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A  nemzet hálája
Az egész magyar közvélemény 

örömmel és megnyugvással vette 

tudomásul a kormány néhány 

nappal ezelőtt megjelent rende

letét, amellyel november elsejé

től kezdve az előző világháború 

és a mostani küzdelem hadigon- 

dozoftalnak, tehát a hadirokkan- 

taknak, hadiözvegyeknek és ár

váknak járadékait 20 százalékkal 

emeli fel. Annak ellenére, hogy 

a kormány a hadigondozottak 

járadékait ezév januárjában már 

jelentős mértékben felemelte, 

mégis gondoskodásával ismét fe

léjük fordult és az általános drá

gulásnak, valamint a közalkalma

zottak illefményemelésénck meg

felelően november elsejétől kezd

ve nagyobb támogatást juttat 

azoknak, akik testi épségüket 

veszítették el az ország határai

nak védelmében, vagy pedig ap

juk, hitvestársuk pusztult el a 

magyarságért folyó küzdelemben. 

Megnyugvást kelt minden ma

gyar ember lelkében a kormány

nak ez a méltányos intézkedése, 

hiszen az egész nemzet becsü

letbeli adósságának némf letör- 

lesztéséről van szó akkor, ami

kor a kormány újabb támogatást 

juttat azoknak, akik oly sokat 

áldoztak a háza oltárán. Hiszen 

csak arra kell gondolnunk, mi

lyen nehéz a helyzete a min

dennapi életküzdelemben annak, 

aki testi épségének, munkáké- 

képességének és erejének kisebb 

vagy nagyobb részét veszítette 

el a harctéren, vagy gyermek* 

nek, aki kenyérkereső hitvesét 

vagy édesapját kénytelen hősi 

halottként gyászolni. A nemzet 

őrök hálával tartozik a két vi

lágháború -e súlyos áldozatainak : 

a rokkantaknak, özvegyeknek és 

árváknak s a magyarság becsü

letérzése Jut érvényre a kor

mánynak ebben a mostani leg

újabb rendeletében, amely a csa

ládvédelem szempontjából veszi 

figyelembe akkor, amikor nem

csak a rokkantak, özvegyek és 

árvák járadékát emeli/ hanem 

ugyanakkor az élő hadi rokkan

tak gyermekeinek,' az úgyneve

zett hadigyáoioltaknak nevelési

pótlékát is megfelelően maga
sabb összegben állapította meg. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a 

magyar nemzet jelenlegi teljesítő

képességének végső határáig tesz 

eleget a két világháború áldoza

tai iránt tartozó elsőrendű köte

lességének. Teljes joggal állapít

hatjuk meg ezt különösen akkor,

a rokkantak és egyéb hadigon

dozottak érdekeit. így például a 

zsidó birtokok legnagyobb ré

szének szétosztása s a kártalaní

tási fölöslegeknek hadigondozási 

célokra való fordítása szintén 

azt mutatja, hogy a nemzet, il

letve az azt képviselő kormány 

minden eszközt és alkalmat meg

ragad arra, hogy a háborúk ál

dozatai iránt érzett hálájának lát-

ha tekintetbe vess7Ük, hogy e lh a tó  és kézzelfogható tanújelét 

járadékon kívül a törvények és 

rendeletek egész sora védelmezi

adja. Eléggé fájdalmas tény, hogy 

a nemzet gondoskodása teljes

kárpótlást amúgy sem nyújthat a 

hadigondozottaknak, hiszen a 

rokkantak egészségét és testi 

épségét semmiféle tudomány nem 

adhatja vissza, az özvegyek és ár

vák hozzátartozóit, a hősi halot

takat az életbe senki vissza nem 

szólíthatja. Ezek a kormányintéz

kedések azonban mégis bizony

ságai annak, hogy a magyar nem- 
*

zet hálája nem merül ki köny- 

nyelmű Ígéretekben, hanem vé

gig kíséri szerető gondoskodá

sával egész életükön.

Két millió magyár honvéd biztosítja Magyarország 
területi épségét és a magyarság 

élmakarását!
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd országgyűlési képviselő nagyszabású beszámoló

beszédet mondott Békésszentandráson

A Magyar Élet Párt békés- 
szentandrási szervezete vasárnap 
délelőtt nagy érdeklődés mellett 
nHgyválasztmányi ülést tartott, 
amelyen megjelent dr. vitéz Zerin
váry Szilárd országgyűlési kép
viselő is és azon nagyszabású 
beszámoló beszédet mondott. 
Országgyűlési képviselőnket és 
kíséretét a község elöljárósága 
nevében Baghy István főjegyző, 
Aszódi István bíró és Hangyás 
Imre törvénybíró fogadták, amíg 
a Magyar Élet Párt helyi szer
vezete nevében Lóránt Gyula 
igazgatótanító, a MÉP községi 
elnöke üdvözölte népes küldött
ség élén. Az előzőleg megtartott 
panaszkihallgatáson dr. vitéz Ze
rinváry Szilárd országgyűlési kép
viselő a panaszosokat hallgatta 
meg és látta el őket tanácsok
kal, majd * a nagy választmányi 
ülésre ment át, ahol a Hiszekegy 
elmondása után Lóránt Gyula 
elnöki megnyitójában szeretettel 
üdvözölte a megjelenteket, majd 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd or
szággyűlési képviselő mondott 
mélyenjáró és a mai élet minden 
megnyilvánulásait feltáró és ma
gyarázó beszámoló beszédet. Be
szédében a magyar külpolitika 
irányvezetését ismertette, mely a 
magyar vér és föld védelmében, 
barátaink felé a legnagyobb hű
ségben nyilatkozik meg. Beszé
dében, amit nagy figyelemmel 
hallgattak meg a jelenlevők, 
nagy szeretettel, elismeréssel be
szélt a magyar honvédség nemes 
szelleméről. Kétl mllló magyfr 
honvéd biztosítja Magyarország 
területi épségét, lelki békéjét és

élníakarását — mondotta nagy tét- | be nagyvonalú és mindvégig le- 
~ bilincselő beszédét. Orosz Iván

lapszerkesztő, ügyvezető elnök 
gazdasági kérdéseket tárgyalt fel
szólalásában, majd Korim Kál
mán gimn. vallástanár, a MÉP 
kerületi titkára mélyenjáró, gon
dolatokban' gazdag és meleg ma
gyar szívekhez szóló, hitre, mun
kára, bizalomra serkentő beszé
det mondott. Mély hatást keltett 
szaval azután Aszódi István köz
ségi bíró terjesztetette elő a falu 
lakosságának kérelmeit, majd 
Lóránt Gyulának elnöki zársza
vával, — melyekben a lakosság 
hűségéről biztosította az ország
gyűlési képviselőt — és a Him
nusz eléneklésével ért véget a 
mlndvégig[emelkedett hangulatban 
lefolyt értekezlet.

1 szés mellett. Belpolitikai tájékoz
tatójában kitért a kormányzat 
erőfeszítő munkáidra, amit min-, 
denben a hadbavonultak, azok 
itthonmaradott családtagjainak és 
a nincstelenek szociális megse
gítése irányít. Nagy elismeréssel 
nyilatkozott a magyarság önzet- 
lenségérŐL'ElItéloleg beszélt azok
ról, akik saját kis Önző érdekei
ket és vélt hiányaikat a nemzet 
érdekei elé helyezik. Szigorú 
büntetést helyezett kilátásba a 
feketepiac hazaáruló üzérei és 
azoknak támogatása ellen. A fa,

* szén, textil és bőrnemű közszük
ségleti cikkekre vonatkozó fel
világításai után a szebb magyar 
jövendő elérésébe vetett bizo- 
dalmának hangoztatásával fejezte

Elnökválasztás 
a Bajtársi Szolgálatnál

Selmeczy Géza egyévi érdemes és eredménydús 
munkája utén Bocsák Géza bankigazgató lett 

a B. Sz. elnöke

A Szarvasi Bajtársi Szolgálat és 
Hadigondozó Szövetség dr. Ugrin Lósz* 
Ióné és Selmeczy Géza elnöklete alatt 
szombaton, október hó 23'ón a köz< 
ségh&o négy-tanácstermében köz- 
gyűlési tarolt. A gyűlésen megjelent 
a jórós főszolgabírója és a községi 
főjegyzőn kívül a szolgálat inlézőbJ- 
zoltsógónak csaknem .valamennyi 
tagja. Dr. Ugrin Lászlóné megnyílója 
utén. a szolgálat lefolyt lélév! mun- 
'hójóról beszómolt o szövetség elnöke. 
Ismertette ft Vármegyei Elnökség 61> 
tol mdlioii kél szociális mozgalmat:

„Apót adjunk a hadiárváknak" és a 
Hatottak Napi koszorúmegválíást célzó 
Önkéntes felajánlást a honvédcsaládok 
részére. Az elsőt a helyi szervezet 
még ez országos mozgalom megindu
lása előtt oldotta meg, amennyiben az 
egyik hősi halottunk árvájának egy 
fővárosi bérpalota házgondnokában 
atyai támaszt talált. Istennek hála, 
hogy a többi ilyen hadiárva segélyre 
nem szorul. 17 hősi halottunk kOzttl
13 nőtlen, kellőnek gyermeke nem voll, 
a fennmaradó kettő közül az egyik 
özvegye jómódú. így csupán egy



A tizenotpengős kötényt a feketepiacon 
negyven pengőért adták el.

Megszűnik a sorbanétlás a Búzavirág előtt

maradi ellátatlan és ennek a szervezet 
szerzet! apót A másik mozgalmat a 
helyi elnökség a gyűlés idejére csak* 
nem letó áld hozta. Az ezer darab 
felhívást megszámozva és postai be- 
fedőlappal ellátva a helyi Levente 
Egyesület tagjai kézbesítik ki. Minden
kinek, aki ilyen kérelmet kézhez kap, 
tudnia kell, mi a kötelessége. Ha a 
szivére hallgat és rágondol azokra a 
borzalmas szenvedésekre, melyek ér« 
lilnk küzdő bajtársainknak az orosz 
fronton kijutnak, a legkisebb áldozat, 
amelyet értük lehet, hogy itthon ma« 
radt családjuk nyomorát enyhíti. A 
gyűlés egyben elhatározta, hogy e 
felhivásokaf gyüjtöivvel a helyi ke* 
reskedők, gyógyszertárak és dohány* 
tőzsdékhez is eljutlalja, hogy azok 
erre az akcióra vásárlóik figyelmét 
felhívják.

Egy évi alapvelő és szervező mun> 
kája után az eddigi elnök felállítását 
kérte a gyűléstől, igy a gyűlés Sel< 
meczy Géza eddigi elnököl Bocsák 
Géza bankigazgaió, megválasztott új 
elnökkel váltotta fel. Dr. Nádor Jenő 
járási elnök és dr. Ugrin László já* 
rási főszolgabíró felszólalásaikban mél* 
tóttök a szolgálat eddigi kiváló mun> 
káiát és kiemelték, hogy a járás ha
sonló szervezetei közül a vármegyei 
elnök a szarvasi! tartja legszervezet
tebbnek és elért eredményeiben a lég- 
kiválóbbnak, viléz Tepliczky János ín- 
iézőbizotlságl tag javaslatára a gyű
lés a második akciót a Halottak Napja 
előtti és utáni következő héten a 
szarvasi kereskedőknél vásárló kö
zönségre is kiterjesztette. Gaál János 
kereskedő, inlézőbizollsági tag egyes 
panaszokat tesz szóvá. Piliszky Já
nos főhadnagy hadigondozó nszl a 
hadigondozottak anyagjuttatására új 

módot ajánl. A felvetett panaszokra 
és indítványokra előszót; dr. Ugrin 
László, majd Selmeczy Géza elnök 
ad* megnyugtató választ.

A Halottak Napi akció adományai! 
a szolgálat a helyi és vármegye! 
lapokban nyilvánosan nyugtázza. Nagy 
Sárdor helybeli könyvkereskedőnek; 
a felhívások díjmentes elkészítéséért, 
dr. Podany Pál bankigazgatónak az 
adományok pénzügyi lebonyolításáért 
és Csen ki Sándor postafelügyelőnek 
a csekkek kézbesítése körüli fárado
zásáén köszönetéi ezúton fejezi ki.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt lói. 10-ló! magyar, az 
újtemplomban (ötnyelvű istentiszteletei 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvű könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagyarázalo! tartanak.

A szarvani rom. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor csendes mise, 10 órakor szent- 
beszéd, nagymise- Délután 4 órakor 
áj tatosság. Köznapi misék reggel fél 8 
órakor.

Szarvason református istentiszteletei 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
a régi parochia. 11. kér.. 2 2 1 . sz. alatt 
lesz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnap
ján délután 2 órakor van istentisztelet 
a községi iskolában.

— Adóhivatali főnökök érte* 
kezleie Gyulán. A gyulai pénz- 
ügyigazgatóság a múlt héten csü
törtökön értekezletre hívta össze a 
megye városi és községi adóhiva
tal vezetőit. Szarvasról dr. Siriko- 
vics Mihály, a községi adóhivatal 
főnöke vett részt az értekezleten.

A szarvasi Búzavirág textil-ke- 
reskedés előtt nap mint nap ko
moly tömegek tolonganak. Az 
utóbbi időkben már kora reggel 
keződik a sorbanáüás, az üzlet 
nyitásakor pedig csík a rendőr
ség segilségével lehet a rendet 
fenntartani. Megkérdeztük a cég 
tulajdonosát annak okáról és ma
gyarázata felől, aki bennünket a 
következők szerint informált : Az 
ok igen egyszerű : áruhiány. Nem 
ilyen egyszerű azonban ennek a 
magyarázata. Mindenki ludia, ke
vés a nyersanyag, amib5l. a ru
hanemű készül. Ami van az el
sősorban honvéJeinknek kell, ami
be mindnyájunknak kivétel nélkül 
bele keli nyugodni. Másodsorban 
de mindjárt a honvédség ulán kell 
ellátni azon üzemek munkásait, 
akik hadicélokra dolgoznak. E  ̂ is 
természetes. De- ha szigorúan 
vesszük, fokozottabb hiánv csak
1—2 hónap óla érezhető, minek 
okál azon közellátási érdekekben 
lehet megtalálni, mely szerint a 
Közellátási Minisztérium az ipari 
és mezőgazdasági munkás ruhá
zati akcióra ‘'készül és ezért kor
látozta az áruknak a gyárak ré
széről való kiadását. Ennek kö
vetkeztében vajmi kevés anyag 
maradhatott a kereskedelmi for
galomra s igy a kereslet csak 
emelkedett. Egy uzsonnát, talán 
még egy-egy vacsorát is kihagy
hatunk, — semmi bajunk sincs, 
ha mint az étkezést — foltozzuk a 
ruhánkat is/De^ha egy szál in
günk van, ruhánk sincs ez már 
baj. éppen úgy, mintha naponta 
egyszer sem eszünk. A hiányt 
szenvedő ösztönösen is gondos
kodni akar magáról, ezért követ
kezét be a sorbaállás, sőt — to
longás. (Sajnos és ez már nagyobb 
baj) más, igen szomorú okaira is 
rájöttünk a tolongásnak. A bevá
sárlási könyvek vizsgálatánál 
ugyanis felismertünk o iy an  vevő
ket, akik korábban nagyon meg
örültek egy-egy olcsóbb fejkendő- 
nek. kötőnek és örömükben má
sodszor sőt harmadszor is jöttek 
egy-egy ilyen cikkért, gondosan 
más és más névre szóló bevá- 
sársárlási könyvekkel felszerelve. 
Azáltal váltak gyanúsakká, hogy 
követelődéni kezdtek és meri új 
árut nem adtunk, megharagudtak, 
hangoskodtak, mert nem tudtak 
tovább „feketézni*. Az idők során 
kiderült, hogy a nálunk vásárolt 
15 pengős kötényéri 30—40 pen
gőt, a 24 pengőért nálunk vett 
„kombinétol" 40—50 pengőt, sőt
o pár hónappal előbb 11 pengő
ért veit vászonból készült lepe
dőért (ami legfeljebb 30—40 pen- i 
gőbe kerülheted) 160 pengői kér- '

lek a szombati vásár egyik-másik 
„ócskaság" kiállítói. Tisztában va
gyok azzal, — folytatta szakava
tott informálorunk, — hogy ma 
minden kereskedőnek a közella- 
fás érdekében és a közellátás 
szolgálatában kell éreznie magát. 
Ez a tudat teszi az én különös 
és lelkiismeretes kötelességemmé 
nemcsak a közellátást, hanem 
annak tisztaságát is szolgálni. 
Éppen ennek érdekében, amidőn 
amellett, ho^y a helyzetről a já
rási főszolgabíró úrnak jelentést 
teltem, a vissaéléáek lehető elke
rülése érdekében a jövőben hét
főn, szerdán és csütörtökön kizá
rólag Szarvas belterületi, — kedd 
és pénteken pedig egyedül a kül- 
kerületi (tanya) végül szombaton 
pedig csak a köz- és magántiszt
viselőket fogjuk kiszolgálni, figye
lemmel arra. hogy az utóbbiaknak 
a sorbanállásra ma különösen 
egy percük sincs és akik a tola
kodók miatt ezen a vonalon i* 
háttérben maradtok (Ezen rend
szer mellett is előnyben részesül
nek a hadbavonu'tak. a sokgyer
mekes és hasonló más családi 
körülmények közölt lévő szemé
lyek.) De ha ezen intézkedés után 
is tolongás mutatkoznék úgy az 
abban résztvevők személyazonos
ságának igazolását is tervbevet
tük és csak az ennek során ka
pott sorszám alapján kerülhet az 
ilyen vevő a különben mindig ud
varias kiszolppló személyzet eié* 

Eddig szól a nyilatkozat és a 
nyilatkozatban foglaltakat öröm* 
mel vettük tudomásul és hisszük, 
hogy a bevezetett rend minden 
tekintetben a .közönség érdekét 
fogja szolgálni.

— Panaszkihallgati*. Dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselő szombaton délután a 
MÉP párthelyiségében panaszki- 
hállgatást tartott.

— Kitüntetéseket kaptak a 
szarvasi Dalkar tagjai. Az Orszá
gos Dalosszövetség több szarvasi 
dalost akik a Szarvasi Dalkarban 
•10 —15—20 éve működnek hűsé- 
igea dalszereteíükért kitüntetésben

‘ részesítette. A kitüntetéseket ünne
pélyes keretek között e hó 30 án.

* szombaton este az Iparos Körben 
megtartandó ünnepségen adják át.

— Üzenetek a harctérről. Pod
maniczki István honvéd B 782. 
tsz. üdvözletét küldi kedves any
jának. testvéreinek és hozzátarto
zóinak, nincs semmi baja, csak 
igen kevés levelet kap, a jövőbe 
többet vár. — Tomasovszki And- 
drás honvéd F.88I tsz. üdvözletét

I K ó c t y  Lajos
divatáru kereskedő, mint a
Ko-vald Péter és Fia R. T.
cég képviselete mindenféle

ruhafostést és vegytisztitást
v á l l a l  a legelőnyösebben.

Szőrmefestést is vállalok.
Czleti órák 8—12 d. u. 2—5-ig.
II. kér. Dr. Mikolai István u, 105.

küldi kedves feleségének, szülei
nek. húgának, rokonainak, és 
szomszédainak. Nincs semmi baja, 
csak igen kevés levelet kap. a 
jövőbe többet vár. Szebb jövőtl — 
Lnckó István honvéd o K.478. 
tábori póstával üzeni jó szüleinek, 
testvérének, rokonainak, barátjá
nak és ismerőseinek, hogy jól van, 
nincs semmi baja. gyakrabban 
írjanak és várja a csomagot. A 
szerkesztőség tagjait is szeretettel 
üdvözli. — Stefanik János honvéd 
üzeni szüleinek és rokonainak, 
hogy ne aggódjanak miatta, jól van, 
egészséges, több levelet írjanak. 
Csókjait küldi szüleinek, Frankó 
Máriának és Erzsébetnek. írjanak 
minél többet! — Bakula János 
honvéd B.782 tsz. üzeni édes
anyjának és testvéreinek, jól van, 
nincs semmi baja, csak kevés 
levelet kap. A jövőben többet 
írjanak!

— Elóadógynlés a Művészei« 
és Tndománybarát Társaságban.
A szarvasi Művészet- és Tudó* 
mánybarát Társaság november 
havi előadógyűlését Mindszenlek 
ünnepe miatt csak a következő 
hétfőn, november 8-án tartja meg. 
Az előadógyülésen dr. Molnár 
János kir. járásbíró tart előadási 
„Tárlatvezetés a modern piktúrá- 
ban. — Újabb festészeti irányok- 
címmel. Az előadógyűlésre a tago
kat és érdeklődőket ezúton hívja 
meg az Elnökség.

— Halálozás. Ruttkay Sándor 
nyug. ev. lelkész 95 éves 'korában 
Szarvason vasárnap elhunyt. Holt
testét Salgótarjánba szállították és 
ott helyezték nyugalomra. Ruttkay 
Sándor Salgótarjánban volt lel
kész, majd nyugalambavonulása 
után Szarvasra költözött. Igen 
jelentős sikerrel dolgozol! egyház- 
irodalmi téren Sok kedves régi 
diáktörténetet gyűjtött össze és 
irodalmi készséggel írta meg azo
kat. és „Régi szarvasi diákéveku 
cím alatt jelentette meg.

— A békésszentandrásl tani« 
tok példaadása. A békésszenland- 
rási r. kát. tantestület most meg
tartóit értekezletén Lóránt Gyula 
igazgató-tanító indítványára egy
hangú lelkesedéssel elhatározta, 
hogy özv. Molnár Jánosné békés- 
szentandrási háromgyermekes ha
diözvegy részére, akinek a férje ez 
év júliusában hősi halált halt a 
szovjet elleni 'kereszteshadjáralban. 
az évi búzaszükségletéi megvásá
rolja.

Értesítem
a nagyérdemű közönséget, hogy 

bármilyen 
mezőgazdasági géphez
(traktor, trakloreke. vetőgép. eke 

és aralógép)
alkatrészeket 

olajat és zsírt
állandóan raktáron tartok

Sárkány vaskereskedő
Szarvas, Fö út.

Szántóföldek 5 holdtól 50 holdig, 
továbbá beltelkes lakóházak éladók

a Szarvasi H ite lszövetkezetben .
K e p v i s e 1 i :

a Gazdák Biztosító Szövetkezetét.
4 és fél százalékos beruházási 
kötvény-kölcsönök folyósítása.
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Időszerű gazdasági kérdések

Milyen lucerna*fajtákat termesszünk?

— Könyviincrtdi« előadás. A
szarvasi Művészet- és Tudomány* 
barát Társaság hétfőn este a Pol
gári Kor különtermében könyvis
mertető előadóestét rendezeti, ame
lyen Kovács Bél&'gimn. tanár tar
tott ismertetőt Karácsony-'Sándor: 
Ocsúdó magyarság című könyvé
ről. Az öregek és fiatalok örök 
problémáit felvető és nevelési 
módszert tárgyaló, éles meglátású 
és MZ életbe behelyezkedő könyv 
élénk vitaanyagot szolgáltatott. A 
könyvismertetéshez többen hozzá
szóltak. Az előádógyűlésen dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd orszángyű- 
lési képviselő elnökölt és több 
ügyrendi indítványt is előterjesztett.

— Üzenetek az intézőbizottság
tagjaihoz és a honvédc9aládok. 
nak. Adamik Pálné (II. kk. 228), 
Havran Pál (I. 650). Dénes Mi
hály né (U. 1), Lustyik Jánosné (lil. 
2), Szurina Györgyné (I. 670),
Val&slyán Györgyné (I. 614) állati 
takarmányra vonatkozó igényét 
egy pót-névjegyzék kíséretében át
tettük a Közellátási Hivatalhoz. 
Hogy az igényjogosultak mikor 
kapják meg az utalványokat, azt 
a hivatal külön jelezni fogja. 
Körösszegi Pálné a miniszterel- 
nöknéhez intézeti kérvénye ügyé
ben sürgősen jelentkezzék a helyi 
szolgálat elnökénél. Borgulya Pál 
(VII. kér. 86.. született 1916 .édes
anyja: Medvegy Zsuzsanna), ügyé
ben 1943. X. 22.-én irJunk a Ma
gyar Vöröskereszt Tudósitó Irodá 
jának. A választ itt fogjuk közölni. 
A Bajtársi Szolgálat és Hadigon
dozó Szövetség szombati, 1943. X. 
23.-iki gyűlésén egy évi munkája 
után Selmeczy Géza eddigi elnök 
a munkamegosztás -eU?e .^lapján a 
leváltását nérte. A gyűlés utódjául 
Bocsák Géza bankigazgatót kérte 
fel erre a szerepre. 19.43. novem
ber hó 1-től az ügyeletesi szolgá
lat jelentései az ő kezébe futnak 
össze. (Szarvasi Hitelbank l\t. hi
vatalos helyiségébe.) A novemberi 
ügyeletesi szolgálat vezetői min' 
den szerdán d. u. 5—6: Vay An
dor malomtulajdonos. Rácz Endre 
gyógyszerész és dr. Csongrádi Já
nos fogorvos; minden pénteken d. 
u. 5—6 : Csenki Sándor postafel
ügyelő és Zalán Gusztáv ny. pos- 
laeHenőr. A hivatalos órák helye: 
a községháza kistanácsterme. A 
szarvasi honvédcsaládok felsegé
lyezésére indított Halottak Napi 
önkéntes koszorúmegváltásraf vo
natkozó felhívás 1000 példányban 
való kinyomátását díjmentesen 
Nagy Sándor könyvkereskedő vál
lalta. Az önkéntes befizetések 
csekklapon történnek és az a 
Szarvasi Hitelszövetkezet (O. K. H. 
tagja) pénztárába futnak, be. A 
mozgalom pénzügyi lebonyolítására 
dr. Podany Pél. a Hitelbank igaz-' 
gatója saját bankja közreműködé
sét ajánlotta fel. A címzés nélküli 
felhívások díjmentes kézbesítését 
Csenki Sándor posfafelügyelő vál
lalta magára. A Bajtársi szolgálat 
elnöksége e három intézőbizottsági 
tagnak az ő áldozatos segítség
nyújtásukért ezúton fejezi ki kö
szönetét. A Halottak Napi akció 
felhívásait és gyüjtŐiveit eljuttattuk 
a helyi gyógyszertárak, dohány
tőzsdék és kereskedők tulajdono
saihoz is. AKI tehát epekben a 
napokban vásárlásokét* 'észközöl, 
ne felejtkezzék meg értünk küzdő 
honvédeink nehéz helyzetben lévő 
hozzátartozóiról és ne* vonja meg 
filléreit az akciótól.

— Szarvasi előadó a kassai 
rádióban* Dence Dezső, a szarvasi 
gimnázium tanára szerdán délután 
a kassai rádióban tilinkóda (szá
mokat adott elő.

Kél anyám volí
OROSZ IVÁN vstss.

Cöy asszony volt és semmi több. 
Hét gyermeket felneveli,
3 hojy elfárad!, beted szívvel
o halálban megpiheni

Egy asszony voll. Dós lél 16*2 
fűtötte a jóság lépte.
Minden szegény az övé voll 
és áldás volt minden lépte.

*

Munkáján öröm virág rótt, 
hét szép gyermek koszorúzla; 
mégis minden földi göröngy 
gazdag vágyál tőidre húzta.

Ezer tiszta gyönyörűség 
dús virágját szórta rája; 
és a szeretet csodája 
voll élete koronája.

Egy asszony volt, földi angyal, 
Jóság adott neki szárnyat.
Emléke örök marad, mtri 
úgy szerettem mint anyámat.

Nyolcadik gyermeke voltam, 
és boldoggá ó teti, a holt.
Nincs nagyobb örömöm étinél: 
ezer gond közt két anyám volt.

Ezer gond közt két jó anya 
vigyázott álmaim (elett.
Áldott legyen A. a megholt, 
mert most ts érzem: óv és szeret.

— Tűzifa és szén vásárlásánjU 
a vásárlási könyv felmutatandó.
A súlyos nehézségekkel járó tüze
lőanyag ellátás mindenki részére 
kőtelezővé teszi a lehető egyenle
tes eloszlás érdekében, hogy min
denki csak annyi tüzelőanyagot 
szerezzen be, amire feltétlenül 
szüksége van. A m*ii idők nem a 
halmozásnak az idői, egymás 
iránti megértéssel és belátással, 
megnyugtató testvéri .együttérzéssel 
kell a bántó önzést* kivetni ma
gunkból. A szarvasi és járási tüze
lőanyagkereskedők minden lehető
séget elkövetnek, hogy a legszük
ségesebb lüzelőmennyiség minden 
családhoz eljusson, éppen ezért 
mindenki a tüzelőanyagkereskedő
ket keresse fei szükségletei be
szerzésénél és ne háborgassa a 
hatóságokat, meri a lakosság tüze* 
lővel való ellátása a kereskede
lem kötelessége. A kereskedők 
ugyanakkor az egyetemes lakos
ság érdekeit is igyekeznek szol
gálni, mert arányos mennyiséget 
szolgáltainak ki, éppen ezért a 
vásárlási könyv minden vásárlás
nál felmutatandó, hogy abba a 
vásárolt tüzelő mennyisége és ára 
ellenőrzés céljából feljegyezhető 
legyen.

— Képviselőtestületi közgyűlés«
Szarvas nagyközség képviselőtes
tülete október 31-én, szombaton 
délelőtt 9 órától a községháza köz
gyűlési termében rendkívüli köz
gyűlést tart.

Borjút, 
szarvasmarhát, 
sestóst, 
soványsertést,

pontrendszerbe való 
betudással, bármilyen 
mennyiségben átvesz

vitéz Tóth János
kijelölt járási állatkereskedö.

A szarvasi m. kir. gazdasági tan* 
intézel kísérleti telepe 10 éves termál« 
lása óta, számtalan kísérletet végzet! 
Mindegyik kísérlet végcélja az, hogy 
többet, jobbat és olcsóbbat állítsunk 
elő; továbbá, hogy a szerzett értékes 
tapasztalatokat és megátIapításokat,lör* 
vényszerűségeket a tangazdaságunk 
további szervezésénél és a környék 
gazdálkodásának irányításánál felhasz* 
nálhassuk.

A szélsősőges és nyáron követ« 
kezetesen száraz kiimánk alatt rend • 
kivlll fontosak a termesztési kísérletek.' 
Különösen a mesterséges takarmányok 
termesztést tehetőségének kikutatása. ;

Az alföldi gazda nem ismeri a nö* 
vinylermeszté; és az állattenyésztés 
diszharmóniáját, mert ez állatlenyész« ‘ 
tési viszonyok a természeti adottságok •’ 
folytán (állandó iakarmányhiány) igen r 
kedvezőtlenek.

Legelő, rét aránylag kevés vnn. 
Ami van, bár lápdús pázsitú, de esik 
tavasszal zöld, juniusban már rend* 
szerint kiég. Legfeljebb csak birka 
legelőnek való, A mesterséges takar« 
mányok közül csak az ősszel vetett 
takarmánykeverékek és a mélyen gyö* ’ 
kerezö lucerna jöhetnek komoly szá«' 
mftásba. A szudáni fű és édes cirok : 
(köznyelven: méznád) egyelőre még 
kisebb jelentőségű. A rendesen nagy 
tömeget adó csalamádé, a répa pedig 
leklöbbször bizonytalan termést ad.» 
A többi, nem említett sekélyen gyö* • 
kerező szálas*takarmánynövény pedig, 
a fenti okok miatt, nem való az Alföldre.

A két biztos alföldi takarraánynö*' 
vényünknek (lucerna, őszt takarmány* 
keverékek) iá igen sok télesége és 
fajtája van. Ezek közül reánk nézve 
csak azok a fontosak, amelyek adott; 
körülményeink ■ között a legolcsóbban 
és legtöbbel teremnek, a legnagyobb'’ 
gazdasági értékűek. 1

Vidékünk legmegfelelőbb lucerna* 
fajtájának kikuiatása céljából kisérleli 
telepünkön 5 éven át folytajunk fajta ; 
összehasonlító kísérletet az eddig lég* 
Jobbnak ismert 5 lubemafajtával És* 
pedig: 1.) az Eszterházal 3.000-es,
2.) Keszthelyi nemesítés, 3) Mezőhe* 
gyesi tájfajta, 4.) Magyaróvári neme* 
sités, 5.) „F“ homokra való fajtákkal.

Az ötéves kísérlet eredményeivel. 
most nem foglalkozom, csak a vég* 
eredményt Írom le. Az öt fajta lucerna. 
négy sorozatban 50 négyszögöles 
parcellákban egyforma elővetemény 
után és teljesen egyforma talaj*minó* 
ségben vettetett el 1039. év tavaszán. 
Mindegyik fajta egyformán ápoltatott 
és egy időben kaszáltatok Az öt ki* 
sérleti év áltagos zöld termése kai. 
holdanként és egy fajtánként a követ* 
kező volt:

1. Eszlerházal 3.000 f.
fajta átlagtermése 2Ű75B q zölden,

2. Keszthelyi (Festelics nemesítés)
fajta átlagtermése 215 33 q zölden.

' N y i I t t é  r
E rovat alatt közéltekért sem a  szer
kesztőség. sem a kieqtóhivelal nem 

vállal felelőséget.

Kedves Kom !

Köszönöm pár sor frásbd. na
gyon érdekel, de személyes meg
jelenésed jobban érdekelne, há
lás lennék érte, várlak/

Laloska.

3. Mezőhegyesi tájfajta
fajta átlagtermése 222 34 q zölden,

4. Magyaróvári nemesítés
fajta átlagtermése 212 05 q zölden,

5. „F“ homokra való
fajta átlagtermés; 203 02 q zölden.

A lajtaösszehasonllló termés*kiam* 
tatásból kitűnik, houy a legnagyobb 
termésl a 3. számú, Mezőhegyesi láj* 
fajla adta. Nem messze maradt el tőle 
a 2. sz és a 4. számú fajla sem. Az 
5. számú azonban lényegesen keve* 
sebb zöldtermést adott átlag öt év 
alatt A kísérlet részleteiből az is ki> 
olvasható, hogy mind az öt kísérlett 
lucernafalta a harmadik termelési év
ben adta a legnagyobb zöldtömeget. 
A negyedik termelési évben viszont 
mindegyik fajta jelentékenyen, de majd* 
nem arányosan legyengült Legaa« 
gyobb terméscsökkenés az ötödik év* 
ben. de itt már a terméscsökkenés 
arányossága nem állapítható meg, 
mert az 1. sz., 5. sz. és a 4. számú 
fajta termése ugrásszerűig esik a 3. 
sz. és a 2. száüú fajtával szemben. 
Az első évben a 4. sz,5. sz.ésaz
1. számú fajták felülmúlták zöldtermé* 
sukkéi a másik két faltát, később azon* 
bán, a 4. számi fajta kivételével,. 
erősen visszaestek, tehát nem hosszú 
életű tafták; viszont a 3. sz. és 2. 
számú fajta kezdeti termőképességük 
gyenge, de később mindkettő felül« 
múlta hozamával a másik három faj* 
tét; tehát ezek életerősebb, hosszabb 
életű fajtáknak bizonyulnak.

Végeredményben azt. állapítottam 
meg. hogy a „Mezőhegyesi- tájfajta 
Szarvas vidékének a' legnagyobb tö
meget adó lucernafajtája. Hosszú élet« 
tartam, jó-sarjadóképességű és jól bírja 
őz alföldi szélsőséges éghajlatot Fel* 
karolása, dteijesztése — értékes tu*_, 
lajdonságal és nagyobb gazdasági 
értéke folytán — indokolt és kívánatos.

Szarvas, 1943. október 25-én.

JENEY LÁSZLÓ 
m. kir. gazd. tanár..

— Tájékoztató látogatás a he
lyi Női Önkéntes Honvédelmi 
Munkaszervezetnél. Dr/ Ravasz 
Gizella a 6. kér. női honvédelmi 
mun kaszervezet vezetőségének 
tagja és Pénzes János a VI. h. 
hdt. paracsnokság öszekötő liszt- 

. je a múlt héten meglátogatták 
a női önkéntes honvédelmi szer
vezet szarvasi tagozatát s tájéko 
zódtak a helyi munkabizottság 
tevékenységéről, megtekintették a 
nyilvántartást. Tájékoztatták a 

, szép számmal öszejött helyi tago
kat a szervezet céljából és felada
tairól s felhívást intéztek a já'ás 

l női társadalmához, hogy a női 
) szolgálat tagjai közé mennél több 
önkénles jelentkező kérje felvé-

különösen eMselheretieotife 1
o reumás fájdolmofc,

ezért: J

telét. A kikü’d Hek ugyanis a szer
vezet céljáról adott tájékoztatásuk - 
bán utaltak a ve*el593* azon 
tervére, ho?y ha a felmerülő fela
datok m ‘nőid ig  az önkéntes 
jelentkezőkkel nem lesz megold
ható. akkor a női munkaszolgála - 
tót a nyugili ország)k (angol, 
német. stb. ) mintájára, az or
szág sajá'ot h slyzetére való külö
nös tekintettel, kötelezővé teszik. 
Az illusztris vendégek a legtelje
sebb elismerésüket fejezték ki fi 
hallottak és látottak felett. Dr. 
Ugrin Lászlóné a helyi szervezet 
elnöke megköszönte az értékes 
tájékozta tást és Ígéretet tett arra. 
hogy a helyi szervezet mindent 
elkövet a nemes cél érdekében.

— Ugyvédi hlr. Dr. Gémes Szi 
lárd ügyvéd a katonaságtól lesze
relt és irodáját megnyitotta.

— Népi magyar esték Békés
szentandráson és Ocsodon« X
szarvasi Művészet- és Tudomány
barát Társaság hétfői összejöve
telén elhatározták, hogy a szom* 
szédos járási községek lakosságá
nak kívánságára Békészentand- 
ráson és Öcsödön népi magyar 
estéket rendeznek, amelyen fővárosi 
és szarvasi előadók szerepelnek. 
Az estélyeken ismét szerepelni 
fog Molnár Imre táncművész és a 
Szarvason oly nagy sikert aratott 
népi tánccsoport is.

— Sort lopott a korcsmában.
Ifj. Klimaj Mihály sz^rva^iakos 
Brachna Pálné csibaciűdi korcs
májából három másfél literes üveg 
sört lopott el. A szarvasi kir járás
bíróság 15 napi fogházra ítélte, 
azonban az ítéletet a vádlott meg
fellebbezte.

— Törölközőket lopott* Repka
Pálné szarvasi lakos jár. Gerényi 
Jénőné budapesti lakostól párna
huzatot és több törölközőt lopott 
el. A kir. járásbíróság 21 napi 
fogházra ítélte.

F R E C S K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S ,
HinmiiiiimiiHMiMiiuiniiiMiiiiiiuuu

TELEFON: 64.

Október 30  és 31-én, Két napig

P A C S I R T A
A legszebb Lehárop erell.

November 1 és 2  án, 2 napig

T A R Z A N
Szenzációs dzsungel-film.

November 3  és 4-én, 2 napi^

Elveszett a feleségem
Kitűnő német vígjáték.



vert*^
P i f i  ftySwprási Pál szarvasi
^081 Frankó György - Molnár 
Mihály ősszeszólalkp2á& alkalma? 
val elv^ilék és nyolc napon iái 
gyógyulj sérülést Qkozjak rajta. A 
hatóság tesüaáft&iben mondotta ki 
bűnösnek őket és 8—8 nqpi fog* 
házbüntetésre ítélte őket.

— J&CMÍhfeéróéfi Ítélték cL
A szarvasi kir. járásbíróság Rozi
mén Mátyás és Horváth Mihályné 
Kondacs Ilona szarvasi lakosokat 
becsületsértésben mondotta ki bű
nösöknek és 20—20 pengő pénz- 
büntetésre Ítélte, mivel Medvegy 
Mihályné személyére sértő kijelen- 
léseket lellek.

— Értesítés. Az elöljáróság ér
tesül a méhészetlel foglalkozókat, 
hogy ínséges méhcsaládjaik meg
mentésére a mézcserével kapcso
latos cukorigénylésl f. hó 30 án 
lezárja, ezok elbírálása ulán a 
jogosultak november 2 án a köz
ellátási hivatal 4. sz. irodájában 
az utalványokat átvehetik.

1943 
OKTÓBERI

új könyvek
Regények
Csathó Kálmán 

Lillának szerencséje akadt
Megdöbbentően őszinte magyar élet
kép. Ara elegáns -kiéiÜtésben, simított, 
csontszínű papíroson, művészi kötés

ben. tokbon I2 pengő

Szenczei László 

A  ka Iái és tanítványa
Apáczai Cseri János éleiének és korá

nak regénye. Ara 10 pengő

Sík Ilma 

Rabszolgák
Nagyszabású társadalmi regény. 
Hatalmas kötet. Ára 20 pengő

Külföldi könyvsikerek az 

utazás és a kaland. vilá

g áb ó l 

Aage Gilberg 

Sok eszkimó — egy orvos
Újszerű orvcs-regény. Európa legésza
kibb pontjáról. Ára kötve. 32 oldal 

képpel 22 pengő

Osa Johnsoo,

, Veszélyes élet
Mariin Johnson életének izgalmas lőr% 
ténetét irta meg felesége és leghívebb 
munkatársi!. Ara kötve, 32 oldal kép

pel *0 pengő

O i

leány ifjúsági könyv

A Magyar Lányok Albuma 
ö l v é n  év

legszebb ifjúsági elbeszélések/ kortör
téneti jegyzetekkel, i ' i  képtáblával, 

kötve, albániaiakban 20 pe;ngő

Új Idők Irodalmi intézet Rt. (Singer és 
Wolíner) kiadása, Budapest.

Megtekinthetők 
minden könyvesboltban

MÁVAUT autóbusz-menetrend.
Érvényes 1943. november l-lől lovábbi intézkedésig. 

Kunszentmárton— Szarvas.
X - d  d  X

— : 6’50: 8 30: 17*45; i Kunszentmárton főtér é; 6*40: 12'5Ö ■ 17*37: —
— ■ 6*55: 8*35 : 17*49: i Kunszentmárton pudv. é • 6 35 : 12*54 : 17*32; —

4*32 : 719 ; 9*00 : 18 13 i i Öcsöd külső . i : 613 | 12*3£ ; i n o  : 19*43
4*53 i 7*38 : 9*21 ■ 18*33 : i Békésazentandrás ; 5*52 : 12*11 j 16*49 : 19*24
5’05 | 7'49 9 32: 18*44 : é Szarvas Árpád-szálló ij 5*41 ; 12*00: 16*38: 19*10
5*10: — : 9*40: 18*50: é Szarvas pályaudvar i: 5*30! — : 16*31 ■ 19‘00

Lakytelek— Kunszentmárton
6*40 . 15*40 : i Lakytelek pályaudvar . é 5*40 ; 14*40
6*56 ; 15*56 : i Tiszaug posta - i 5*24; 14*24
7*08 ; 16 08 - i Tiszasas alsó mh. . i 5*12 • 14 12
7'25 : 16*25: i Csépa temető i 5*00: 14*00
7*45 : 16 45 \ i Szelevény , . i 4 37 | 13*37
8" 15 ! 17*15: é Kunszentmárton fölér . i 4 05 ; 13 05
8 33 I 17*20 : é Kunszentmárton pályaudvar . i — : 12 55

Figyelmeztetés: x csak hétköznap közlekedik
de hétköznapra eső hétfőn, szerdán és szombaton minden 

állomásról 15 perccel korában indul.
A forgalom az összes vonalakon vasárnap és ünnepnap szünetel.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi 
anyakönyvben októberi—21-ig a 
következő bejegyzések történlek. 
Születtek : Tóth Sándor és Laukó 
Irén fia Sándor, Fehérvéry László 
ésGIotzbach Ilona fia Árpád-Csaba. 
Kohut Mihály és Sonkoly Anna 
fia András, Szpisjak András és 
Szabó Zsuzsanna fia András, Je 
len István és Bebinszki Anna fia 
István, Fenyőházi János és Neu- 
hauser Júlia fia János, Csicsely 
Mihály és Kiszely Judit leánya 
Máriái Huszár István és Kuias Ju
dit leánya Judil, Opauszki Pál és 
Gyurecska Erzsébet fia András, 
Medvegy András és Varga Zsu
zsanna fia Mihály, Fuiajlár Mátyás 
és Sinkovicz Anna leánya Judit, 
La úrik János és Gyurik Julianna 
leánya Éva, Kugyela János és Szín 
Regina fia János. Koc?is Pál és 
Kis Judit fia János, Pap Endre és 
Kozsuch Erzsébet leánya Erzsébet, 
Makan János és Matusik Judit le* 
ánya Zsuzsanna. Gyurik János és 
Uhljar Erzsébet leánya Erzsébet, 
Janis Mihály és Arnóczki Judit le
ánya Anna, Hraskó János és Da- 
rida Judit fia Mihály Kohui Pál 
és Matyaszki Anna leánya Erzsé
bet, Liska János és Meszjarik Ka
talin fia György, Mótyan Islván és 
Skita Erzsébet leánya Erzsébet, 
Bencsik János és Pramok Zsu
zsanna fia András, Jónás János 
és Kovács Eszter fia János. Csonka 
Mihály és Nagy Szklenár Mária 
leánya Mária, Szappanos János és 
Czmár Mária l^ónya Mária. — 
Házasságot kötöttek : Janurik Pál 
Leslyan Erzsébettel, Sulyinszki Ist
ván Pijevara Zsuzsannával. Jan- 
sík György Varga Annával, Bob
vos György Zahorecz Judittal, Les
lyan György Filyó Erzsébettel, La- 
luska János Liteuszki Annával, 
Molnár Pál Horváth Ilonával, An
tal András Nádas Erzsébettel, Be
li cza János Molnár Máriával. Thűry 
György Dankó Margittal, Lancsa 
János Lesfalvi Erzsébettel, Lestyán 
János Hlbocsányi Zsuzsannával. 
Harsány i Dezső Arnóczky Judil la 1.
— Elhallak : Liska Erzsébet 14, 
Benkó Györgyné Weinforlner Má
ria 49, özv. Maczik Jánosné Mra- 
vik Anna 72, Melis Zsuzsanna 4 
hónapos. Német Arial 14 hónapos. 
Kresnyak Erzsébet 86, Magyar Mi
hály 81, Bqlog Pál 69. özu. Díósi 
Sománé Breider "Cecília 86, Ko
zsuch Mihály 77 éves korukban.

—  Halállal végződött a csabai 
csndi bapimnlateág» Vasárnapra 
virradóra eszméletlen állapotban 
egy csabacsűdi lanyai udvarban 
találtak rá Hanzó Mihály 19 éves 
szarvasi II. kér. 258 hsz. alatt

lakó napszámosra, A szarvasi 
mentőket azonnal kihívták, akik 
elsősegélynyújtás után a szentesi 
kórházba szállították súlyos fejsé
rülésével az eszméletlen fiatalem
bert, akin azonban már otí sem 
tudtak segíteni, mert a délelőtt 
folyamán meghalt. A lefolytatott 
nyomozás megállapította, hogy 
Miloszrdni András csabacsűdi ta
nyáján a fiulaisóg táncos összejö
vetelt tartott, amelyen Hanzó Mi
hály összekülönbözöit Solymosi 
Pál csfcbacsűdi 626 hézszám alall 
!ekó fiatalemberrel. Vita közben 
H*mzó pofonüllötte Solymosil. mire 
az azt riiondta. ha valami elintéz
nivalója van, jöjjön ki az udvarra. 
Erre mindakellen kimentek és ami
kor Hanzó újra rálámadt Solymo- 
sira, az egy husánggal úgy fejbe- 
ülötte Hanzőt, hogy azonnal össze
esel?, vasárnap azután erős kopo 
nyesérülésébe bele is hall. A 
csendőrség Solymosit azonnal le
tartóztatta és kihallgatása ulán a 
gyulai ügyészség fogdájába kisérte.

— Lopott ólmot vett meg.
Henkisz György szarvasi bádo
gostól egy fiatalkorú fiú nagyobb 
mennyiségű ólmot lopott el.Tischler 
József szarvasi 1. kér. 82. házszám 
alatti lakos az ólmot megvette és 
ezért a kir. járásbíróság orgazda
ság vétségében mondotta ki bű
nösnek és ezért egy hónapi fog
házra és 3 évi jogvesztésre Ítélte. 
Az ítélet ellen a vádlott fellebbe
zést jelenlett be.

— Eladta a kölcsönkért kerék* 
párt Krivik Andrásné, Pekérik 
Judit kondorosi lakost a királyi 
járásbíróság sikkasztás vétségében 
mondolta ki bűnösnek és egy hó
napi fogházra, valamint 3 évi jog
vesztésre ítélte, mivel katonának 
bevonult Hajdú Pál kerékpárját 
annak . nővérétől Kupecz Jánosné- 
tól többször kölcsönkérte, majd 
260 pengőért eladta Boda János
nak. Az ítélet jogerős.

M lR O n É S E K .

■ . Ápolónői tenfolyemot végzett 
nő privát beteg gondozását vál- 
ialná. Érdeklődni lehet I. kér. 
155. sz. alatt.

. Bárány Béla vaskereskedő 
] november 1-től egyfolytában 8 
+ órától 15 óráig tart nyitva. A 
Shell KQotej Rt. irodájában 
változatlanul d. u. 6 óráig ál
lok rendelkezésre.

< Két ruhas&ekrény eladó* 111. 
kér. 28* sz.

- Eladó 14 kishold föld tanyá-. 
v*l Siratói köves út mellett T.
III. 177. Hitz, és Hegyesen 8 
kishold föld. Jelentkezni a 
Kórházban.

. Eladó 3 kishold föld új ta
nyával, közel a városhoz az 
orosházi kövesút mellett T, II. 
203/1. Hidasi,___________-

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

. Eladó az ó temetői 166 D-öl 
kenderföld. Érdeklődni lehet 1. 
kér. 206. sz. aiatt.

. Mindenes fiú Krebs-kertészet- 
ben felvételi*.

*1400 D  öles beltelkes ház én
4 drb. pótléK eladó. Jelentkezni 
lehet T. IV. kér. 5'b.( a NyúU 
zugban.

. Békésszenlandáson 7 kishold 
föld kiadó. Érdeklődni lehet 
Szarvason II. kér., 12. sz. allall.

1. kor. 728 számú ház eladó.

. Egy cimbalom és egy régi 
varrógép eladó, 11. kér. 110. ^z.

. Öntözőmoior szivattyúd, vil- 
lamoshegesztés, fejpadmunkák, 
kombinált gyalugép, mágnese* 
zés, hengerc^iszolás. Osgyán 
mérnök, Békéscsaba.

. Bí-késszentandráson, e 11. 
külkerület 96. szám alatt 3 kis
hold szántóföld eladó. Érdek
lődni lehet Hunyadi Mátyás
ul 34. szám elhitt.

. Benka G>ula utca 100. számú 
ház és belsőség tuldonosló) el
adó. Bővebbet Sylvester V. 
Budapest. Nagyenyed*ulca 4. sz.

. Különbejáratú ulcai szoba úr 
res/.ére november 1-re kiadó. 
Cím a kiadóhivatalban.________

. Angórát és egyéb fonásra 
alkalmas anyagoi karolásra 
elvállalok. III. 111. sz.

. Géplakatos és vaskereskedő 
lanoncot felveszek, Sárkány 
János vaskereskedő.

. Eladó Krakó 19. számú ház 
korcsma és fűszerüzlel. Érdek
ei dni lehet ugyenott.

. Kétszobás házat keresek 
megvételre. Cím a kiadóhiva
talba megtudható.

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

• Egy pianínó eladó. Érdeklődni 
lehet Podmanczky fűszerkeres- 
kedőnél.

• Jobb szoba»konyhás. esetleg 
kétszobás lakást keresek azon
nalra. Címet q kiadóba kérek

F delfe kiad* N A G Y  S Á N D O R  
Nyeputott a Szarvasi K&xlSay Nyes* 
4 * 4 *  LraldjMUvilUUt fem dé}41*. 
L kcrn liartby M lk lM t 9*sxia»

— m AVAUT é H é m i t é n  Értesítjük 
e t. utazóközönséget- hogy 1943. évi 
november hó' 1-én 0 Jurakor életbelépő 
télimenetrend szeriri a békéscsabai 
főnökség vonalain â  autóbusz-járatok 
forgalma vasárnap é i ünnepnap " szü
netelni fog. Felsőhb , melyről kapott ren-. 
delkezésre azonban I vételesep novem
ber 1-én' a4 atább járatok fognak 
közlekedni : 1160. >)nal : Füzesgyar
matról Me2öberériy1 pályaudvarra 5 
órakor indul és onfdn 17*35 órakor 
visszaérkező járölpí.'. 1169. vonal: 
Szeghalomról Beresj yóújfaluba 4*25 
órakor indu^ és onten 1810 órakor 
visszaérkező járatpip, valamint Be- 
retlyóújfdlú és Zsálu között egyébként 
hétfői napon is közlekedő járatok. 
1168. vonalon:, ^ünszen lm ár Ionból 
Lakitelekre 4^5 és }Í05 órakor induló, 
valamint Lakilelekt J  Szarvasra 640 
és 1 /40 órakor ind ló járatok. Öcsöd
ről Kunszentmárton'ja 6'13 órakor in
duló. Szarvadról Lg -itelekre 12 órakor 
és Öcsödre 19 órakfr induló járatok.

— „Kukorlca-l iblázat”. A ne-
pokban jelent meg !r. Szongolh Mik
lós közellátási tanóc zer kész lésé ben
a „Kukorica-Táblá, at“ című füzet, 
mely a vonatkozó )rgalmi és árren
delet alapján 1-től 0.UX kg-ig pontos 
számításokat ad ui a nézve, hogy az 
idényszerűen száia; csöves vagy mor
zsolt kukorica mei íyi májusi kuko
ricának. valamint < májúéi kukorica 
mennyi idértyszerü n száraz, csöves 
vagy morzsolt kukciicának felel meg. 
A táblázat igen 1 asznos eszköz a 
felsorolt nekéz szárítani műveletek el
végzésénél úgy a lereskedő, mint a 
termelő részére. A “Kukorico-Tábl’izal*' 
ára 32J P. Meg|endelhelő »Rege** 
Könyvkiadónál (Bu laposI, V.. Kutona 
Józscf-út 23/a.)

— Mível pótfjj^atjuk a gyümöl
csösben a hiányzó-, jvédekezós^fereket ? 
Erről ír a Növényvédelem és Kertészet 
most megjelent legújabb száma. A 
színes gvümötcskér^t i* közlő két lap
ból a Növényvédelem kiadóhivatala 
(Budapest. VI , Arépa-út 84/c.) egy al
kalommal e lapra való hivatkozással 
díj tálén ul küld mutatványszámot. ^

Szarvas nagyközség elöljárósága.

HIRDE'.ÍMÉNY.

Közhírré teszi azj elöljárÓsáj;. hogy 
a rendes évi katonai lóosztályozás a 
szarvasi lovfasártéren 1943. évi novem
ber hó 9.. 10., ti., i2 , 13 és 15-én, 
(kedd. szerda, csütörtök, péntek, szom
bat és hétfőn) mirjden nap reggel 8 
órakor fog megtörténni. A lótartó tulaj
donosok az előállítás napjáról külön 
felhívást koptak ű^y, hogy a felhívá
son jelzett nupoifc jelenjenek meg 
lovftikkaLés bejeiéi tett kocsijukkal.

Az osztályozásra a lótartó tulajdo
nosok hozzák mamikkal a lovak piros 
járlatát. a  névre kjldött felhívást, az 
esetleges mentesítés alapjául szolgáló 
okmányt (hadirokkjjntsági igazolványt, 
a tenyészkancák tpírós könyvét, az 
egedélyezelt ménefe^engedélyét, stb.)

Aki felhívást va^milyen oknál fogva 
nem kapott, vagy yovát az előirt időre 
nem jelentette be. jvagy az osztályozás 
ideje allatt vette vágy vC^zi meg. az 
november hő IS^fn az utolsó osz
tályozási napon jelenjen meg az osz
tályozáson lovával 

Az osztályozási 
hónapig lerjedő el 
pengőig terjedő 
maga ulán.

Szarvas, 19*3. október 27-én.

1 ELÖLJÁRÓSÁG.

való elmaradás 6 
rés, illetve tt.OOO 

énzbünlelést von

Szarvas nagyki

HIRD1

, A m. kir. Földji. 
Úr az 1944. évbei 
mai és elismerő 
kitüntetni azokat 
galmas munkával 
adó magalartásMÜn 
cselédeket, akik í j  
vagy ennél több J  
folytában megszelj 

Jetenlkezni lebí

lég elöljárósága.

’MÉNY.

ívelésügyi Miniszter 
/pénzbeli jutalom- 
oklevéllel kívánja 

hűségesen, szor- 
[azdájuk iránt oda- 
igeltető gazdasági 
gazdánál 25 évet, 

t  töltőitek el egy- 
nélkül.
munkaadónak és 

c^Tédkönyvvel éscselédjének, ^jyi 
munkakönyvvel al l^zségí elöljáróság
nál a 20. mámfí i Italában. A jelentke
zés végső batáiidi ’já  194J. november 
3. napja.

Szaivas, 1943: c itéber 27-én.

 ̂ ELÖÜARÓSÁG.


