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Főispánunk 
körútja

Beliczey Miklós főispán bárom 

hete szinte megszakítás nélkül 

járja a vármegye községeit, hogy 

tovább erősítse azt a bensőséges, 

bizalomteljes és közvetlen kap

csolatot, amelyet főispánsága ed

digi ideje alatt az egész megye 

dolgozó társadalmával megterem

tett és fenntartott. Főispánunk e 

látogatásai egészen új stílust te  ̂

remtetfek a vármegyében. Voltak 

idők Magyarországon — emlék

szünk még rá — amikor a vár

megye főispánja csak a legritkább 

esetben látogatta meg vármegyéje 

egy-egy községét, akkor is majd

nem mindig a pártpolitika érdeke 

vitte oda s ilyenkor mindenütt a 

vármegye nagy urát megillető 

alázatos hódolat fogadta az ezzel 

járó külső megnyilatkozások kí

séretében. Volt lovasbandérium, 

a község bejáratánál a hódolat 

terhétől görnyedő üdvözlő kül

döttség és — rebus bene gestis

— a nagyvendéglő fehér asztalai

nál, a tósztok végeláthatatlan 

áradatával megkeserített bankett 

és ami rendesen utána követke

zett. Ezeknek a »régi jó időké

nek mostmár mindörökre vége. 

Beliczey Miklós elhárít magától 

minden ceremonlális fogadtatást. 

Nincs szüksége sem hódoló kül

döttségre, sem bankettre, sem 

tósztokra* Ha egy községben ki

száll kocsijából, csak a járás és 

a község vezetői fogadják pár 

üdvözlő szóval. Ennyi végre Is kijár 

a főispánnak.* De ezrek és ezrek 

várják a tetthelyen, ahol tájékoz

tató, buzdító, felvilágosító beszé

dét lesz elmondandó és ahol a 

község népével szemközt állva 

mindenkihez van egy megillető, 

kedves szava, aki kérdéssel for

dul hozzá. Nagy hatása van a 

főispán egy-egy* beszédének és 

ez a hatás ott tükröződik a hall

gatók arcán és ez azt a tudatot 

kelti a szemlélőben, hogy itt Bé

késmegyében már nincsenek is 

politikai pártok, itt egy nagy 

magyar egységben tömörülve áll 

mindenki a főispán személye és 

példamutatása körül. Ezt a nagy

szerű, lenyűgöző hatást látva, 

önkéntelenül is azt kérdi az em

ber : mi ennek a titka ? Ml az 

a fegyver, amivel Beliczey Mik

lós ilyen feltétlen szellemi és 

érzelmi hódolatra kényszeríti hall

gatóját ?4 A felelet nem is késik 

soká. Beliczey Miklós főispán 

csakugyan hatalmas fegyvereket 

hord magával a közélet porond

ján, az emberekkel való érintke

zésben. Fegyverei az Isten leg

szebb adományai: szeretetreméltó 

egyénisége, mely a maga közvet

lenségével, már a találkozás első 

perceiben rabjává teszi a vele 

szemközt állót, esze, mely az 

emberi tudás tárnáiból hozza fel 

szónoki készségének nagyszerű 

anyagát és szíve, mely ott sugár

zik két szeme pillantásában. Ezek 

az ő fegyverei. Van-e, ki ezek

nek ellent tudna állni ? Ez a ma

gyarázata annak, hogy Beliczey

Miklós főispánt megyejáró útjá

ban mindenütt meleg szeretet 

fogadja, az emberek ezrei —.po

litikai pártállásra való tekintet 

nélkül — várják szívhez szóló 

őszinte beszédét. Várják a magyar 

öntudat, az áldozatkészég és az 

igazi nemzeti egység akarásának 

megnyilatkozását, amikor az üres 

közhelyek és cikornyás szóvirá

gok helyett, mindenkit lenyűgöző 

és magával ragadó erővel sugá- 

rpznak egy-egy remekbe készült 

szónoki beszédéből. Ahol pedig 

nem anyagi segítségről van szó, 

ott is mindig segítő készséggel 

áll mindenki mellé. Ezek azok a 

tényezők, amelyek Beliczey Mik

lós főispánnak megszerezték a 

vármegye egész népének szere- 

tetét és ragaszkodását. Ezeken 

túl azonban van még egy, ő rajta

kivűl álló súlyos tényező: a fő« 

ispán hitvese, aki nemcsak három 

gyermekének édesanyja, de oda

adó munkatársa abban a ma oly 

súlyos és szükséges társadalmi 

tevékenységben, amely az‘eleset~ 

tek, a segítségre szorulók felka

rolásában és támogatásában jelent

kezik. Beliczey Miklósné elnöke 

a Vöröskereszt egyesület vár

megyei tagozatának és azoknak 

a társadalmi egyesületeknek és 

akcióknak, amelyek a szociális 

segítség ellátását vannak hivatva 

elvégezni. A vármegye népe látja 

és jól ismeri munkáját és ml 

sem természetesebb, mint, hogy 

a hitves e példátadó tevékenysé

gének sugárzása visszavetődik a 

férjre s még fényesebbé teszi 

azt a képet, amely Beliczey Mik- 

Jósról az emberek tudatában él.

Országos jelentőségű felfedezés 
a Kiss Sándor igazgató által előterjesztett 

új vízszabályozási rendszer
Nagy érdeklődés m ellett fo lyt le a  M űvészet- és Tudománybarát Társaság

A szarvasi Művészei- és Tu- 
dománybarál Társaság hélfőtr 
tartotta meg március havi elő
adó gyűlését, amely ez alkalom
mal is nagy érdeklődés mellett 
folyt le a Polgári Kör kultúrter
mében. A szép számban össze
gyűlt tagokat és vendégeket dr. 
Ugrin László járási főszolgabíró, 
a Társaság társelnöke üdvözölte 
meleg szavakkal. A folyó ügyek
ről, a Társaság hangversenyé* 
ről szóló rövid beszámolója után 
Kiss Sándornyug. tanítónőképző- 
intézeti igazgató tartotta meg 
értékes és eredeti tervet hozó 
előadásét „Alföldünk vízgazdál
kodásénak hibái és orvoslásuk" 
címmel. A kiváló előadó szak* 
avatott készséggel és gazdag 
tapasztalatokon és megfigyelé
seken alapuló előadásában 
részletesen ismertette a folyam
szabályozás, a belvízszabályo
zás és öntözés némzetpolitikai 
vonatkozását, alaprendszerüket 
és eredményeit. Szembeállította 

egymással az Alföld kiszáradá
sának. elvízielenedésének prob
lémáját a védelmi rendszerrel.

hétföl előadó gyűlése
valamint az időnként megismét
lődő árvizekkel és belvizekkel. 
Előadásában a vízjogi alaptéte- 
kel szemben teljesen új és ere
deti megállapítását adta a 
jövő védelmi intézkedések alap
tételének, amely szerint „min
denki köteles a saját telkén gátat 
vetni a víz természetes lefolyá
sának." E tétel alapján az álta
lános minimális csapadékot 
mindenki a saját földjén tarta
lékolja. Erre pedig legalkalma
sabb az általa felfedezett hátiya 
rendszerű vizszabályozási terve
zet, amely a mai árvízvédelmi 
művekbe bekapcsolódva oldaná 
meg a vízszabályozási problé
mákat. A háttyák párhuzamosan 
futó keskenyebb-szélesebb a 
földből emelt mélyedések, árkok, 
amelyek merőleges irányban 
futnak át a földeken és mint 
vízfogók tárolnák a földben a 
leesett csapudékot. Ezek által 
elkerülhető lenne, hogy nagyobb 
esőzések idején a mélyebben 
fekvő földek kerülnének víz 
alá, a magasabban fekvő réte
gek is megkapnák a szükséges

vízmennyiséget. A mérnöki fel
mérések és utasítások alapján 
elkészüli hátlyarendszer azután 
bekapcsolódna a mostani sok 
tekintetben elhibázott vízszabá- 
fyozási rendszer építményeibe 
és összhangban oldanák meg az 
Alföld árvíz védelmét is. Tartal
mas előadásához vitéz Praznóczy 
Béléné, Sslmeczy Géza gim. 
tanár, dr. Ondvári Pál kir. járás
bírósági elnök, vitéz Tepliczky 
János mérnök, földbirtokos, és 
Kellen József árm. társulati fő
mérnök szóltak hozzá. Vitéz 
Tepliczky János felszólalásában 
az új rendszer országos jelen
tőségét állapította meg, amely 
eredeti felfedezése egészen új 
alapokra helyezi a mindig Ak
tuális vízszabályozási kérdést 
örömének adott kifejezést, hogy 
a Társaság Molnár B éla tanár
nak a kakukról szóló eredeti 
és világviszonylatban is figye
lemreméltó felfedezései mellett 
egy újabb felfedezést, az ország 
nemzetgazdasági érdekét szolgáló 
elgondolást támogathatja. A fel
szólalók mindegyike elismerés
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Mindenkinek kötelessége 
az elsötétítést komolyan venni 

és végrehajtani
A hatóság szigorúan megbünteti azokat, 

akik az elsötétftési kötelezettségnek 
nem tesznek eleget

sel nyilatkozott Kiss Sándor 
elgondolásának észszerfiségérőj, 
előadásnak szakszerűségéről, 
míg Kellen József a mostani 
vízszabályozási rendszer érté
keit ismertette. Dr. Ugrin László 
elnöki zárószavábán értékes 
megállapításaival a magyar 
múltba is visszatekintő érdekes 
véleményével összegezte az 
előadás és a hozzászólások 
anyagát, majd ígéretet tett. hogy 
a Társasőg minden lehető mó
don támogatni fogja Kiss Sándor 
éredeli elgondolását, hogy az 
megvalósulhasson a szebb ma
gyar jövendő során a magyar 
nép üdvére és javára. Dr. U^* 
rin László főszolgabíró elnöki 
záiószavaival ért véget a mind
végig nagy érdeklődés mellett 
lefolyt vita-estély.

* * *

A Művészet- és Tudománybarát 

Társaság legközelebbi előadó
estjét április hónap első hétfőjén,
5-én tartja meg vitával egybe
kötve a Polgári Kör kultúrter
mében. Ez alkalommal dr. Ond- 
vári Pál. a szarvasi kir. járás
bíróság elnöke tart előadást 
.Az igazság" címmel.

H Í R E K
I stentiszteietek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót. JO-tő! magyar, az 
újtemplomban lótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvű könyörgés utón ma
gyarnyelvű irásmagyarózatot tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap reggel 8 órakor 
diákmise, 9 órakor csendes mise, 10 
órakor szentbeszéd, nagymise. Délután 
3 órakor ájtatosság. Köz napokon reggeli 
mtse negyed 8 órakor.

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

— Hivatalos vizsgálat. Dropa 
Mihály előadó és Szokolai János 
revizor a közetlálásügyi miniszté
rium kiküldöttei március 2-án és 
3-án hivatalvizsgálatot tartottak 
Szarvas község közellátási hivata
lában. A hivatalos vizsgálat úgy 
a pénz, mint a jegykezelést a 
legteljesebb rendben találta és a 
hivatal szakszerű és gondos ve
zetéséért a legteljesebb elismeré
süket fejezték ki Ruzicska György 
jegyzőnek, a közellátási hivatal 
vezetőjének.

— A MÉP kerületi elnökének 
üdvözlése. Selmeczy Géza gimn. 
tanárt, a Magyar Élet Párt kerü
leti vezetőjét, a Bajtársi Szolgálat 
elnökéi névünnepe alkalmával a 
Magyar Élet Párt egy küldöttsége 
kereste fel, amelynek élén Korim 
Kálmán gimn. vailástanár, a MÉP 
kerületi titkára üdvözölte meleg, 
szeretetteljes szavakkal és biztosí
totta a párlvezetők és párttagok 
hűségéről és szeretetéről önzetlen 
közéleti munkájában a kiváló ve
zetői.

Az egész világol rettegésben 
tartja ez az új világháború és 
soha sem lehet tudni, hogy 
mely országot, mely várost vagy 
falut érheti váratlan légitámadás. 
A légi támadások veszélyének 
az elkerülését, sőt meggátlását 
elsősorban az elsötétítéssel lehet 
elérni. Ezért a nemzeti érdek 
mellett mindenkinek saját érdeke

Hétfőn este hét óra tájban 
izgalmas betörési kísérlet zaj
lottle FrecskaSámuelné szarvasi 
mozitulajdonos lakásán. A kony
hában dolgozgató cselédleány 
arra lett figyelmes, hogy egy 
férfi lapul meg a folyosón, majd 
később a konyha felé jön. A 
belépő férfi ekkor a leányra 
támadt, azt fojtogatni kezdte 
és követelte, hogy adja elő a 
lakás kulcsait. A bátor leány 
erre gazdája távollétiére hivat
kozott, de amikor az ismeretlen 
férfi tovább is a lakáskulcsokat 
követelte hirtelen a tűzhely mel
lől nagyobb fahusángokal vágóit

Briezsnyik Györgyné kondo
rosi lakos több alkalommal 
Budapestre nulláslisztet, vajat 
és búzadarát szállítóit és azt 
olt a hatósági árnál jóval ma
gasabb áron adta el. így leg
utóbb a vaj kilóját 15, a liszt 
kilóját 4. a búzadara kilóját 3 
pengős áron értékesítette. Fel-

— Záróünnepély a Népfőiskolán.
A szarvasi Tessedik Sámuel Nép
főiskolái Tanfolyam március hó
7-én,* vasárnap délután 6 órai kez
dettel a Tessedik Sámuel-téri köz
ponti népiskola dísztermében záró- 
ünnepélyt rendez. Ezen évzáró 
ünnepélyre az érdeklődőket szere
tettel várja e tanfolyam igazgató
sága.

— Az autófuvarozóknak csak 
a taxiórán kimutatott szállítási 
dijat kell kifizetni. Állandó panasz 
tárgyát képezi, hogy egyes lelket
len autófuvarozók a hatóság által 
megállapított fuvarozási díjakat fi
gyelembe nem véve, sokkal ma
gasabb összegeket kérnek a vo
naltól való hazaszállításoknál és 
a hosszabb utaknál is. A ható
sághoz is állandóan jönnek a pa-

is, hogy ne nyújtson világításá
val esetleges támaszpontot a 
bármikor előtörhető idegen és 
ellenséges repülőknek. A haló
ság ezután még szigorúbb rend
szabályokkal ellenőrzi az elsö
tétítés betartását és a rendel
kezés ellen vétőket a legszigo
rúbban bünteti.

a támadóhoz, majd a piszkáló 
vassal többször úgy rá vágott, 
hogy az meg is görbült. A férfi 
az asztalról felkapott konyha
késsel támadt a leányra, akinek 
a kezét meg is sebesítette, majd 
amikor látta, hogy a dulakodás 
zaja mind erősebb lesz és több 
ablaküveg is eltört, kifutott a 
konyhából és a szomszédos ut
cában eltűnt. Itt egy reá vára
kozó másik férfivel találkozott 
és együtt siettek el tovább. A 
csendőrség a legerélyesebb nyo
mozást indította meg a betörési 
kísérlet tetteseinek kézrekerité- 
-sére.

tárgyalta a szarvasi kir. járás- 
bíróságon dr. Molnár János já
rásbíró, a gyulai uzsorabíróság 
szarvasi egyesbírája és Briezs- 
nyiknét egy hónapi fogházra, 
egy évi jogvesztésre és legutóbbi 
budapesti útjáról hazahozott 74 
pengő elkobzására ítélte el jog

erősen.

nasztevők ilyen jelentésekkel. A 
hatóság felhívja a közönség figyel
mét arra, hogy a fuva rozóknak 
csak a taxiórán kimutatott Össze
get tartoznak kifizetni és ha a 
soffőrök többet követelnek, ne fi
zessenek többet és tegyenek je
lentést erről.

— Meghívó. A Szarvasi Dal kar
március hó 13-án este 7 órakor 
az Ipartestület helyiségében tartja 
évi rendes közgyűlését, melyre a 
rendes- és pártoló tagokat ez úton 
hívja meg az Elnökség.

— Műkedvelő előadás. A Ma
gyar Tűzharcos Szövetség helyi 
főcsoportja március 7-én, vasárnap 
délután 4 órai kezdettel a Szent 
István Otthonban jótékonycélű mű
kedvelő előadást rendez.

— Kinevezés. Vitéz kisbarnaki 
Farkas Ferenc országos főcserkész 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd ország- 
gyűlési képviselőt a debreceni ke
rületi tanács tagjává nevezte ki.

— Kinevezés. Raffay Sándor, 
bányakerületi ev. püspök a nagy- 
szénási vallásiamtól állásra Szé
kács Sámuel szarvasi segédlelkészt 
nevezte ki.

— Országgyűlési képviselőnk 
betegsége. Dr. vitéz Zerinváry Szi
lárd. a kerület köztiszteletben álló 
országgyűlési képviselője a közel
múltban influenzában megbetege
dett. Orvosai tanácsára több napon 
ál ágyban feküdt. Állapotéban mér 
is örvendetes javulás állt be, azon
ban egyelőre nem vehet részt a 
képviselői teendőinek és a politikai 
ügyek személyes vezetésében, ezért 
panaszkihallgatásait is kénytelen 
későbbi időre halasztani. Egész
ségének teljes helyreállítása cél
jából orvosi tanácsra valószínűleg 
rövidesen több hetes pihenőre sza
natóriumba helyezteti be magát.

— Behelyettesítés. A járás fő
szolgabírója a halálozás folytán 
megüresedett egyik községi állat
orvosi állásra dr. Domán Imre 
szarvasi állatorvost, egyetemi ta
nársegédet helyettesítette be.

— Adomány. A Magyar Élet 
Párt szarvasi szervezete 54 pengő 
adományt juttatott el a hadbavo
nultak hozzátartozóinak támogatá
sára. Az adomány a III. külkerü- 
leli körzetben rendezett népműve
lési előadások és családi össze
jövetelek tiszta jövedelméből ered.

— A Baross Szövetség köz
gyűlése Budapesten. A Baross 
Szövetség, központja az elmúlt hé
ten négy napon át tartotta meg 
Budapesten a közgyűlést előkészítő 
üléseit és értekezleteit, amelyeken 
nagy számban vettek részt kikül
döttek az egész országból. A va
sárnapi fűszeripari szakmai érte
kezleten Gaál János alelnök és 
Krizsan György vetlek részt. A 
kedd esti elnöki bizalmas értekez
leten Orosz Iván lapszerkesztő, a 
szarvasi fiók elnöke vett részt, 
majd a szerdán megtartott nagy
gyűlésen, amelyen Kállay Miklós 
is nagy beszédet mondott, az el
nökön kívül özv. dr. Wieland Sén- 
dorné.Sinkovics György litkár,Varga 
Ferenc fakereskedő is résztveltek.

— Nem jelentette be a manilla- 
pótlo készletet. Bunzl Izidor hely
beli zsákkereskedő felesége a tör
vényes rendelkezésnek nem telt 
eleget, mert manillapótló készletét 
csak részben jelentette be. A járási 
rendőri büntetőbíró ötnapi elzá
rásra. illetve az ényhítőszakasz fel
hívásával 50 pengő pénzbüntetésre 
és a lefoglalt áruknak elkobzására 
ítélte.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mindazoknak a rokonoknak, 
ismerősöknek, báró toknak, mun* 
katársaknak.valaminl a HONSz 
szarvasi csoportjának, a Járási 
Iparteslületnek. Iparoskörnek, a 
Csizmadia Szakosztálynak ez
úton módunk hálás köszönetét 
váratlanul elhunyt szeretett fér
jem. illetve édesatyánk teme
tése alkalmával megnyilvá
nult őszinte részvétért, a ko
szorúkért és nagy fájdalmunk
ban való enyhítésért.

Szarvas. 1943. 111. 4.
ö t* . Fáta Dáafdpé 

és cs M é k ,
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Egy betörő konyhakéssel támadt 
a védekező cselédleányra

A bátor leány piszkálóvassal űzte el 
a lakáskulcsokat követelő ismeretlen férfit

Budapestre szállította a fekete árut 
és 15 pengőért adta el 

a vajnak kilóját
Egy hónapi fogházra büntettek egy kondorosi

asszonyt

jelentés folytán az ügyet most



Időszerű gazdasági kérdésék
Szikes talajok meszeléssel való javítása

irtot PECZNIK JÁNOS m. kir. gazdaaági tanár.

— Ruzicskay; György kiállítása 
Budapesten. Rqiicikay György, a 
szarvasi származású kiváló festő* 
művész Budapesten a Műbarál- 
kiállítótermeiben 64 legújabb pasz- 
telijét állítolla ;iki. A kiállítás á 
legteljesebb síkgr jegyében folyt le. 
Évtizedek óta íjnem volt még ki* 
állítás, amelyre*, annyira felfigyelt 
volna a sajtó a közönség. A 
fővárosi lapok-egyöntetűen a leg
teljesebb elismerés hangján mél
tatták a művés? egyéni nagy ér
tékét és tehetségét és a kiállított 
művek bírálatában kűlönösképen 
eredeti zamatig, alföldi tájképeit 
emelték ki, amelyek itt Szarvason 
készültek. A kiállítást állandóan 
"'hatalmas tömegek látogatták. Meg
tekintette azt §?inyei-Merse Jenő 
kultuszminisztei^'is, aki szintén az 
elragadtatás hangján nyilatkozott 
a képek művészi értékéről, Ru- 
zicskay .'György egyedülálló tehet
ségéről. Ruzicskay György 17 ké
pét vették meg-p kiállításon, ami 
beszédesen igazija kiváló művé
szünk kiállításának sikerét. — Al • 
földi tájképei eredeti alföldi za
mattal, a végtelenségbe behajló 
művészi felfogással szólaltatják 
meg az Alföld^psodálatos színeit 
és történésnélkiiJj tájait. .Alföldi 
sáros út" képinek mélysége a 
szarvasi tanyav||ág színeiből tevő
dik össze. „Nyjári földek" című 
pasztellje Manggl romantikus kert
jébe vezetett viasza bennünket. „A 
költő kerljé“-t mindenki megcso
dálta üde felfogású, sok szellemi 
erőt és rejtett titkot sugárzó kife
jezésmódjáért. Egy-cgy kisebb pasz* 
telije is a nemes jnű vészel erejével 
hat és bár mindegyik más más 
témát, sokszor elütő kifejezési for
mát horfjoz, irtgis megtalálható 
benne a meslerwyéni stílusa, ami 
a színtiszta mQfészet melegségét 
önti szél. Koippoziciói itt is a 
munka, az erö, ‘p lélek gyönyörű 
összhatását tug^ozzák. A kubikos 
című képéről e {̂ sárgaföld szagát 
érezzük egybefogni az embert iz
zadtság illatával és a munka da
loló ritmusával. A munkát ábrá* 
zoló képei a tnqflem munka-szem- 
Jélet azociáliaízöt kifejezései. ame
lyekben a magyar fajitág és az 
alkotó nemzeti- világrend indulói 
és érzései dfiböaOgnek. Ruzicskay 
György a most kialakuló magyar 
nemzeti étzésviljg feltűnt nagy 
festő tehetsége. <ákinék művészete 
szorosan égybaltápcsolódik nagy 
nemzeti és szociális problémáink
kal. Vallásos tárgyú kompozíciói 
is az elmélyülésből fakadnak. Já
nos jelenéseiberi az összeomló 
világ káosza szörnyűi el a nézőt, 
.Levétel a kérésziről" mély áhíta
tot kelt. a „Karácsony" pedig a 
világmegváltó kereszténység tiszta 
kivetüléBe. Filozófiai magaslatban 
szárnyalnak a* ^-Egyedüllét" és a 
„Meditáció" cítnQ képei. Az „Épí
tés* képének tiszta realizmusa a 
munka himnusza.Ruzicskay György 
a ma roboszlusérejű festője, ak i' 
festészetében álmodja a szebb, 
magyarabb és szociálisabb ma
gyarságot. Az újridfik lelkes har
cosa szól festményekben hozzánk 
és a magyarság ; meg is érti őt. 
Ezért voll oly páratlan sikere ki
állításának és ezért oly nagy a mi 
örömünk, nekünk szarvasiaknak, 
mert a kiváló ntfivész*. közülünk 
való. *

O-FIs s m m  élft
•  SZARVASI KÖZLÖNY-ral

— Elszámolás és köszönet. A
Szarvasi Művészet- és Tudomány
barát Társaság elnöksége ezúton 
mond külön is hálás köszönetét 
mindazoknak, akik a február 20-i 
hangversenyen szereplésükkel, köl
csönzésükkel az erkölcsi és anyagi 
sikerhez hozzájárultak. Külön kö
szönetét mond a vezetőség Szarvas 
község elöljáróságának, számvevő
ségének és mérnöki hivatalának 
a hangverseny körüli áldozatos 
segítségéért. A felülfizelőknek szin
tén hálás köszönetét fejezi ki. Fe
lülfizettek : vitéz Praznóczy Béláné
16. Lévay Ferenc 12, dr. viléz 
Zerinváry Szilárd, Borgulya Mihály, 
Bakos László 10 — 10, dr. Juhász 
Miklós. N. N. 4—4. N. N. 3. Pa
taki János. Fasang Árpád, Kada 
Judit, sikari Kovács Margit, Ságh 
Mária, ifj. Fazekas Pál 2—2. özv. 
Kondacs Mihályné, N. N., N. N.
1 — I pengőt. Összesen 84 pengő. 
A hangverseny bevétele 1000 pengő 
volt, amelyből a kiadásokra, ven
dégszereplő művészek tisztelet- 
dijaira 62275 pengő esik, igy a 
megmaradt tiszta jövedelem 377 
pengő 25 fillér voll, amit a veze
tőség a 180.000 számú postalaka- 
rékpénzlári csekkszámlára fizetett 
be a hadbavonultak hozzátartozói
nak megsegilő-akcióra.

— Tűzharcos közgyűlés. A Ma
gyar Tűzharcos Szövetség szarvasi 
főcsoportja március 14-én, vasár
nap délelőtt 11 órakor a Polgári 
Kör helyiségében tartja meg évi 
rendes közgyűlését. A közgyűlésen 
a tisztikart is kiegészítik.

— Felhívás. A Szarvasi Lég
oltalmi Liga női osztálya március
8-án, hétfőn délután 5 órakor az 
Árpád-szálló kaszinó termében is
mét barátságos összejövetelt tart, 
melyre az igen tisztelt hölgyeket 
és urakal szeretettel várja

az Elnökség.

— Közgyűlés. A MOVE szarvasi 
társadalmi és sportegyesület e hó
13-án délután 6 órakor tartja 
évi közgyűlését, amelyre a ve
zetőség ezúton hívja meg a ta
gokat. A közgyűlés helye a 
községháza nagytanácsterme.

— Paplant lopott. Tóth Sán- 
dorné Mendel Anna 35 éves öcsödi 
lakos Kakuczi (Babos) Lídiától 
egy paplant lopott el. A kir. járás
bíróság 8 napi fogházra és 1 évi 
jogvesztésre ilélle. A szabadság- 
vesztés büntetését azonban három 
évi próbaidőre felfüggesztette.

_  Rotttut lett a fürdőben. Ba- 
binszki Mihály 67 éves szarvasi, 
napszámos a fürdőben rosszul lelt 
és eszméletlen állapotban találták 
meg az egyik fürdőszobában. Mi
vel nem tudták életrê  kelteni,.a 
szarvasi mentők a gyulái kórházba 
szállították.

— A vasúti síneken nem szabad 
átj&rni. Sárkány Pálné Pljesovszki 
Judit, Sárkány Judit, Maginyecz 
János és Sárkány Pál szarvasi' 
lakosokat a kir. járásbíróság 10—
10 pengő pénzbüntetésre ilélle, 
mivel a vasúti síneken, mint liltoll 
helyen áthaladlak.

— A megengedettnél több szap- 
pana VOlL Ozv. Janurik Mártonná 
szarvasi 82 éves gazdaasszony a 
megengedett mennyiségnél több 
mosószappant tartott a házánál, 
ezért a rendőri bünletőbiró2 napi 
elzárásra átváltoztatható 10 pengő 
pénzbüntetésre ítélte.

A most lolyó háborút nemcsak a 
harctereken, hanem a muka frontján 
is meg kell vívnunk. Az ország né« 
pének fokozott munkateljesítménye 
éppen olyan fontos a végső győze* 
lemhez, mint a katonák vitézsége.
A mezőgazdaságban minden tudá
sunkkal és minden erőnkkel arra kell 
törekedni, hogy minél többel termel* 
JUnk. Ez érdeke az egész nemzetnek, 
de érdeke minden egyes gazdának 
is, hiszen a többtermelés vagyonoso* 
dást is jelent.

Szükséges, hogy a rendelkezésre 
álló földterületeket minél lobban ki* 
használjuk, s ahol szükség van rá, 
megfelelő módon megjavítsuk, lermé* 
kenyebbé tegyük. Szarvason és kör* 
nyékén a szántóföldek leggyakoribb 
és legsúlyosabb hibája az elszikese* 
dettség. Ezen a hibán azonban rend*: 
szerint lehel segítem. A szikesek ja* 
vitásának legrégibb módja a digózás, 
amelyre még Tessedik Sámuel tani* 
tótig meg Szarvas gazdálkodó népét. 
A digózás talajjavító hatása elsósor* 
bán annak köszönhető, hogy a digó* 
földdel a talaj felső rétegébe meszet 
juttatunk, amejy onnét eredetileg 
hiányzott. Hogy a digóföld csakugyan 
meszet tartalmaz, arról úgy győződ* 
hetünk meg, hogy leöntjük valamilyen 
savval, például sósavval vagy erős 
ecettel. Ilyenkor a mésztartalomtól 
függően erősebb, vagy gyengébb 
pezsgést tapasztalunk. Ha a digóföld 
elegendő meszet tartalmazott, viszont 
káros anyagok (például szóda) nem 
voltak benne és a digózást trágyá* 
zás követte, akkor az eredmény-jót 
lesz és & talajjavítás költségei az évi 
lerméstöbblelekből csakhamar vissza* 
térülnek.

A digózást azonban nem mindig 
lehet alkalmazni a szikesek javítására. ’ 
Gyakran az altalajban levő sárgalöld 
nem megfelelő, mert szódát tartalmaz,: 
ilyenkor csak rontani lehel vele, nem 
javítani. Ha pedig messziről kell hor* ■ 
dánt a sárgaföldet, akkor a szikjaví- : 
tás nagyon megdrágul és igy nem. 
iizetódik ki. Ilyen esetben más m<5-’ 
dón juttatunk meszel a talajba. Erre 
a célra nagyon alkalmas az őrölt 
mészkőpor és méglnkább a cukor* 
gyári mészlszap. Ezeknek az anyaga 
tulajdonképen ugyanaz, mint a dígó* ( 
föld ama része, amely a szikeseket' 
megjavítja. Savval leöntve természe*5 
lesen ezek is pezsegnek.

órölt mészkőporból 150 métermá*: 
zsát, cukorgyári mésziszapbái pedig 
300 métermázsát veszünk egy kát, j 
holdra. Mésztszapból azért kell két* 
szerannylt venni, meri felerészben 
vizel tartalmaz. Van benne ezenkívül . 
egy kevés nitrogén és kálium Is, 
amelyekre a növényzetnek szintén 
szüksége van. A talaj meszezését 
legcélszerűbb aratás után elvégezni. 
Még larlóhántás előtt a talajt istálló* 
trágyával meg kell trágyázni Erre fel* 
tétlenül szükség van, enélkül a me* 
szezés nem jár sikerrel. A trágyát le 
kell szántani és a földel elboronálni. 
Az Így előkészített talajra szónuk ki 
a meszel úgy, hogy az erősebben 
szikes foltokra több mész jusson. A 
kiszórást követheti a vetés A meszet 
alászánlanl nem szabad, hanem me> 
szezés után csak tárcsával vagy bo* 
rónával mehetünk a meszezett földre.

A meszezéssel megjavított földben 
első esztendőben őszt kalászost, a 
második évben kapást, (legcélszerűbb 
répái) a harmadik évben szálas ta>

kormányt, a negyedik évben tavaszi 
gabonát termesszünk, az ötödik évtől 
kezdve pedig lucernát termeszthetünk. 
Ha igy járunk el, a meszezés javító 
hatása állandó marad és a befekte* 
tett, amúgy sem nagy költségek csak < 
hamar kamatostól visszatérülnek. 
Akinek a földje javítására pénze 
most nem volna, annak részére a 
földmlvelésügyi miniszter igen előnyös 
feltételek mellett kölcsönt engedélyez, 
hogy a szikes földjét megjavíthassa, 
A gazda a kölcsönt egy va*y több 
hold szikes szántóföld javítására kér
heti és a kölcsön összege a javítás 
tényleges költségének erejéig terjed* 
hét. A kölcsönt a harmadik évtől 
kezdve 10 egyenlő évi részletben kell 
visszafizetni. Ha a gazda a törlesz
tést 7 és fél éven keresztül pontosan 
teljesítette, a hátralévő részletek elen* 
gedését kérheti. A mészanyag beszer* 
zéséről és a javítandó töld megvizs* 
gáltalásáról a főldmlvelésilgyi minisz* 
térium gondoskodik. A vizsgálat tel* 
jesen Ingyenes. A mészanyag ára és 
szállítási költségei is Igen mérsékeltek. 
A kölcsön igénylésére vonatkozó be* 
jelentést a község elöljáróságánál kell 
megtenni.

— Ezüstkalászos gazdaavatás.
A szarvasi m. kir. középfokú 
gazdasági tanintézet tanári kara 
(névszerinti Jeney László, Tar 
Ferenc, és Csapó Gyula tanárok) 
által Kondoroson tarlóit 3 hó
napos téli gazdasági tanfolyam
nak .a múlt vasárnap volt a 
^áró-vizsgája. Áz ünnepélyen 
olt volt Kondoros nagyközség 
szine-java, továbbá a környék 
nagyszámú gazda-érdeklődője, 
mintegy négyszázan. 60 kis
gazda tett bizonyságot arról, 
hogy a 3 hónap alatt hallotta
kat. tanultakat miként sajátítot
ták el. A vizsga az átlagnál jó
val jobban sikerűit. A hallga
tók talpraesett feleleteikkel tet
tek tanúságott, hogy érettek az 
ezüstkalászos jelvényre. A visz- 
gát követő záróönképzőkör vál
tozatos gazda és szórakoztató 
számai a nézőközönség figyel
mét mindvégig lebilincselte és 
tetszését állandó tapsviharban 
nyilvánította. Meglepetés volt 
végül a hallgatóknak a nagy* 
tanácstermet betöltő, gyönyörű, 
szebbnél-szebb és értékes kiál
lítása. melyet több mint kétezer 
látogató tekintett meg. A kon
dorosi ünnep, gazda-nap legyen 
példa, legyen útmutató I Ez a

nép a vizsgán bebizonyította 
élni akarását és azt, hogy a 
magyar hazáért, a szebb jövőért, 
a családért, a nagyobb kenyé
rért dolgozni tud és akar és 
ehhez felismerte a nélkülöz
hetetlen eszközöket: a szaktudás, 
a szorgalom és az összetartás 
szükségességét.

— Záróvizsgálat az Iparos If
jak Önképzőkörének közművelő, 
dési tanfolyamán. A 'Szarvasi 
Iskolánkívüli Népművelési Bi
zottság által a Szarvasi Iparos 
Ifjak Önképzőkörében szerve
zett helyesírási, levelezési, 
könyvvitellani és kalkulációs 
előadás-ciklus hat hétre terjedt 
munkája csütörtökön, március 
hó 11 én zárul. Az előadásokat 
Szakács György és Zima Pál 
ev. tanítók vezették. A tan
folyamot a kör tagjai mind
végig változatlan buzgalommal 
látogatták és azon ' csaknem 
mindenegyes alkalommal a kör 
agilis elnöke : Darida Sámuel 
bognármester is megjelent. A 
tanfolyam záróvizsgálatát a he
lyi elnökség 1943. évi március 
hó 11-éré, csütörtökre tűzte ki. 
A vizsgálat e napon a kör 
helyiségében esti 8 órakor kezdő
dik és azon a kör tagjain kívül 
a Népművelési Bizottság és a 
Kör Elnöksége vendégeket, ér
deklődőket is szívesen lát.

•

— Jótékonycélú est Csabacsfl- 
döfl. A csabacsűdi Bajtársi Szol
gálat és Hadigondozó Szövetség 
e hó 6-én, szombaton délután 
Csabacaűdön jótékonycélú estélyt 
rendez, amelyen dr. Ugrin László 
járási főszolgabíró mond ünnepi 
beszédet. A jótékony célra felül* 
fizetéseket köszönettel fogad a ren
dezőség.

— Lopásért nyolc napi fogház.
Pljesovszki György 36 éves szarvasi 
napszámos Kis Andrástól múlt év 
novemberében deszkapadlót, bá
doglemezt és {ranciakulcsot lopott 
el. A szarvasi kir. járásbíróság 
jogerősen 8 napi fogházra és 1 évi 
jogvesztésre Ítélte. — Makula Ro
zália szarvasi lakos szintén 8 napi 
fogházat és egyévi jogvesztést ka
pott büntetésül, mert Truczka Já* 
nostól zsákokat, szőnyeget és egyéb 
dolgokat lopott el.

— Felmondás nélkül hagyta ott 
a munkaadóját. A szarvasi járás 
rendőri büntetőbirája Bukó- 
vinszki János budapesti lakost 
volt szarvasi bádogossegédet, 
mert Forster bádogostól, mint 
szolgálati helyéről felmondás- 
nélkül eltávozott, négy napi el
zárásra átváltoztatható 40 pengő 
pénzbüntetésre ítélte.

F R E C S K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S .  T E L E F O N ;  64.

Március 5-én. pénteken, 6-án szombaton, 7-én vasárnap, 8-án 
hétfőn és 9 én kedden az izgalom, szépség és a művészet filmje

K E R E S Z T Ú T O N

A legjobb magyar művészek főszereplésével.

Március 10-én szerdán és11-én csütörtökön a.legsiebb német film;

T A V A S Z I  Á L O M
Willy Fritsch és Willy Rose legnagyobb alakítása.



Mezőgazdasági munkabérek
A bentkosztos egénübéres gazdasági cselédekre megállapítod 

legkisebb és legnagyobb munkabér

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi 
anyakönyvben február 4*151 már
cius 4-ig a következő bejegyzések 
történtek. Születtek: Szilágyi Mi
hály és Berták Zsuzsanna leánya 
Judit, Borgulya János és Borgulya 
Zsuzsanna leánya Erzsébet, Já- 
novszki György és Janecskó Mária 
fia Attila-György, Domonyi András 
és Gunda Mária fia András-Béla, 
Bezeg Károly és Pongrácz Margit 
fia Károly, Ábrahám Mihály és 
Kiszely Erzsébet fia András, Szabó 
Károly és Bodnár Magdolna le
ánya Magdolna-Mária, Szrnka Mi
hály és Antal Zsuzsanna leánya 
Zsuzsanna, Kiss János és Mitlyan 
Ilona leánya Ilona, Palov Mihály 
és Tibicinyi Erzsébet leánya Mária, 
Briós Pál és Králik Zsuzsanna 
leánya Zsuzsanna, Blastyák János 
és Benkó Mária fia Mihály. Szel- 
jak Gzörgy és Palov Mária fia 
János, Csery István és Csűsz Mária 
fia Attila-lstvén-Pál, Pljesovszki 
Pél és Brachna Katalin leánya 
Zsuzsanna, Korim Pál és Liska 
Zsuzsanna leánya Erzsébet. Ordo- 
vics György és Litauszki Mária 
leánya Beatrix-Mária, Szebegyin- 
szki János és Rafaj Judit leánya 
Judit. Szeljak György és Roszik 
Anna fia János, Filyó György és 
Tóth Anna leánya Anna. Demeter 
Mihály és Havaj Mária leánya 
Mária* Margit, Styecz Pál és Brusz- 
nyiczki Erzsébet leánya Erzsébet* 
Sindel Gábor és Kosa Mária fia 
Gábor. Molnár János és Trnovszki 
Judit leánya Judit, Oravecz György 
és Gyuris Zsuzsanna fia halva- 
született. Moravcsik Béla és Deut- 
achenschmiedt Zsuzsanna fia Béla, 
Nagy Gáspár és Farkas Aranka 
leánya Borbála. Házasságot kö
töttek : Matusik András Kovács 
Erzsébettel, Janurik János Bógyis 
Annával, Szenteszki György Liska 
Zsuzsannával, Sovány János Po- 
lónyi Máriával, Pljesovszki András 
Kurucz Erzsébettel, Hering Ferenc 
Asztalos Ilonával. Szebedinszki 
Mihály Sonkoly Máriával. Skorka 
Mihály Skorka Erzsébettel, Helliger 
Tibor Brauner Irénnel, Beregvölgyi 
András Ozsgyan Máriával, Bakulya 
György Padla Erzsébettel, Zvada 
Mihály Paulik Erzsébettel. Kollár 
György Rölle Erzsébettel. Elhaltak: 
Nyemcsok György 69, Farkas Já
nos 63, Kovács Judit 63. Juhos 
Pél 83, Meszjarik János 67, Ga- 
nyecz Mihály 74, Opauszki Mi- 
hályné Szekera Judit 57. Lipták 
János 58. Velki György 15. Magyar 
Mária 71. Hugyecz Mihály 71, özv. 
Tusjak Jánosné SzalonlaiZsuzsanna 
83, Gajdos Györgyné Litauszki Ju
dit 22, özv. Kepe nyes Pélné Gre- 
gus Zsuzsanna 71, Komár János 
77, özv. Dodoma Károlyné Ivanics 
Ida 63, Szakács Zsuzsanna 57, 
Opauszki János 49. Mlinár Mihály 
66, Filyó Anna 1 napos, Rostás 
Gusztáv 33. Megyik Mihályné 
Brachna Zsuzsanna 52, Frankó 
Mária 20, Komlovszki Islvánné 
Kriska Zsuzsanna 66, Rafaj Mi
hályné Oszlroiuczki Anna 68, özv. 
Szuhej Mihályné Medvegy Judit 76, 
Zvara György 79, Vas Ferenc 60, 
özv. Litauszki Jánosné Zahorecz 
Katalin 67. Csonka János 90, 
Szólni András 75, özv. Jancsó 
Jánosné Unatyinszki Erzsébet 81, 
Padla Sándorné Juhos Zsuzsanna 
46 éves korukban.

Hirdessen 
lapunkban!

(Folytatás.)
Ha az aratás, hordás, asztago- 

lási munkák folyamatos végzéséi 
a rossz időjárás, vagy a munka
adó akadályozza, a munkás ré
szére a holdanként!* élelmezési 
adagon felül a munkanélküli na
pokra a heti élelmezés arányos 
része adandó ki. Amennyiben • a 
burgonya és hús a munkaadónak 
nem áll rendelkezésére és annak 
beszerzése nehézségekbe ütközik, 
ebben az esetben a fűszerpénz 
két pengőre emelendő fel, a bur
gonya és hűsjárandóság helyett. 
A hordási és asztagolási időre 
a fentiekben megállapított heti 
élelmezésnek a hordást és aszta- 
golást végző részes részére az 50 
százaléka jár.

b) Az aratás hordás és aszla- 
golás részbérei élelmezés nélkül 
az élelmezés mellett megállapított 
részbére egy résszel felemelt 
mennyisége, vagyis ahol élelmezés 
mellett 12. rész. olt élelmezés nél
kül 11. rész. ahol élelmezés mel
lett 11. rész, ott élelmezés nélkül
10. rész és így tovább. Az élel
mezés nélküli biztosítéknak 20 
kg-al felemelt mennyisége.

c) Ha a munkaadó a learatandó 
terület egy részéi aratógéppel vágja 
le, (segít) az így learatott részbére 
fejében a munkavállaló tartozik 
az aratógép után a kévék össze
rakását és a tarló gereblyézését 
elvégezni, azonkívül a munkaadó 
részére kettő külön munkanapol 
teljesíteni, vagypedig a sarkok le
vágásáért, gerebtyézéséért. hordá
sáért, összerakásáért, asztagolásá- 
ért 50 kg búzát vagy az aratórész 
50 százalékét kérheti .a munka- 
vállaló, mini bért.

d) A 100 holdon aluli birtok
kal rendelkező m u n k a a d ó  a szalma 
részt a részes aratótól megvált
hatja, a helyben szokásos napi 
áron.

e) A gabona részt és a szalma 
részt a munkavállaló lakásáig a 
munkaadó hazaszállítani köteles 
vegy a fuvart készpénzzel meg
válthatja. A szalmarész fuvarénak 
megváltási éra fejében a munka
adó egy-egy részesnek 5 P-t tar
tozik fizetni.

0 A marokszedő bére a gabona 
arató részének 20 százaléka. Az 
a rató állal kiszolgáltatandó 20 
százaléka a marokszedőt csak 
arra ez időre eső aralórészböl 
illeti meg. amikor a marokszedő a 
kaszással együtt dolgozott. A 20 
százalék megállapítása szempont
jából az aratásra az aratórész 80 
százalékát, a hordásra 10 száza - 
lékát kell számításba venni.

(Folytatjuk.)

— Huszonkét pengőt kért 227 
kiló tüzelőért. Paulovics János 40 
éves békésszentandrási lékos 133 
kg aprított akácfáért és 94 kg 
kukoricacsutkáért a hatósági árnál 
jóval többet, összesen 22 pengő t 
kért. Ügyét most tárgyalta a gyulai 
uzsorabiróság szarvasi egyesbirája 
és árdrágításért 3 heti fogházra,
1 évi jogvesztésre és az áru el
kobzására ítélte el.

— Budapestre szállította a lisz
tet és a ISÍrt. Noszvagyi Sán
dorné öcsödi lakos iparengedély 
nélkül Budapestre lisztet, zsírt 
és vágott baromfit szállított. A 
rendőrbíró 5 napi elzárásra át
változtatható 50 pengő pénz- 
büntetésre ítélte.

— Lucernaszénát lopott. Soly- 
mosi György kondorosi 52 éves 
kisbirtokost a kir. járásbíróság 8 
napi fogházra, egy évi jogvesztésre 
és 30 pengő mellékbüntetésre Ítélte, 
mivel a múlt év decemberében és 
ez év januárjában három esetben 
Gajdács Lászlólól 108 kg lucerna
szénát lopott el. Az Ítélet jogerős.

— Államellenes kijelentései miatt 
internálták. Balla András békés- 
szentandrási61 éves kubikos állam
ellenes kijelentéseket lett és a 
kommunizmus mellett foglalt állást. 
A hatóság az eljárást megindította 
és az állam és a társadalmi rend 
elleni izgatása miatt internálta.

irataDETÉSEX.
. Egy szobás lakást keres ma

gányos nő. Címet kérem a ki
adóba leadni.

. Antik szalon-bútor jó huzattal 
és két biedermeier szekrény 
eladó.Csáky-utca 126.(Volt Rosz- 
jarovicz-tánciskola.)

. 30 hold legelő, 5 hold fel
szántva, kiadó a szentandrási 
haiárban. Szarvas, II., 212. sz. 
Baginyi.

. Eladó kövesül mellett- a fő
térhez közel egy kétszobás la
kóház. Érdeklődni a közgyámi 
hivatalban, vagy dr. Dörnyei 
ügyvéd irodájában lehet.

. Különbejáratú utcai szoba 
kiadó Vajda Péler u. 141. sz.

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

. Eladó jókarban lévő cséplő
gép, jó bőrszíjazattal, esetieg 
földért is elcserélhető. 1. kér., 
161. sz.

. Kiadó kovácsműhely felsze
reléssel III. kér., 102. sz. alatt.

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

- Kiadó egy nagy raktárhelyi
ség gabona, vagy áru tárolásra. 
Külön van hozzá padlás és 
pincehelyiség. Érdeklődni lehet 
özv. Holéczy Guszlávnénál.

. Eladó IV. kér., 119. számú 
ház. Érdeklődni lehet ugyanott.

•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 lakóháznak átépítve 
eladó.Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe utca 4. szám alatt.

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

Felelfts kiadó NAGY SÁNDOR  
Nyomatott a Szarvat! Koxlooy Nyom* 
é»* és LaplduUvilUljt nyomdijibaa
I. kér., Horthy M iklónít 9«nia.

— Előleget vitt fel és nem 
szállította le az ftrut. Kaczkó Mi
hály kondorosi 1* kos csalás vét
ségének vádjával került a szarvasi 
kir. járásbíróság, elé. Kaczkó 
Vincze Lajos koidorosi szatócs
nak 150 kg m ikot és 400 kg 
fehérbe bot adott -il és arra 60 P 
előleget vett át, czonban a mákot 
és a babot nem szállította le, sem 
az előleget nem adta vissza, ha
nem a terményeket a katonaságnak 
adta el. A szarv* si kir. járásbíró
ság csalás vétség ±ben mondotta ki 
bűnösnek és 60 >engő pénzbün
tetésre és 1 évi jogvesztésre ítélte. 
Az ítélet jogerős.

— Iparengedéi, nélkül szállí
tották Pestre a baromfit. Farkad 

János. Farkas J ínosné, Valicska 
Sándorné. Ökrös Györgyné. Bobvos 
Pálné és Balog Györgyné kondo
rosi lakosokat 3 járás rendőri 
bünlelöb»réja 10--10 napi elzá
rásra átváltoztatható 50—50 pengő 
pénzbüntetésre itilte, mivel ipar- 
engedély nélkül\ásároltak barom
fit és azt megpui.olva Budapestre 
szállították, ahol azt használt ru
hákért cseréltek cl.

— Nem jelentette be az alkal 
mazottait. Dr. Sárkány Zoltánné 
Piliszki Lujza kondorosi lakost 
a járási rendőri büntetőbíró 30 
napi elzárásra, illetve az eny
hítő szakasz felhívása mellett 
1500 pengő pénzbüntetésre és 
a 203 10 pengő 'elmerült eljárási 
költség megtérítésére ítélte, mivel 
a zsidótörvény rendelkezésének 
nem tett eleget, alkalmazottait 
nem jelentette i>e az értelmiségi 
korménybiztossúgnái és nem 
fektette fel a? alkalmazottak 
személyi lapjait

— Meglopta a gazdáját. Gyulai 
István csabacsQci 19 éves gazda
sági cseléd Lászlt'ffy István munka
adójától 14 pengőt, majd annak 
egyik vendégétől■ 20 pengőt lopott 
el. A lopott összegből 20 pengőt 
apjának, Gyulai Józsefnek adott át. 
A kir. járásbíróság Gyulai Istvánt
14 napi fogházra és 1 évi jog
vesztésre, Gyulai Józsefet pedig 
mivel tudta, hogy fia lopta a pénzt 
és mégis elfogedfa 8 napi fogházra 
és egy évi jogvesztésre itélle.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

HIRDETMÉNY.
Közhírré teszi a*, elöljáróság, hogy 

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

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

Mindazok, akik egészben vagy túl- 
nyomórészben mint mezőgazdasági 
munkások tartják fenn magukal és 1943. 
évi március hó 1 napjáig nem kötöttek 
legalább olyan idő a Hornra szerződést, 
mint a múlt évben, kötelesek a köz
ségháza 54. számú' szobájában 1943. 
évi március hó 15. napjáig jelentkezni.

Az éves gazdasági cselédek más mun
kakörellátására vak félfogadás^kihágás 
saza munkaadó, aki ily egyént alkalmaz
6 hónapi elzárással bún lelendő. Az amun- 
kavállaló, aki a megelőző évben éves cse
lédként volt alkalmazva, hű ily alkalma
zást nem vállal, vapr ha ily foglalkozás 
vállalás alól felmentést nem kap. honvé
delmi munka címén gazdasági szolgála
tok végzésére lesz kötelezve, s esetleg in- 
(ernálási eljárásnál teszi ki magút, 
s katonai vezetés . lati lesz foglalkoz
tatva. Ugyancsak szigorú büntetésnek 
teszi ki magái az a munkavállaló is. 
aki március hó írig bármely oknál 
fogva munkát nem. vállalt, s ezen kö
rülményt a községi elöljárósághoz nem 
jelentette be.

Szarvas. 1043. február bó 19.
ELÖLJÁRÓSÁG.

Eladó földek:
Körösperti nyaraló erős kőépülettel.
2400 D-öl 1. oszt. szántó Maginyecz-dűlőben.
6 és fél hold Kákán, kanális közelében;
8 hold szántó Tóniszálláson ;
10 kishold szántó Kiskirályságon (volt Wolfinger-féle) vá

sárhelyi út melleit;
20 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen;
34 V* hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
58 hold szántó a mezőtúri határban.
132 katasztrális hold részben szánló. részben legelő ta

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

Eladó házak:
SZARVASON:
I kér. 432. sz. cseréppel fedett lakóház ;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész ;
Eladó sarokház a bennelévő v<*Ryeskereskedé8 és korcsma 

joggal és berendezéssel:
Bszentandráson szőnyegijyár közelében cserepes lakóház.

V ételre  keres m egbízónk:
20 hold jóminőségű szántóföldet, lehetőleg tanyával:
Bel tel kés lakóházat a község központjában 30.000 P-ig.

Bővebb felvilágosítást nyújt a Szarvasi Hitel- 
* szövetkezeti mint az 0. K. H. tagja pénz

intézet, ahol ingatlanok acjásvételének közve
títésével is foglalkoznak.

Ugyanezen pénzintézet képviseli a Gazdák Biz
tosító Szövetkezetét; folyósít termelés és be
ruházás céljait előmozdító 4 1/a °/o-O S  ka
matozású kötvénykölcsönöket és kamatmen
tes lókölcsönt.


