemi és közép
iskoláit Szarvason végezte s 
a szarvasi öregdiák hűséggel 
gondol boldog gyermekkora 
színhelyére, hol még most is 
sok, volt iskolatársa lakik.

— FelDIfizetés. A Vöröskereszt 
szarvasi fiókja február 13 án 
rendezett láncdélutánján Frankó 
Mihály nyug. igazgató tanító 
10 pengőt adományozott a 
nemes célra.

Nagy siker mellett folyt le 
a szombatesti nagyszabású

művészi hangverseny
\ '

Anagyszámban megjelent közönség lelkesen fogadta 
a kiváló művészek és előadók minden egyes 

műsorszám&t

Nagy érdeklődéssel várta a 
szarvasi közönség azt a hangver
senyt. amit szombaton este a Mű
vészet- és Tudománybarát Társa
ság rendezett az Árpád szálló dísz
termében. A közönség soraiban 
ott láttuk mindazokat, akik emel
kedett lelkülettel igyekeznek min
den kulturális megmozdulást tá
mogatni. Szarvas közönségének 
kultúra iránti vágyakozása most is 
megmutatkozott és a Társaság 
gazdagműsorű hangversenyén min
denki a legtisztább elmélyülést és 
nemes szórakozást találta meg. A 

közönségsoraiban olt láttuk Szarvas 
minden kulturális érzésű é9 emel
kedett szellemű lakosát. Örömmel 
lálluk, hogy Békésszentandrásról 
is többen átjöttek a hangversenyre, 
sőt lelkes művészbarálok még‘Me
zőtúrról is álrándultak. A Művészel
és Tudománybarát Társaság má
sodik nyilvános szereplése is a 
legteljesebb siker jegyében zajloll 
le és a közönség egy feledhetetlen 
művészi nívójú est gazdag emlé
keivel lelt gazdagabb. Nagyon jól 
esett látni ez ifjúságnak népes 
csoportjait is, akik a pillanatnyi 
szórakozási lehelőségeknél többre 
becsülik az ilyen elmélyülési al
kalmakat és akiknek nemes törek
vései bizonyítótag halnak ama 
téves felfogás melleit, hogy a mai 
ifjúság a táncnál többet nem is 
kíván. Ha akadnak is olyanok, 
akik hazulról a hangverseny örve 
alatt távoztak el és máshol keres
ték meg szórakozásukat, azoknak 
kis csoportja olyan csekély, hogy 
a jövendő kulturális kialakulását 
ezek nem is gátolhatják, sőt re
mélni lehet ezeknek önmagukra 
döbbenő magukra ébredését is 
egyszer. A mindvégig lelkes han
gulatban lefolyt estét dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselő, a Társaság elnöke emel
kedett, költői lélekből fakadt sza
vai nyitották meg. Beszédében 
visszapillantást vetett a magyar 
múltba és színes és elmélyült még- 
állapításai során a szarvasi kul* 
fGTélis előrehnladás örvendetes len
dületét állapította meg, amely a 
Tessedik-szobor felállításával és a 
Művészet és Tudományba/át Tár
saság megalapításával úf és ered
ményes irányt vett. A melegen 
fogadott megnyitó beszéd után 
Temmel Gabriella zongoraművész
nő kiforrott játékkal elmélyült 
felfogással adta elő Rachmaninoff 
„Prelude“\jét, Chopin egy keiingő- 
jét és polonaísét. Biztos játéka és 
lendületes előadásmódja nagy si
kert aratott. Ezután dr. Ugrin László 
főszolgabíró, á Társaság ügyvezető 
elnöke mondott el mélyenjáró és 
filozófia magaslatokba emelkedő 
beszédét a magyarság és az em
ber problémáiról. A vitális és ide
ális kultúra mesteri egybevetése 
után a mai kor (tápét és a mai 
kor emberét rajzolta meg a lélek 
rejtelmeibe mélyen betekintő mó
don és megmutatta szép beszédé
ben az utat, amely az elfajult és 
hamis filozófia irányzatok mellett 
vissza a • lélekhez, a magasabb* 
rendű embert felfogáshoz vezet.

pontját, a keresztény és magyar 
filozófia őszinte érzésein keresztül 
vezet az ideális szereleihez, amely 
nemcsak éltet és felemel, de örök 
is. Széles látókörű, nagy elgondo- 
lások és mély érzések tömkelegé
ből az állandó és az életbe mégis 
reálisan beilleszkedni tudó keresz
tény és magyar lélek gyönyörű 
megnyilatkozása volt ez a beszéd, 
amelynek hatása sokáig élni fog 
a hallgatóság lelkében és minden 
bizonnyal meglermi eredményes 
gyümölcsét. — Bolond Mária, a 
szarvasi származású kiváló előadó- 
művésznő mélv hatást keltve adla 
elő a régi szarvasi költők egy-egy 
verséi. Vajda Péter mélyzengésű 
líráját. Inczédy László lehelleftinom 
költeményét. Szabolcska Mihálv 
egyszerű és mégis oly megfogó 
verseléséi és Gyóni Géza tragikus- 
erejű költeményét a közönség mély 
áhítattal hallgatta meg. A szünet 
után pedig vitéz Praznóczy Béláné 
kedves és meleg egyéniségéi, Mik
lós Vitéz derűs kedélyű és a csa
ládi élet szépségét elővarázsoló 
poémáját, Gyökössy Endre föld- 
szereleléf hitvalló költeményét, 
Orosz Iván székelyföldi mélyenjáró 
hangulatait és ifjú vitéz Zerinváry 
Szilárd könnyed líráját mulatta be 
szavalókészségének színes váltó- 
Zaláról, a tiszla művészet egyszerű 
előadásmódján. Megérdemelt és 
nagy sikert aratolt. Jeney Uhrin 
J^lára énekmyvésznő érccsen^ésű 
és' mélytónusú tisztán csengő 
hangja a jövő tavaszok szépségeit 
és komor élettragédiák nehéz han
gulatát varázsolta elénk. Kiforrott 
tehetségű, egyéni éneklési zamattal 
áldott tehetséges énekesnő, akit 
mindig szívesen hallgatunk. Bisz- 
triczky Tibor a fiatal és már is 
európai hírű hegedűművész Paga
nini. Sarasaié, Brahms, Hubay és 
Kreisler hegedűverseny darabokat 
adott elő. Az állandóan fejlődő és 
már is a legmagasabb művészi 
fokon járó kiváló művész egyéni 
felfogásával, a formákat is egyéni 
hangulatával átformáló játéka egy 
gondolkozó és lelkiségét a hegedű 
húrjain is kitárni ̂ udó nagy mű
vész érdekes megnyilatkozása. 
Amikor elmélyül és szinte tudo
mást sé vesz a hal Igái óságról, ak
kor elmélyít mindenkit, amikor 
pedig játékos jókedv fogja el, cső-" 
dálatos megnyugvást és kedélyt 
hiht el. Elbűvölő játéka szíveket 
mozgat és lelkeket emel. Orosz 
Iván lapunk szerkesztője az ̂ stén 
egy szarvasi tárgyú novelláját ol
vasta fel hagy siker mellett. A 
művészi feIdolg02ású novella tiszta 
levegője a szarvasi hangulat aró- 
máját hordozta magán. A zongora
kíséretet Temmel Gabriella zongora- 
művésznő látta el az ének és 
hegedűjátékhoz simuló finomsággal 
és Bisztríczky Tibor ötletességére 
is sokszor visszafelelő lendületes 
rilmikával. A hálás közönség me
legen ünnepelte az előadóművé
szeket az előadás után. Szarvas 
kulturális érzésű társadalma ismét 
bebizonyította, hogy csak részben 
van alapja annak az aggódó kri
tikának, amely lakosságunkat ní-

amely filozófia l j zn i { t i t  bbvótlan kulturálaHansággal és a

művészetek iránti érdeklődés hi
ányával vádolja. Az előadás szép 
jövedelmét a hős honvédeink csa
ládtagjainak megsegítésére ajánl
ják fel.

— Közjegyzői kinevezés. A vár
megye legszélesebb köreiben 
keltett osztatlan örömöt .az a 
hír, hogy az igazságügyminiszter 
dr Bíró Zoltán békéscsabai ügy
védet, a Magyar Élet Párt vár
megyei titkárát gyomai közjegy
zővé kinevezte. Dr. Bíró Zollán 
értékes politikai működését nagy 
érdeklődéssel figyelte a vár
megye lakossága, így Szarvason 
és a járásban is jól ismerik, 
mivel számos politikai gyűlésen 
és értekezleten vett részt és 
közvetlen egyéniségével, szoci
ális és nemzetépítő keresztény 
magyar felfogásával széles kö
rök megértését és tiszteletét 
vívta ki.

— Kiss Sándor előadása a Mű
vészet- és Tudomány barát Társa
ságban. A szarvasi Művészet- és 
Tudománybarát Társaság már
cius l én, hétfőn este 8 órától 
a Polgári Kör különtermében 
tartja meg havi előadó össze
jövetelét. Ez alkalommal Kiss 
Sándor nyúg. tanítónőképző- 
intézeti igazgató, író tart előadást 
a vízszabályozásról. A nagy ér
deklődésre számoltartó össze
jövetelre ezúton hívja meg a 
tagokat, a vendégeket és az 
érdeklődőket a Társaság el
nöksége.

— Megszüntették a közellátási 
ellenőri állásokat. A közel látás
ügyi miniszter a közellátási fel
ügyelőségeknél pár hónappal 
ezelőtt rendszeresített közellátási 
ellenőri állásokat országosan 
megszüntette. Deym János helyi 
ellenőrnek, aki itt Szarvason 
teljesített szolgálatót, hivatalos 
minősége e rendelkezés alapján 
megszűnt. Az ellenőri állások 
megszüntetése a közellátásnak 
rövidesen bekövetkező országos 
átszervezésével van összefüg
gésben.

— Koffán Károly festőiskolát 
nyitott Budapesten. Koffán Károly 
a szarvasi származású jól ismert 
festőművész Budapesten festő
iskolát nyitott. Koffán Károly 
hosszú éveket töltőit Párisban 
és festőiskoláját párisi mintára 
szervezte meg. A festőiskola 
érdekessége az. hogy ott .a^ 
idősebb és fiatalabb festők ta
lálkoznak, kicserélik művészi 
eszméiket, gondolataikat, egy
más műveit esztétikai kritikával 
ellátják és a magyar művészet 
jövőjének, anyagi alátámasztá
sának is igyekeznek alapot te
remteni. Koffán Károly festő* 
iskolájáról elismeréssel írlak a 
fővárosi lapok is.

— Gyűjtsük a hulladék gumit 1
Felsőbb helyről érkezett ren
delkezés alapján a szarvasi 
Levente Egyesület vezetősége 
ezúton kéri Szarvas község kö
zönségét arra, hogy az elhasz* 
nált gumit (hó*, sárcipő, gumi
csövek stb.) gyűjtse össze. Az 
összegyűjtött hulladék gumit a 
leventék ez évi március hó 7-től 
kezdődően házról-házra járva 
fogják átvenni.

. — Táplálkozzunk helyesen! A
Közellátási Hivatal „Táplálkoz
zunk helyesen" című kiadvány- 
sorozatában újabb füzet jelent 
ineg: „Termeljünk és fogyasz- 
szunk zöldfőzeléket" címmel. 
A füzet, ismerteti a vitaminok 
szerepét az emberi szervezet
ben és rámutat azokra a beteg
ségekre, amelyeket a vitamin- 
hiány okozhat. A füzetből meg
tanulhatjuk, hogyan kell ter
mővé tenni a talajt, miként kell 
megművelni és trágyázással, 
öntözéssel alkalmassá tenni a 
veteményezés,' palántanevelés 
és ültetés alá. Útmutatást ad 
a fontosabb konyhakerti növé
nyek termesztéséről. Rövid tájé
koztatást nyújt továbbá a kony
hakerti termények téli tárolásá
ról és eltartásának legalkalma
sabb módjáról. A füzet táblá
zatos útmutatást ad d' palánta 
neveléssel termeszthető kony
hakerti növényekről. Terveze
tet ad arra vonatkozóan is, hogy 
egy 100 négyszögöles konyha
kertet miként kell beosztani, 
mennyi annak a mag és pa
lánta szükéglete, és mennyi a 
valószínű terméshozama. Kü
lön táblázat mutatja a fonto
sabb konyhakerti növények A 
és C vitamin tartalmát. A füzet 
végül a konyhakertben időrendi 
sorrendben elvégzendő munkót 
ismerteti az olvasó számára. A 
Stádium Rt. kiadásádan meg
jelent füzet a könyvkereskedé
sekben, pályaudvarokon, IBUSZ 
pavillonokban kapható? 26 fil
léres árban.

— A Szarvasi Hangya Igazga
tósága értesíti a tagokat, hogy 
a rendes évi közgyűlés február 
28 án délelőtt i l i  órakor lesz 
megtartva a Gazda Kör helyi
ségében.

— Négy zsidó községi orvost 
nyugdíjaztak a vármegyében. Dr.

Koncz Lajos vármegyei tiszti 
főorvos most adta ki jelentését 
a vármegye január havi egész
ségügyi viszonyairól. A jelentés 
szerint a vármegyében négy 
zsidófajú községi orvost nyug
díjaztak. Hír szerint rövidesen 
sor kerül az egyéb városi és 
községi zsidó alkalmazottak 
végleges elbocsátására is.

MEGHfVÓ.
A Baráti Kör 1943. március 6-án, 

szombaton este 8 órakor a kör helyi
ségeiben

rendet közgyűlést tart,
itielyre a tagokat tisztelettel meghívom. 

TÁRGYSOROZAT:

1. Két tag kiküldése a Jegyzőkönyv 
hitelesítésére.

2. A legutolsó közgyűléa jegyzőköny
vének és az azóta megtartott választ- 
mányi ülések jegyzőkönyveinek ismer* 
tetése.

3. Elnök jelentése.
4. Számvizsgáló bizottság és ellenőr 

jelentése és zárszámadások előterjeszt 
lése.

5. Elnök választása.
6. Tisztikar választása.
7. Választmányi rendes és póttagok 

választása.
8. Döntőbírósági rendes és póttagok 

választása.
9. 3 számyizsgálö választása.
10. Esetleges indítványok.
Szarvas, 1943. február 24.

\i Játssf s. k. elnök.

Határozatképtelenség esetén az újabb 
közgyűlés a fenti tárgysorozattal 1943. 
március 20-án lesz megtartva.



— A Bajtársi Szolgálat és 
Hadigondozó Szövetség üzenete a 
honvédcsaládokhoz. A szarvasi 
honvédcsaládok közül többen 
kérték a szarvasi bajtársi szol* 
gálát és hadigondozó szövetség 
közbenjárását a Magyar Vörös- 
kereszt Katonai Tudósító Irodá
jához, hogy pontos értesülést 
szerezzenek hozzátartozó had- 
bavonultjuk sorsa felől. Az egyes 
kéréseket az Intézőbizottság 
azonnal továbbította a köz
pontba. Mivel azonban nagyon 
sokan kérésükben nem közölték 
hadbavonultjuk születési évét. 
helyét és édesanyja családi ne
vét, az iroda érdemleges választ 
nem tudott adni. Ezért az alábbi 
honvédcsaládokat ez úton fel
szólítja és kéri a helyi bajtársi 
szolgálat, hogy ezeket áz ada
tokat pótlólag sürgősen szolgál
tassák be az Intézőbizottságnak 
a szerdai vagy pénteki ügyele- 
tesi szolgálat hivatalos órái alatt: 
Brlás Pál Tk. VII. 454.. Dóm- 
bóváry Jánosné I. kér. 498.. Fo
dor Pálné IV. kér. 308., Fábián 
György Tk.V. 163., Glózik Pálné 
Tk. IV. 235., özv. Kohut Jánosné 
Tk. 142., özv. Komár Jánosné 
Tk. VIII. 594., Maglóczky Pálné 
III. kér. 9. és Szlovák György
né Tk. VIII. 19.

Elszámolás.

Alid, hogy az életre ébredtem, 
már is Hz éves lettem.

AU& hogy először szerettem, 
húsz év szilit el felettem.

Alid. hogy (öllek tiszta Örömök 
búsulok negyven fölött.

.Hevés jóban, sok rosszban volt. részem, 
így várom a többit készen

Érzem : mit az élet nékem tart még. 
Vigasz lesz és a)Andék.

OROSZ IVÁN.

— Emlékezés Nagy Karolára.
Tíz éve, hogy Brassóban, 26 
éves korában meghqlt . Nagy 
Karola, akinek „Itt voltam" cím
mel közzétett irodalmi hagya
tékában a háborús nemzedék 
érdekes kortörténeti ábrázolását 
találták meg. Könyve és neve 
azóta elterjédt az intelligens 
közönség széles rétegében, mű- 
véi, személyét felvették a lexi
konokban. Tragikus halálának 
évtizedes' évfordulójakor kegye
lettel, emlékeznék meg róla á 
lapek-és Brassóban a -posta- 
réti katolikus temetőben sírjához 
elzarándokol az általa megörö
kített „háborús nemzedék."

— Képviselőtestületi közgyűlés. 
Szarvas község képviselőtestü
lete február hó 27-én, szombaton 

9 órakor a községháza nagy
tanácstermében rendkívüli köz
gyűlést tart.

— Barátságos összejövetel. A

Szarvasi Légoltalmi Liga Női 
Osztálya március 1-én, hétfőn 
délután 5 órakor barátságos 
összejövetelt tart az Árpád-szálló 
kaszinó termében. Az érdekéi* 
teket ezúton híyjá meg és sze
retettel várja az Elnökség.

Tudnivalók a ragadós száj* és körömfájásról
ír ta i dr. JUHÁSZ MIKLÓS ■ . kir. fSiUatorvoi

A ragadós száj« és körömfájás a 
a hasított körmű állatok, vagyis a 
szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecs- 
kék és sertések fertőző betegsége, 
mely időnként nagy járványok alak« 
iában szokott jelentkezni. A nagyobb 
járványok után rendszerint pár éves 
vészmenles idő következik, mert 
részben a hatósági intézkedések, rész* 
ben a betegség okozójának gyengü
lése következtében a kórokozó virus 
elpusztul és nem történhetik fertőzés. 
Ilyen vészmentes időszak után a be« 
tegség minden egyes esetben külföld« 
rőt való behurcolás következtében 
szokott fellépni.

Hazánkban az 1030-as évek után 
volt ilyen vészmeates idő, de az 
1036. év elején egyszerre több ol> 
dalról tört be az országba. Az akkori 
Jugoszláviából és Csehszlovákiából 
csaknem egyidóben hurcolták be 
csempészek és olyan nagy gyorsa« 
Sággal lerjedt, kogy a legszigorúbb 
rendszabályok ellenére is az egész 
Dunántúl beferiőzódölt abban az év« 
ben. A következő év tavaszán áttér* 
jedt a Duna—Tisza közére, majd a 
Tiszántúlra is. Azóta sem lehelejt tel
jesen kiirtani, hol itt, hol ott Úti fel a 
fejét és okoz járványos kitöréseket.

A betegség terjedése tavasztól 
nyár végéig szokta a csúcspontját 
elérni, amikor az állatforgalom élénk, 
ellenben ősszel és télen alig terjesz« 
kedik, mert ilyenkor kisebb a forga* 
lom. A ragadós száj* és körömfájás 
általában úgynevezett jóindulatú alak« 
bán szokott mutatkozni, gazdasági 
szempontból azonban a betegségnek 
ez az alakja is tgen érzékeny káró* 
kát okoz, mert a beteg állatok sú
lyukból veszítenek, munkára hosszabb 
Ideig nem használhatók, a .lejhozatu 
igen sokszor egészen a következő 
lejési időszakig tetemesen csökkenhet 
Néha ellenben, különösen a járvány 
elején, rosszindulatú alakban is jelent* 
kezhet, főleg a szopós állatokon. 
Ilyenkor oz elhullás! veszteség elér* 
heti ez 50—70 százalékot is.

A betegséget úgynevezett. vírus 
okozza, mely ha bejut a szervezetbe, 
betör a véráramba és pár napi lap* 
pangás után magas lázzal járó rósz* 
szullétel okoz. A láz azután 1—2 
nap múlva csökken vág/megszűnik 
és ekkor a szájban, a körmök körül, 
a tőgyön hólyagok jelentkeznek. A 
vírus mindig a takarmány yagy ivó
víz útján kerül be ja szervezetbe úgy, 
hogy azok a beteg állatok kllolyó 
nyálával szennyeződnek és az egész
ségesek megeszik vagy megisszák.

A szájfájás sorén a foghúson, az 
ajak belső felületén, a nyelven és a 
szulyakon előbb apró. majd nagyobb 
vékonyfalú hólyagok keletkeznek. Ezek 
a hólyagok 1—3 nap alatt lelreped* 
nek maguktól és helyükben cafatolt 
szélű, élénk vörös színű, felületes se* 
bek maradnak vissza! Ebben az idő* 
ben az állatok csaknem teljésen ét* 
vágytalanok, alig esznek valamit, hl- 
szeh az egész száj és annak kör* 
nyéke csupa seb. Folyton nyálaznak 
és sókai csámcsognak. A nyál na* 
gyón nyúlós, sokszor hosszú szívós 
fonalakban csüng a szájbóL A sebek 
átlagban gyorsan gyógyultak, néha 
már egy hét múlva csak a gyó
gyult heá- látszik .a helyükön.

A körömfájás során á p&ttoszélen, 
a sarokvánkosokon' és a köröm* 
hasadékban a bőr megduzzadása 
mellett keletkeznek hólyagok, melyek 
színién gyorsan (elrepednek, de a 
helyükön maradó sebek lassabban 
gyógyulnak, mert hiszen Itt az alom

ból és tárágyából könnyebben kertil* 
nek be a szennyeződés folytán bak
tériumok és utólagosan beferlőzlk a 
sebet. Éppen ezért néha a lábfájás 
olyan nagy fokú, hogy az állat ál* 
Iandóan fekszik, nem tud a lábán 
állati! a nagy fájdalomtól. Előfordul, 
hogy a csülökről az egész szarutok 
leválik és hosszú hónapok kellenek 
a gyógyúláshoz. Hólyagok szoktak 
keletkezni még igen sok esetben a 
lőgyön is, amikor az egész tőgy 
megbetegedhet. A hólyagok felrepe
dése után főleg a csecsbimbókon le
hetnek a sebek olyan súlyosak, hogy 
emiatt az állatot nem lehet fejni. 
Néha a tőgy-mirigy állománya is 
olyan súlyos elváltozásokat szenved, 
hogy a tej egészen savószerfl lesz.

A lejhozam a betegség tartama 
alatt a tőgy megbetegedése nélkül 
is 20—75 százalékkal csökken. Néha 
a gyógyulás után visszanyeri eredefi 
mennyiségét, de legtöbbször kevesebb 
marad a következő Időszakig, sőt 
az állal egészen el is apaszthat.

A juhok és sertések átlagban eny
hébben szoktak megbetegedni, lég* 
többször a körömfájás következtében 
fellépett sániaság kell gyanút a be* 
tegségre. Ugyanis ezeknél az állat
fajoknál a körömfájás képe szokott 
előtérbe lépni. A betegség átterjed* 
hét az emberre is, amikor lázas álla* 
pót mellett a szájban és az ujjakon 
támadnak hólyagok.

Dagyon ritkán kulyák és macskák 
is megbetegedhetnek. A fertőzés be* 
lég állattal való közvetlen vagy köz* 
veteti érintkezés útján történik. Köz* 
vetlen fertőzés úgy történik, bogy 
beteg álla] valamtképen érintkezésbe 
jut egészségessel és azt beferlózL A 
közvetett fertőzésnek több módfa le* 
hét. A legtöbb esetben ilyen úton 
történik a fertőződés. Itt igen nagy 
szerepet játszik'maga az ember, ami* 
kor valaki beteg állat istállójában jár, 
ott a lefolyó nyál a ruházatra, láb* 
belire tapad és az így tapadt' nyál 
másik helyen az. egészséges állat 
takarmányára vágy Ivóvizébe keríti. 
Legtöbb esetben így viszik a beteg* 
ségel egyik helyről a másikra. így 
egész nagy távolságokra lehet elhur* 
colni a betegségeket Például 1037. 
évben Jugoszláviában úgy kerüli be 
a betegség, hogy Franciaországban 
dolgozó munkások, akik beteg álla* 
tok körül jártak, csomsgot küldtek 
haza és a csomagban léyő ruha* 
neművel történt a fertőzés. A tej és 
tejtermékek is lehetnek fertőzés (orrá* 
sai, mert a betegség bizonyos idő* 
szakában a te] is magában. foglalja 
a kórokozókat Elvihetik a betegséget 
a kutyák, macskák és baromfiak :is.

A most elmondottakból tehát ön*

ként érthetődik, hogy olyan helyre,, 
ahol beteg állatok vannak, senki ne 
menjen, viszont onnan sem szabad 
sehova menni más helyre, mert köny* 
nyen elvihetik a betegségei egészsé* 
ges helyre. Fertőzött helyet teljes zár 
alá kell venni, oda sem bemenni, 
onnan sem kimenni nem szabad, az 
ebeket megkötve, a baromfiakat el* 
zárva kell tartani. Fontos tennivaló, 
hogy a betegség vagy annak gya
núja esetén azonnal tegyünk jelentési 
a hatóságoknak és addig is, míg az 
intézkedni tud, az előbb elmondottakat 
szigorúan tartsuk be. A hatóság ál* 
tál elrendelt intézkedéseket a legszi
gorúbban be kell tartani és minden 
módon oda kell hatni, hogy ha a 
'betegség valahol fel is lép, azt lehe* 
főleg minél kisebb helyhez kössük, 
hogy minél kevesebb állal beteged* 
jen meg és a zárlattal kapcsolatos 
forgalmi korlátozás minél kevesebb 
ideig tartson, mert ezek a korlátozá
sok nagy károkat okoznak, hiszen a 
hasított körmü állatok sem piacra, 
sem vásárra, sem legelőre nem hajt* 
hatók. Ma az állatok általában nagyon 
le vannak gyengülve a takarmány* 
szűke miatt, a lejhozam Is kevesebb 
a rendesnél és mindenki alig váija. 
hogy állatait legelőre hajthassa kL 

A betegség jelenleg közel van 
hozzánk is, felléphet Mezőtúr és 
Tiszaföldvár határában, tehát mindenki 
fokozott mértékben figyelje állatait és 
ha gyanúsai észlel, azonnal jelentse 
be azt a hatóságnak. Ma' a közel* 
látás szempontjából minden darab 
jószágra, minden csepp tejre a lég* 
nagyobb szükség van és ezen a 
téren fs mindenkinek a legnagyobb 
mértékben teljesíteni kell kötelességét 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

— Honvéd-estet rendezett a 
kondorosi evangélikus leány* 
egyesület február 42 löéri‘d€lután 
5 órái kezdettel a Csárda nagy
termében a Vöröskereszt javára, 
Jenei Klára énekművésznő, 
Csepregi Gyula tilinkőművész és 
a szarvasi levente zenekar ven* 
dégszereplésével. Az ünnepi 
beszédet dr. Ugrin László já* 
rési főszolgabíró tartotta. Sza- 
tralt: Kovácsy István'VII. oszt. 
gimn. tanuló, Daudá Tériké és 
társai énekeltek, Szabó Margit. 
Kergyik Mariska és Rohony 
Juliska szerepeltek szép siker
rel. Hajdú Mihály énekes jele* 
netben aratott nagy sikert. A 
nagyterem zsúfolásig megtelt s 
így a bevétel is tekintélyes ősz* 
szeg lehet. A szereplők betaní
táséi nagy körültekintéssel s 
fáradságot nem ismerve' Zor- 
kóczy Gábor )ev. tanító végezte. 
A rendezést a Ielkésznéjeiáttá el.

ffigđcM—  U p « ih )m  1

F R EC S K A  - M O Z G Ó
S Z A R V A S ,  W I .E F O N J  «4 .

Február 26-án, pénteken, 27-én, szombaton, 28-án, vasárnap 
március 1 én hétfőn és 2-án kedden: ö t napig I

E G Y M E G Á L L

A szezon legnagyobb Karády*fílnje.

Március 3-án szerdán és 4-én csütörtökön:

l e á n y A l m o k
A Itggyöayorfibb olasz film. Főszereplője t Alid« Valii.



Műhellyel ellátott kertes családi 
házakat építenek a kisiparosoknak

Békésmegyében Is rövidesen megindul 
ez a fontos intézkedés végrehajtása

A kormányzat szociális gon
doskodásának ismét szép meg
nyilatkozását adta azzal a ren
delettel, melyet az Országos 
Szociális Felügyelőség bocsátott 
ki kisiparosok részére műhely- 
lyel ellátott kertes családi házak 
biztosítása tárgyában. A leirat 
a következőképpen hangzik: 
„Az iparügyi miniszter kérésére 
hozzájárulok ahhoz, hogy az 
iparlestületek állal javasolt és 
a juttatás feltételeinek minden 
tekintetben megfelelő kisiparosok 
részére — különösen nagyobb 
lakótelepek létesítésénél — az

alispán, a polgármester, a köz
ségi elöljáróság, illetve a köz
jóléti szövetkezet igazgatósága 
műhellyel kiegészített családi 
házakat építsen." A nagyfontos
ságú rendelkezés végrehajtása 
tárgyában Békés vármegyében 
is rövidesen megindulnak az 
előmunkálatok és remélhető, 
hogy a kézműi páros társadalom 
ez a régi kívánsága is rövide
sen valóra válik, hogy a nincs
telen iparosok is hozzájuthatnak 
a megfelelő telekhez és az any- 
nyira óhajtott kertes házhoz.

Mezőgazdasági munkabérek
A bentkosztos egészbéres gazdasáp cselédekre megállapított 

legkisebb és legnagyobb munkabér

a) Évi bér mellett r teljes ellá
tás és 14 q búza, valamint egy 
pár bakancs.

b) Havi bér mellett: teljes ellá- 
té, völmint készpénzbér, mely 
decembertől márciusig havi 35 P, 
áprilistól novemberig havi 50 P.

c) Amennyiben a cseléd a tör
vényes munkaszüneti napon az 
éllatápolási és takarmányozási 
munkán kívül más munkát is kö* 
teles végezni, erre a napra az ab
ban a hónapban megállapított 
felemelt napszámbérre tarthat igény t.

5. §.

Községi mezőőrök és hegyőrök 
évi bére tekinfc^ nélkül anp,,J)qgy 
javadalmazásukat készpénzben 
vagy természetben vagy mindket
tőben kapják, 480 P. Ezenkívül 
évenként egy rend nyári ruha,

kétévenként 1 rend téli ruha. 
négyévenként I télikabát vagy köp- 
peny és évenként 1 pár bakancs.

2. A mezőőrt és hegyőrt a 
megállapított munkabér megilleti 
akkor is, ha a mezőőri, illetőleg 
hegyőri szolgálatban nem lölti ki 
az évi szolgálati időt, kivéve a 
ruhajárandóságot, amely teljes 
egészében csak abban az esetben 
jár, ha a mezőőri vagy hegyőri 
szolgálatban három évet kitöltött, 
egyébként a szolgálati évekre a 
ruha járandóság, vagy pénzbeli 
egyenértékének arányos része jár.

6. §.
Aratási és céplési mnnkabérek«

í Át aratás, hordás, asztagoléís 
együttes munkáira megállapított 
legkisebb és lefragyobb munka* 
bér.

a) Részes munkabér élelmezés mellett

ősziek : 12 rész lermény és szalma 
biztosíték 90 kg kai. 
holdanként.

Tavasziak; 11 rész lermény és szalma 
biztosíték 80 kg kát. 

holdanként.

Gyula mv.
Békéscsaba mv.
Békési járás 
Gyulai 
Gyomai „
Orosházi „
Szarvasi „

Szeghalmi járás: ősziek: 11 rész termény és szalma
biztosíték 90 kg kát. 
holdanként.

Tavasziak : 10 rési termény és szalma

Élelmezés : hetenként és páron
ként 20 kg búza, 2 kg szalonna,
2 kg bab vagy más főzelék. 3 
kg burgonya, 1 kg hű*, fél liter 
ecet, fél kg só és 50 fillér fűszer
pénz.

Vagy pedig: kát. holdanként és

biztosíték 80 kg kát. holdan- 
ként. .

páronként 5 kg búza, fél kg sza
lonna, fél kg bab, 1 kg burgonya, 
negyed kg hús és az egész ara
tási, hordási és asztagolási időre 

1 liter ecet, 1 kg só és 1 pengő 
fűszerpénz.

(Folytatjuk.)

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

HIRDETMÉNY.

Közhírré teszi az elöljáróság, hogy 
mindazok, akik az 1942—43. szolgálati 
évben, mint éves gazdasági cselédek 
elszegődve voltak az 1943—44. szolgá
lati évre is gazdasági cselédként köte
lesek elszegődni.

Az a munkaadó, akinél a gazdasági 
cseléd szerződése megszűnt vagy meg
szűnik, a szerződés megszűntét követő 
naptól számított 8 nap alatt ezen kö
rülményt a vármegyei gazdasági fel
ügyelőséghez bejelenteni köteles.

Mindazok, akik egészben vagy túl* 
nyomórészben mint mezőgazdiasági 
munkások tartják fenn magukat és 1943. 
évi március hó 1 napjáig nem kötöttek 
legalább olyan időtartamra szerződést, 
mint e muit évben, kötelesek a köz

ségháza 54. számú szobájában 1943. 
évi március hó 15. napjáig jelentkezni

Az éves gazdasági cselédek más mun- 
kakör ellátáséra való félfogadása kihágás 
s az a munkaadó, aki ily egyént alkalmaz
6 hónapi elzárással büntetendő Az a mun
kavállaló. aki a megelőző évben éves cse
lédként volt alkalmazva, ha ily alkalma
zási nem vállal, vagy ha ily foglalkozás 
vállalás alól felmentési nem kap, honvé
delmi munka címén gazdasági szolgála
tok végzésére lesz kötelezve, s esetleg in
ternálás! eljárásnak teszi ki magát, 
s katonai vezetés alatt lesz foglalkoz
tatva. Ugyancsak szigorú büntetésnek 
teszi ki magát az a munkavállaló is, 
aki március, hó 1-ig bármely oknál 
fogva munkát nem vállalt, s ezen kö
rülményt a községi elöljárósághoz nem 
jelentette be.

Szarvas, 1043. fsbruár hó 19.
ELÖLJÁRÓSÁG.

Eladó földek:
Körösparti nyaraló erős kőépülettel.
2400 D-öl I. oszt. szánló Maginyecz-dűlőben.
6 és fél hold Kákán, kanális közelében;
10 kishold szántó Kiskirályságon (volt Wolfinger-féle) vá

sárhelyi út mellett;
20 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen;
30 katasztrális hold jókerban lévő épületekkel Disznó- 

halmon ;
34 Ví hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
58 hold szánló a mezőtúri halárban.
132 katasztrális hold részben szántó, részben legelő ta

nyával Ecseren, kövesút mellett;
137 katasztrális hold szánló tanyával Kiskirályságon.

Eladó házak:
SZARVASON:
). kér. 432. sz. cseréppel fedett lakóház melléképületekkel;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész;
Eladó sarokház a bennelévő vegyeskereskedés és korcsma 

joggal és berendezéssel;
Bszentandráson szőnyeggyár közelében cserepes lakóház.
Vételre keres m egbízónk:
20 hold jóminőségű szántóföldet, lehetőleg tanyával;
Bellelkes lakóházat a község központjában 30.000 P*íg.

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 -O S  ka
matozású kötvénykölcsönöket és kamatmen
tes lókölcsönt.

— Vadászati tilalom a vad
kacsákra. Budapestről jelentik: A 
hivatalos lap keddi száma föld
művelésügyi miniszteri rendele
tet közöl, amely, szerint a vad
kacsók minden fajtájára április
16 helyeit, már március 1-től ti
los a vadászat. A tilalom vál
tozatlanul július 15-ig terjed.

— Kigyúlladt a fáskamra. Feb
ruár 25-én, csütörtök délután
3 .órakor Szarvason, 111. kerület, 
184—1. számú ház udvarán egy 
fáskamra eddig ismeretlen ok
ból kigyúlládl és a benne lévő 
tüzelőanyaggal égyült elégett. 
A kivonult tűzőrség a tüzel rö* 
vid idő alatt eloltotta s így an
nak továbbterjedését megaka
dályozta.
M M M M

Szarvas nagyközség elöljárósága.
2748/1943. ikt- szám.

HIRDETMÉNY.
Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a 

Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 
Úr 44062/1942. sz. a. kiadott rendeleté
vel a Belügyminiszter Urrál egyetértő- 
lég engedélyt adott árra, hogy a sport- 
egyesületek, valamint a nem kizárólag 
sporttal foglalkozó egyesületek sporl- 
rokonágai az alapszabálymódositások 
miatt elhalasztott 1941. és 1942. évi 
közgyűléseket 1943. évi március hó
15. napjáig tarthassák meg. Az alap
szabályok a vonatkozó mellékletekkel 
együtt az 1943. évi március hó 31, 
napjáig a , Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszter Úrhoz terjesztendők fel.

Szarvas, 1843. évi február 15.

ELÖLJ ARÖSÁG.

UDÚHIBDETÉSEK.
. Eladó jókarban lévő cséplő* 

gép, jó bőrszfjazattal, esetleg 
földért is elcserélhető. 1. kér., 
161. sz.

. Antik szalon-bútor és hasz
nált diófaháló eladó. II. kér., 
129. sz.________

• Kiadó kovácsműhely felszer. 
reléssel 111. kér.; 102. sz. alatt.

• Forgalmas helyen, főútvona
lon lévő IV. kér. 541. számú 
lakóház eladó. Érdeklődni lehel 
ugyanott Szrnka Pálnál._______

. 111. beik. 41. számú ház nagy 
telekkel és kerttel eladó. Érdek
lődni lehet dr. Gémes Szilárd 
ügyvédnél.

• Kiadó egy nagy raktárhely!-• 
ség gabona, vagy áru tárolásra. 
Külön van hozzá padlás és 
pincehelyiség. Érdeklődni lehet 
özv. Holéczy. Gusztávnénól.

■ Fiatal asszonyt vagy leányt 
munkásnőnek felvesz Süveges 
János kelmefestő.

. Eladó IV. kér., 119. számú 
hóz. Érdeklődni lehet ugyanolt.

'Öcsödön egy jókarban lévő 
kereszthúros zongora eladó, Uj- 
váry tanítónál.

. 462 D-öl gyümölcsös örha- 
lomnál eladó. Érdeklődni lehet
II. külker., 98.

• Körösparti kioszk italmérés- 
nek vagy lakóhóznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet 111. kér. 
Görbe utca 4. szóm alatt.

. Takarítósért lakást adok 
szerény csalódnak. Dr. Robitsek 
ügyvéd.
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