
S zarvasi K ö z l ö n y
1943. május 2. Vasárnap. P O L I T I K A I  H E T I L A P  XXI. évfolyam, * 18. szám.

A lapot küldi:
Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed

Ffelelősszerkesztő : évre 1’30 P. Vidékre negyedévre 2 pengő. 
Egy példány ára 10 fillér.

Cím: Orosz 'Iván Szerkesztőség és kiadóhivatal : Szarvas, l. kér., 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai külde

Tábori postaszem : mények ide címzendók ! Telefonszém 16.

Jelentős egyszerűsítés az adóztatásban
Az elmúlt hélen kormányren- 

delet megszüntette az egyenes 
adók ulén kivelésre kerülő ösz- 
szes állami pótadókat és pótlé
kokat s helyettük egységes ál* 
lami pótadót vezetett be. lly- 
módon az idén már nem vetik 
ki a rokkantellátási adót, a kincs
tári adót. betegápolási és gyer
mekgondozási pótadót, a nép
es családvédelmi póladót, a 
kincstári pótlékot és a hadfel
szerelési adót. hanem csupán 
az állami pótadót, mely az em
lítetteken kívül magában fog
lalja a légitámadások kártalaní
tási alapja javára befizetendő 
kártalanítási hozzájárulást is. 
Ez az egyszerűsítéB lényegesen 
megkönnyíti a  hatóságok mun
káját,mert eddig egyes adóneme
ket minden egyenesadó után ki 
kellett vetni, másokat csak bizo
nyos alapadók után, mely eljá* 
rást még bonyolultabbá tette, 
hogy a 'hadfelszerelési adót 
nemcsak az összes egyenesadók 
után, hanem még az állami 
póladók és pótlékok után is ki 
kellett róni. Az új rendszer most 
összevonja a megszüntetett adó
kat és helyükbe állami pótadót 
rendszeresít, amelynek kulcsát 
az egyenes alapadók szerint 
különböző százalékban állapítja 
meg. Az adófizetőknek is előnyt 
jelent a rendszerváltozás, mert 
a fizetési meghagyás kézhezvé
telekor pontosan értesül arról, 
mennyit kell egyenesadók és. 
pótadók címén az államnak 

fizetnie. A múltban ugyanis az 
adófizető csak az alapadók elő
írása után az adóívből szerzett 
tudomást arról, hogy a fizetési 
meghagyással már kirótt adókon 
felül mivel tartozik még az ál- 
lanjkincstámak. Az egységes 
állami pótadó nem adóemelés, 
mert a megszüntetett adónemek 
kulcsainak összegezése alapján 
állapították meg a pótadó kul
csát és csak a kezelés megköny- 
nyítése érdekében történtek ki
sebb kikerekítések hol fölfelé, 
hol-lefelé. Számottevőbb kikere
kítés csupán ott történik, ahol 
a teherviselőképesség ezt lehe- 

tővé telte, mint a társulati és

tantiemadónál. Adóemelési jel
lege az új pótadónak egy tétel
nél ' mégis van, mégpedig a 
szerzéstől számított öt éven be
lül eladott ingatlanokon szerzett 
nyereségek külön jövedelemadó
jánál. Külünjövedelemadó után 
eddig ugyanis mindössze 10°/o 
hadfelszerelési adó járt, míg 
most a jövedelemadónál általá
ban érvényes 110 %  os pótadó 
fog kivetésre kerülni. Ennek célja 
nem annyira a kincstár bevéte
leinek fokozása, mint inkább

az, hogy az ingatlanpiacon kor
látot szabjon a spekulációnak. 
E rövid ismertetőből is kitűnik, 
hogy az egységes állami pót
adó bevezetése jelentős lépést 
jeleni adóközigazgatásunk egy
szerűsítése felé. A legutóbbi 
költségvetési vitában többen 
kifogásolták adórendszerünk bo
nyolultságát. mely felszólalá
sokra válaszolva Reményi-Snel- 
ler Lajos pénzügyminiszter rá
mutatott arra, hogy az egyszerű
ség és az igazság elve az adóz
tatás terén nehezen egyeztet
hető össze. Kifejtette, hogy adó

törvényeink éppen azért váltak 
annyira bonyolulttá, mert a kor
mányok mindig az igazságos

ságra, vagyis az egyes ember 
viszonyainak leginkább meg
felelő adóztatásra törekedtek, 
ami elkerülhetetlenül maga után 
vonta a (örvények és rendele
tek nehezebb áttekintését. A 
most megjelent kormányrende
let azonban az igazságosság 
sérelme nélkül egyszerűsíti adóz
tatási rendszerünket, a közön
ség ezért fogadta megértéssel 
az új intézkedést.

Egy kétkilós tyűk négy—ötszörösét adja vissza
egy év alatt tojásban

A húsvét előtti feketepiacon harminc pengőt is
Most. amikor a takarmány

beszerzés nehézségekkel jár* 
gyakran felmerül az a kérdés, 
hogy gazdaságos-e takarmányt 
baromfi révén értékesíteni. Egyik 
szakemberünk megállapította, 
hogy a sertések a takarmányt 
körülbelül ugyanúgy, de idősebb 
korban rosszabbul hasznosítják, 
mint a baromfit. Ha a baromfi 
és a sertés piacradobásának 
idejét hasonlítjuk össze, akkor 
az összehasonlítás a baromfi 
javára üt. A középsúlyú csirkék 
kedvező takarmányozás esetén 
tízhetes korukban elérhetik az 
átlag egy kilogramos súlyt, amíg 
a szopósmalacot ilyenkor éppen 
csakhogy elválasztották és súlya 
10—15 kilogram. A négyhetes 
malac súlya körülbelül 6 és fél 
kilogram, 30 darab négyhetes 
csirke súlya pedig — egynapos 
malacnak 30 darab egynapos 
csirke felel meg súlyban —

kilenc kilogram. Tízhetes korban
30 csirke már 30 kilogram súlyú 
lesz és már piacra is dobható, 
viszont a malac súlya ugyan
akkor 13 és fél kg. körül inga
dozik. Ha még két hétig tartjuk 
a csirkéket, akkor 30 darab 
csirke súlya 12 hetes korában 
40 kilogramra emelkedik. Az 
állat a takarmányt nem kizáró
lag súlyának gyarapítására for
dítja, hanem jelentős részét 
szervezetének a fenntartására 

használja. Másik kiváló szak* 
emberünk szerint egy kétkilós 
tyúk önsúlyának négy ötszörö* 
sét adja vissza egy év alatt 
tojásban. Minthogy pedig egy 
kilogram tojás táplálóértéke pó
tolhat egy kiló borjúhúst, így 
egy tyúk évi tojástermelése 
körülbelül 8 kg borjúhússal ér 
fel. A baromfi takarmányszük
ségletének egy részét azonban 
maga keresi meg, amiből követ-

elkórtek egy tyúkért
kezik, hogy a tojás termelése 
kevesebb takarmányba kerül, 
mint egy kilogram sertéshús 
termelése. Mindezekből az ada
tokból nyilvánvaló, hogy a ba
romfi kitűnő takarmányértékesítő 
s éppen ezért mindent meg kell 
tenni a baromfitenyésztés fej
lesztése érdekében. Szinte fel
becsülhetetlen az a haszon, 
amit a baromfi a kártékony 
rovarok pusztításává I idéz elő. 
A baromfiállomány csökkenése 
ezenkívül a kisgazdák, a kis* 
iparosok és a kistisztviselők 
igen nagy számát fosztaná meg 
a mellékjövedelemtől.

Mindezekhez hozzávesszük 
még azt, hogy az ünnepek előtt 
a szívtelen és a haza érdekei 
ellen vétő önző egyének egy 
tyúkért 30—32 pengőt is elkér
tek a „fekete piacon," akkor 
meg éppen kifizetendőnek tart
hatjuk a baromfitenyésztést.

Szarvas község elöljárósága 
a gőz- és kádfürdő állandó használatától

eltiltotta a zsidókat
A  lefolytatott* vizsgálat 

míg más zsidók
Szarvas magyar és keresztény 

lakosságának régi panasza volt 
az, hogy a zsidók a községi 
gőzfürdőt teljesen magukénak 
sajátították ki, ott a közegész
ség és közerkölcsöt a magyar*

szerint sebes, varas és tetves zsidó n6k fürödtek, 
m eztelenül jelentek meg a  közös fürdőben
ság felfogásával ellenkező faji 
szokásaikkal, veszélyeztették, 
azonkívül suttogó propagandá
jukkal a keresztény fürdőzők 
lelki egységét is megbontani 
igyekeztek. Emiatt az önérzetes

és egészségét féltő keresztény 
magyar társadalom nagyrésze 
nem is látogatta már a község 
gőzfürdőjét. Szarvas község elöl* 
járóságához a zsidóság viselke
déséről állandó panaszok ér



Gyászistentisztelet 
egy hős* szarvasi honvéd 

tiszteletére

keztek. amikre az elöljáróság 
erélyes vizsgálatot rendelt el és 
a most megtartott egyik lég* 
utóbbi tanácsülésén határozatot 
hozott, amelyben a vizsgálat 
eredményeként megállapította, 
hogy a panaszok valóknak 
bizonyultak és ezért a gőz- és 
kádfürdő állandó használatától 
eltiltotta a zsidókat és az-,ál- 
taluk való fürdőhasználatot csak 
kedd délutánra engedélyezte, 
amikor is a zsidófajú nők dél
után 1—5-ig, a zsidó férfiak 
pedi'u' fél 6-tól fél 9-ig fürödhet
nek. A község elöljárósága a 
határozat indokolásában meg
állapította, hogy az utóbbi 
időkben a zsidók ellen a nagy
közönség részéről közerkölcsi- 
ségbe, közegészségügybe és 
köztisztaságba ütköző cselek
mények miatt úgyszólván töme
ges panasz vonult fel, melyek
nek egy része — sebes, illetve 
varas testtel a medencének hasz
nálata, fejtetves nőknek a kö
zös fürdőben való részvétele, a 
közös fürdőnek . bélsárral való 
bepiszkításe, teljesen meztelenül 
való,fürdés — alaposnak bizo
nyult és így a fürdőrendnek 
megváltoztatását eszközölni kel
lett annál is inkáb.mert a keresz
tények e nélkül a fürdőt nem
használják, ami pedig a község
nek károsodásával járna-Szarvas 
kérészt ény magyarsága' hálás 
köszönettel fogadja az érdemes 
elöljáró* tanács határozatát a 
közérdeket szem előtt tartó ha
tározatát és a határozatnak a 
községi strandfürdőkre való ki
terjesztését is kéri.

— Kellemes szórakozást nyújt 
a Ligeti Kioszk. Esős időjárás 
esetén a fedett helyiségben is. 
Zenét Dobrai Zoli zenekara 
látja el.

A kis góbé.
Rügy fakasztó meleg kora lovászi 

délután van. Bárányfelhők pajko
san játszadozva kergetik egymást 
a szürke takarótól megszabadult 
azúrkék égen. Csak eső nem akar 
esni.

Sétám közben találkozom Lajos
sal, a kis székely udvarhelyi góbé
val. Amikor megszólítom, hangos 
„Szebb jövőt I** köszönt. Megkér
dem a nevél, a korát, a lakhelyét 
és röviden, igazi, góbéhoz illő szó- 
fukarsággel válaszol. Szemét vizs- 
gálólag rám irányítja, mozdulatlan 
arccal figyel; Meglátszik a gömbö
lyű gyermekarcon, hogy ő is kér
dezne, de visszatartja valami. Ez, 
az apától örökölt bizalmatlanság 
az olyan emberrel szemben9 aki
vel még nem találkozott. Amikor 
kezel adtam neki, elhúzódott s 
így szólt:

— Nem szoktam én az urak
kal barátkozni!

Hosszas próbálkozás után végre 
sikerült eloszlatni bizalmatlanságát, 
felülkerekedett benne a gyermek- 
kíváncsiság.

— Hát iskolába jártál-e?
— Jártam biz én̂  de csak egy

Viléz Laborcfői György szarvasi 
honvéd hősi haláláról a múlt 
heíi lapszámunkban emlékeztünk 
meg. Hozzátartozói a szarvasi ev. 
ólemplomban vasárnap délután 
gyász- istentiszteletet rendeztek, 
amelyen a hatóságok, a Bajtársi 
Szolgálat, a Honsz és számos 
egyesület küldöttségei jelentek meg. 
A gyász istentiszteleten Szelényi 
János ev. lelkész mondott lélekbe
markoló mélyérzésü. hazafias be
szédet. Nagyhatású szónoklata 
mély hatást keltett a jelenlévők 
lelkében. Szarvas község társa
dalma nevében vitéz Biki Nagy 
Imre községi főjegyző mondott 
nagyhatású és emelkedett beszé
det. Vitéz Biki Nagy Imre a követ
kező beszédet mondotta.

Szarvas község elöljáróságához 
érkezett s onnan az érdekelt vitéz 
Laborcfői Rendtársunkhoz és csa
ládjához eljuttatott hivatalos érle- 
sítés szerint nevezett rendtartásunk 
reménysége, egyetlen drága fia; 
ifjú vitéz Laborcfői György 1943. 
január hó 19. napján az orosz 
harcmezőn.a podszerednojei harcok
ban hősi halált halt.

A súlyos csapás és nagy vesz-: 
teséggel sújtott érdemes család a 
hit vallásos vigaszt nyújtó segítse- * 
gét kívánta igénybe venni a mai 
nap délutánján az evangélikus; 
ólemplomban megtartott gyász is
tentisztelet útján, hogy ott Istennek 
hivatott szolgája hiterősitő beszéde, 
és.imája után jélekben felemelkedj 
jék gondviselő Istenünkhöz abban" 
a szent meggyőződéses hitben, 
hogy amit Isten tesz, az nekünk^ 
földi embereknek a javát szolgálja,' 
még akkor is. ha az szívünket, 
lelkünket erősen megsebzi, meg- 
vérzi. Ezt az igazságot hirdetik 
a húsvéli ünnepek az emberiség 
megváltásának is*eni munkájával, 
amellyel a Megváltó Nagypéntek 
után harmadnapra halottaiból föl- 
támadott, s teremtő Istenéhez a 
mennyekbe felszállt és ott mint a

osztályt I
— Hiszen már 12 éves vagy I
— Igen bizony, csakhogy ro

mán iskolába jártunk és amikor 
a román tanító megvert, elszök
tünk az iskolából és nem men
tünk többé.

— Magyar nótákat tudsz-e ?
— Má’ mér ne tűnnék? A ro- * 

mányoknál nem vót szabad, de 
felmentünk a hijuba és olt danó- 
tunk, had* mérgelődjenek.

— Hányán vagytok a család
ban 7

— Bizony vagyunk tizenegyen. 
Idesapánk most halt meg két hó
napja.

— Mit csináltál Erdélyben ?
— Kukorica éréskor a vadá

szokkal jártam vaddisznyót kér* 
getnyi, merthogy sok vót, osztén 
nagyon pusztíjja a termést. Eccer 
is elmentünk vadászni, oszt csak 
lestük meglapulva, halljuk ám, 
hogy sustorog. Jól figyeltünk, ami
kor a vadász meglátta — én má’ 
szaladtam — lőtt.. . nem tanátta 
el. Lett is eire sokadalom, én sír
tam, a vadász peig elhajintotta a 
puskot* s futlunk** a fa alá. A

• Puskát helyett puskot mond a góbé.
•• Futottunk helyeit fultunk.

Szentháromság Istene trónol és 
őrködik az isteni rendelések eljö
vetelén és végrehajtásán, őrködik, 
mert e földi életünk és pályánk 
irányát és célját gondviselő Iste
nünk szabta meg és szabja meg. 
melynek végső eredménye. — 
még ha erősen fájó is reánk 
gyarló emberekre — csak jó lehet 
és feltétlenül jó is.

Ifjú viléz Laborcfői György édes- 
atyjának, szüleinek egyetlen fiú 
gyermeke volt, s mint ilyenbe he
lyezte az apa, a család minden 
reményét, minden vágyát éj büszke 
örömé!, amikor látták kedves gyer
meküknek^ polgári életben elin
dult szép és helyes irányú fejlődé
sét, haladását. Érthető tehát em
berileg az a nagy fájdalom és kese
rűség, am ely az ő elvesztésével 
szívüket, lelkűket tépi. marja és 
enyhülést kereslek Istenben ve
tett tiszta vallásos hitükkel a szent 
templomban. Ilyen csapásban, fáj
dalomban és keserűségben egye
dül és csakis az Isten jóságába 
és segítségébe vetett igaz hit és 
vallásos megg) ^ződés adhat eny
hülést és könnyebbülé3t.

A megsebzett, megszomorodott 
család mellett az istentiszteleten 
megjelent képviselettel a politikai 
község elöljárósága, a vitézek, 
rokkantak, hadiözvegyek és hadi
árvák küldöttsége, a Tűzharcosok 
bajtársi küldöttsége, a Levente 
Parancsnokság küldöttsége, a helyi 
Gazdaifjak önképző Köre. mely^ 
vnek a hősihalált halt bajtárs ér
demes tagja volt, szintén küldött
séggel volt jelen az istentiszteleten. 
A polgárság közül is nagy szám
ban voltak jelen.

A templomból, az istentisztelet
ről valamennyien a hősök szob
rához mentünk, hogy ezen meg
szentelt oltárnál meggyujtsuk és 
lobogtassuk azon hazafiűi szent 
meggyőződésünket és hitünket 
hogy azért a szent, nagy közös
ségért, amit Hazánknak nevezünk,

vadász kiabált ijettibe: Kutya ne 1 
Kutya ne ! de a kutya is megijedt, 
csak .szükölt, oszt elfutott. Mi meg 

.felmásztunk a fára. A vaddisznyó 
a fa alatt vinnyogott. Én is sírtam, 
a romány is sírt. Eccerre csak 
hallunk nagy kiabálást, meggyűl
tek a favágők, de akkorra mán a 
vadász majd megnyúvadt. A vad
disznyót elkergették, a bocskorost 
meg. lehúzták a fáról, mert még 
most sem akart legyünni, oszt el- 
kezték nagyon nevelni. Erre ó 
kapta magát, elfutott, még a pus
kot is otthagyta. De azután én 
sem mentem többé vaddisznyót 
lesni, inkább halászni jártam.

— Eccer a Küküllő partján vó- 
tunk, még trokogyilt is láttam.

Most már nem bírtam magam
ban tartani a nevetést, erre őgóbé- 
sága csendesen megjegyzi:

— De jóézűt teccik kacagnyi... 
peig nem is vót igaz. amit mond
tam, csak én lanátam ki I

Nagy kajánul nevetve elfutott. 
Mintha csak egy huncut bárány
felhő szállt volna alá a tavaszi 
égről, hogy megtréfálva csodálójót, 
a langyos szellő hátán tovatűnjön.

MOLNÁR PÁL.

minden áldozatot meghozni, ha 
kell életünket is feláldozni legszebb 
és legszentebb hazafiú kötelessége 
minden magyarnak, mert ez ad 
lendületet a harcn ak és eredményt 
a küzdelemnek, m elynek végcélja
ként minden igaz magyar szeme 
előtt az lebeg, amit a magyar 
Hiszekegy szavaival imádkozva 
mondunk: „Hiszünk Magyarország 
feltámadásában!4* Ezzel az erős 
hitünkkel és szent meggyőződésünk
kel találunk rá arra az útra, mely 
második ezredévünknek nyit kaput 
és ezáltal fognak valóra válni 
igazán a Miniszterelnök úr önagy - 
méltósága azon szent meggyőző
déséből fakadt megállapítása és 
szavai: „ .. . és mert il yenek az 
apák és ilyenek a fiúk, örök a 
magyar!" Igen, ezt az eszmél, 
ezt a tényt valósította meg a vitéz 
Laborcfői család, mert az atya 
vitézül, hősként harcolt hazájáért, 
egyetlen fia, minden reménye és 
büszke öröme életét adta hazájá
ért és ilyen formán ezen érdemes 
családban valóra vált a nagy 
nemzeti óhaj és vágy : . . .  mert 
ilyenek az apák, ilyenek a fiúk, 
tehát örök a magyar!-

A magyar nemzet soha meg 
nem szűnő, soha el hem múló 
hálával és tisztelettel veszi körül 
a Hazáért életüket áldozott hős 
fiainak megdicsőült, megszentelt 
emlékét.

Te is ott vagy kedves ifjú vitéz 
Bajtársunk a magyarság jobb 
sorsa felett őrködő Hadak Utjának 
csillagai közölt, hogy nemzetünk 
feltámadásához az ünnepi l harso
nát adjátok, küldjétek minden 
hegyeket és völgyeket átplzengő 
Hállelujaként !

Ezen érzések és gondolatok 
jegyében helyezem el e koszorút 
a Hősök szobra talpazatán, hogy 
ezzel is igazoljuk és szent eskü- 
véssel fogadjuk meg, hogy ifjú 
vitéz Laborcfői György és a többi 
drága hőseink áldozatát és meg
dicsőült emlékét soha el nem múló 
hálával és tisztelettel vesszük kö
rül s Hazánk iránti kötelességünk 
teljesítésében Hőseinket tekintjük 
és tartjuk példákul.

Isten áldása és kegyelme legyen 
drága Hőseink megszentelt emlékén.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót. 10-től magyar, az 
újtemplomban tótnyelvü istentiszteletei 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvű könyörgés után ma
gyarnyelvű frásmagyarázalot tartanak.

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

Szarvason református istentiszteletet

Í
rlanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
rvaház dísztermében. Kondoroson min
den hónap második vasárnapján dél

után 2 órakor \an istentisztelet a köz
ségi iskolában.

— A szovjet harctéren küzdő 
katonáink Qdvözlik országgyűlési 
képvisolftnket. A szovjet harcté
ren küzdő szarvasi és járásbeli 
honvédeink szeretettel üdvözöl
ték a húsvéti ündepek alkalmá
val dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
országgyűlési képviselőnket. A 
keleti frontról jöttek a követ-
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kezd szövegű üdvözletek: Ke
leti front 1943. IV. 18. Nagysá
gos és nemzetes Képviselő 
Urunk ! A sors és Isten különös 
kegyelméből szerencsésen meg
küzdöttünk a 40—42 fokos ke
gyetlen orosz télben lezajlott 
történelmi eseményekkel és mint 
az itteni időknek és kerületed
nek is öreg harcosai, hamarosan 
abban a helyzetben leszünk, 
hogy egy viszontagságos év után 
otthoni szeretteink és vezérünk
nek számotadhassunk a haza 
állal reánk rótt kötelességtelje
sítésünkről. Addig is kedves 
mindannyiótoknak boldog hús
véti ünnepeket kívánva, mély 
tisztelettel köszöntének hű ka
tonáid. Méri János törzsőrm., 
Brachna János őrm , Babinszki 
Pál, Jelen Pál. Krajcsi György, 
Luslyik György honvédek. Tá
bori posta 202/50. — Nagysá
gos és nemzetes dr. vitéz Ze
rinváry Szilárd országgyűlési 

| képviselő úrnak Szarvas. Nagy 
küldetésünk a vége felé jár. 
Lehel, rövidesen hazamegyünk. 
Bár nem leszünk annyian, mint 
amennyien kijöttünk, mégis büsz
kén térünk meg. Eskünkhöz hí
vek voltunk, szívünk megedző
dött és tudom, egy új híváskor 
ez a még kinn lévő egység újra 
öregbíteni fogja zászlóaljunk 
régi jó hírnevét. Meleg szere
tettel üdvözlöm Sebő Ernő zász
lós. Tábori pósta 233/25. — 
Nemzetes dr. vitéz - Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselő 
úrnak Szarvas. Kellemes hús
véti ünnepeket kívánok a szol
noki kórházból. Azt hiszem nem 
sokára hozcr fogok mármenni. 
Tegnap hallottam, hogy te is 
beteg vagy. jó egészséget kívá
nok. A viszontlátásig ölel Tóth 
Bálint. (Vöröskeresztes fiók-kór
ház.) — Országgyűlési képvise
lőnk amikor lapunkon keresztül 
megköszöni az üdvözleteket, 
mindnyájuknak mielőbbi győz
tes hazatérést kívánva, kéri min
den magyar honvédre a jó Isten 
óvó segítségét és a szebb ma
gyar jövendői kialakító mai ne
héz időkre áldó kegyelmét.

— Orvosi hír. Dr. Sinkovics 
György orvos és fogorvos ka« 
tonai szolgálatából megérkezett 
és rendeléseit megkezdte. I. 
kér., Deák Ferenc-u. 14.

— Eltadógyfilés »Művészet- és 
Tudominybarát Társaságban. A
szarvasi Művészet- és Tudó'- 
mánybarát Társaság május hó 
3-án, a hónap első hétfőjén este 
fél 9 órai kezdettel a Polgári Kör 
különtermében /előadó és vita
estét rendez. - /Az előadóesten 
Jeney László gazdasági taninté
zeti tanár tart előadást „Mező- 
gazdasági üzemlani kérdések** 
címmel. Ez alkalommal olvassák 
fel Tóth Pál szarvasi gazda ér
dekes megfigyeléseit a szarvas- 
marha tenyésztéssel és legelte
téssel kapcsolatban. Az előadó
estre a társaság tagjait és az 
érdeklődőket ez úton hívja meg 

az Elnökség.

— Visszatartotta a 16 Járlatót. 
Dorogi Imre békésszentandrási 
lakos, borkereskedőt a rendőri 
bünletőbiró négy napi elzárásra 
átváltoztatható 20 pengőre Ítélte, 
mert az általa-Varga Oltó bu
dapesti lakosnak eladott ló jár- 
latát visszatartotta.

— Kinevezték a szarvasi köz
ellátási bizottság tagjait. A járás 
főszolgabírája a szarvasi köz
ellátási bizottság tagjaivá a kö
vetkezőket nevezte ki. A bizott
ság elnöke Dauda Mihály közs. 
bíró, jegyzője Ruzsicska György 
községi jegyző, tagjai Kolompár 
András, Janurik János. Molnár 
Pál, Medvegy Miklós, Demcsák 
András, Kiss Sándor, Miklós Jó
zsef, Janurik Mihály, Rohoska 
Géza lettek.

— A Bajtársi Szolgálat és Hadi
gondozó Szövetség Ozenete a hon
védcsaládoknak. 1, Az alább 
megnevezett honvédek utáni 
tudakozódó leveleket a Szol
gálat a nagyhét alatt továbbí
totta a Vörös Kereszt Tudó
sító Irodájának: Komár Mi
hály szül. 1914. IX. 8.; Bor
gulya Pál szül. 1916. III. 28.; 
Kohuth András szül. 1920. X. 
15.; Jancsó János szül. 1915. 
Vili. 18. és Raskó István szül. 
1913. 1. 17. 2. Krajcsovics Já
nos honvédről a Vörös Kereszt 
és a helybeli Bajtársi Szolgálat- 
útján a következőket közölte : 
„Üzenem feleségemnek, hogy 
hála a jó Istennek, nincsen 
semmi bajom, egészséges va
gyok és mihelyt hozzájutok, 
azonnal írok". 3. Kohut And
rás honvéd felőli tudakozódá
sunkra (szül. 1920. édesanyja: 
Palyó Mária) a Vörös Kereszt 
azt válaszolta, hogy a tábori 
parancsnokság értesítése sze
rint nevezett honvéd a meg
adott 229/25. tábori postaszám 
alatt nem szerepel. Édesanyja, 
özv. Kohut Jánosné közölje a 
helyes postaszámot a helyi Szol
gálat Vezetőségével. 4. Kohut 
György (szül 1919.) honvédről 
a Vörös Kereszt 1943. IV. 20 án 
közölte, hogy jól érzi magát, 
egészséges, özvegy édesanyja 
legyen nyugott.

— Evang. papnék konferenciája 
és evangelizációs estély Szarvason.
A régi nagy békési esperes- 
ségből alakult három egyház
megye esperesei f. é. május 
5-én szerdán, egynapos kon
ferenciát rendez az árvaházi 
épület leányegyesületi termé
ben, a nagy alföldi evangélikus 
papnék részére. Ugyanazon a 
napon este 7 órakor a nagy
templomban evangelizációs es
tély lesz. amelyen előadást fog 
tartani Zulauf Henrik, a „Fébé“ 
diakonissza-anyaház lelkésze 
és vitéz Sréter Ferenc budapesti 
lelkész s közreműködik a laní- 
tónöképző - intézet énekkara 
Fasang Árpád tanár vezetésé
vel. Az estély után offertórium 
lesz a költségek fedezésére. 
Erre az estélyre mindenkit sze
retettel meghív a rendezőség.

— Értesítés. A Légoltalmi 
Liga elnöksége értesíti az érde
kelteket, hogy az „Elsősegély
nyújtás képekben** című füzet 
szétosztása megkezdődött. A 
füzetek kedden és pénteken 6 
órától vehetők át a községháza 
kistanácstermében.

— Engedély nélkül folytatott 
burgonyakereskedést. Kabódi Fe
renc szentelornyai lakos a kon
dorosi piacon iparigazolvány és 
kijelölés nélkül burgonyával ke
reskedett. Feljelentés folytán az 
ügy a fős$olgabíróság elé került, 
ahol a rendőri bünletőbiró 10 
napra átváltoztatható 20 pengő 
pénzbüntetésre ítélte.

Időszerű gazdasági kérdések

Gondoskodjunk 
háziállataink takarmányozásáról
Állattenyésztésünk csak úgy lesz

eredményes, ha állatainkat koruknak, 
fajtájuknak és rendeltetésüknek meg
felelően takarmányozzuk. Ellenkező 
esetben megcsöknek, termelőképessé
gük csökken, nem szaporodnak vagy 
ha hoznak is utódokat a világra, 
azok satnyák lesznek. Inkább bosszú* 
Ságot, mini örömet okoznak a gaz* 
dának. Annak a gazdának, aki állat
állományának színvonalát tartani 
akarja, föltétlenül gondoskodnia kell 
arról, hogy egész éven ál megfelelő 
mennyiségű és minőségű takarmány 
álljon rendelkezésére.

Evégböt elsősorban arra kell tőre* 
fednie, hogy oí; szükséges szénakész
letet biztosítsa állatai részészére. Két
féle szénát különböztetünk meg, úgy
mint rétt szénát és szántófölden ter
melt szénát. A ml viszonyaink között 
a réti széna jelentősége nem nagy, 
ezért evvel nem is foglalkozom. El* 
lenben annál inkább kell foglalkoz
nunk a szántóföldi szénával, elsősor
ban a lucernával.

1000—1000 négyszögöl az terület, 
amely szükséges egy számos állat 
részére elegendő szénamennyiség 
megtermeléséhez. Iz függ a talaj 
minőségétől, a téli' istállózási napok 
számától és attól, hogy termelílnke. 
még más takarmány vagy olyan 
Ipari növényt, amelynek melléklenné- 
kelt a takarmányozásban (el lehet 
használni (Olajosnövények. cukor« 
répa slb.)

Azonban nem leltünk meg mindent 
akkor, amikor csak arról gondosko
dunk, hogy elegendő mennyiségű 
szénánk legyen. Törődjünk a széna 
minőségével is. Hogy mijen minőségű 
szénát raktároz el a gazda, az nagy* 
részt a gazda előrelátásától, céltuda
tos munkájától függ.

Evégből:
1. Helyesen kell megválasztani a

ÚJ KOZM ETIKA SZARVASO N!
Értesítem a nagyérdemű hSIgykőzönségef ,  
hogy a l egmode rnebbü l  berendezett és 
s z a k s z e r ű e n  f e l s z e r e l t

KOZMETIKAI S ZA LÓ N T
nyitottam Szarvason, I. kerület, Deák 
Ferenc-uta 87. szám alatt (özv. Rómer 
Pálné házátftn), ahol a legkényesebb Igényeket 
Is kielégítő előzékeny kiszolgálásról biztosítom 
a mélyen tliztelt hölgykSzönséget és kérem 
szives pártfogó támogatásukat. Teljes tisztelettel:

özvegy Rosrik Mihályné.

kaszálás idejét. Nem szabad túlságo- 
són sokáig várni a kaszálással, mert 
a lucerna szára megfásodlk, ebből 
kifolyólag táplálóanyagtartalma és 
emészthetősége csökken. Leghelyeseb
ben akkor járunk el, ha akkor ka
száljuk a 'lucernát, amikor bimbósodni 
kezd, vagy pedig az alsó levelei 
már sárgulnak.

2. Vigyázni kell a szárításánál és 
behordásánál arra, hogy levelei le 
ne töredezzenek, mert a levelekkel 
együtt a lucernának legértékesebb 
táplálóanyagalnak és ásványi anya
gainak nagyrésze is elvész. Tehát 
eslefdé és reggelenként forgassunk, 
amíg a harmat nem száradt fel. Gyűj
tésnél nem szabad megvárni azt, 
míg a lucerna teljesen megszárad, 
hanem mindjárt akkor gyűjtjük. amikor 
már a levele zörgősre száradt, de 
még nem törik, a szára pedig, ha 
összecsavarjuk nem ad leveL Ekkor 
villahegyekbe, csirkékbe gylljljtlk össze, 
a csirkéket pegig pár napi száradás 
után petrencékbe, vontatókba rakjuk 
össze. A behordás lehetőleg ne sze
kéren történjen, hanem vontató tali
gákat használjunk erre o célra.

Sok láplálóanyag és ásványt 
anyag (mész) megy veszendőbe ak
kor, ha renden ért az eső a lucernát 
Ilyenkor az egész kaszálás elveszt
heti értékét. A svéd szárító állványon 
és a különböző rendszerű száriló 
bakokon a lucernát huzamosabb eső
zések alatt sem éri veszteség.

3. OgyeljUnk arra, hogy a már 
kész szénánkat a raktározás ideje 
alatt minél kevesebb veszteség érje. 
A legtöbb veszteség a kazalozott 
szénái abból kifolyólag ért, hogy be- 
ázik és a szél hord el belőle sokat. 
Csökkenthetjük ezeket a vesztesége
ket az által, hogy a kazlakat jó be
tetőzzük és lekötjük, kis padkát kez
dünk, lehetőleg több napra való szük
ségletet viszünk be egyszerre.

További fonlos feladat a széna 
beosztása. Elsősorban arról kell meg
győződést szereznünk, hogy milyen 
nagy a szénakészletünk. Ezt legpon
tosabban mérlegelés útján állapíthat- 
haljuk meg. Ha a vontatókat egyenlő 
nagyságúakra készítettük, akkor egy 
pár vontató mérlegelése alapján győ
ződünk meg a begyűjtött széna meny- 
nyiségéról. Vagy pedig úgy, hogy 
megmérjük egy padkának a súlyát 
és abból következtetünk a kazalban 
lévő széna súlyára.

Ha tudjuk azt, hogy mennyi széna 
áll rendelkezésünkre, kiszámíthatjuk 
azt Is, hogy naponta mennyi szénái 
etethetünk. Evégből a szénamennyisé
get elosztjuk a téli takarmányozási 
napok számával 200-zal (majdnem 
hét hónap). A naponta kijutó m en
nyiségei azután elosztjuk az egyes 
állatok között. Az elosztásnál előny
ben fogjuk részesíteni az erősen vem
hes. tejelő- és szoptató, valamint a. 
növendék állatokat. Pazarlás volna 
azonban, ha óén állatok takarmány- 
adagja tisztán lucemaszénából átlana. 
Hogy gazdaságosan termeljenek ezek 
az állatok, a széna melleit még etet* 
nünk kell velük megfelelő mennyiségű 
répát, takarmányszalmát .vagy csala- 
mádét. Még lokább áll ez a tisztán 
igázásra használt állatokra. Az idő
sebb növendékállatokkal és heverő 
állatokkal egyéb takarmányokat eles* 
síink főképen, lucemaszénát legfeljebb 
csak klegészltésképen kapjanak.

SCHULTZ SÁNDOR 

m. kir. gazd. tanár.

— Nem termelt olajos magva
kat. A járási rendőri bünlető
biró Janurik György kondorosi 
lakost 10 napi elzárásra átvál
toztatható 200 pengő pénzbün
tetésre ítélte, mert nem termelt 
olajosmagvakat.

— Nem hivott orvost a gyermek 
kéhez. Kiss Elekné öcsödi lakost 
a rendőrbfró 3 napi elzárásra 
átváltoztatható 30 pengő pénz- 
büntetésre ítélte, mert kéthetes 
csecsemőjét orvosi segélyben 
nem részesítette és az meghalt.
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Április 30-án, pénteken, május 1-én, szombaton. 2-án. vasárnap. 
3-án, hétfőn, 4  n a p I g I A legújabb magyar filmremek :

É J F É L I  G Y O R S
Sárdy János. Bordy Bella. Bilicsi Tivadar, stb. főszereplésével.

Május 5-én, szerdán és 6-án csütörtökön a legnagyobb német
expedíciós film:

G Y I L K O S  V A D O N .
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— Orvosi kijejölósek. A vár
megye alispánja az 1943. évi 
himlőoltások elvégzésével a kö
vetkező községi orvosoka! bízta 
meg a járásban. Szarvason dr. 
Ribárszky Pál, Öcsödön dr.Papp 
András, Kondoroson és Csaba- 
csűdön dr. Lohr Gyula, Békés- 
szenlandráson dr. Kiss József.

— Gyász-szertartás egy hősi 
halott tiszteletére. Az orosz 
harctéren ezévi január hó 19 én 
hősi halált halt Vitéz Laborc- 
fői György tizedes emlékére az 
ev. egyház hétfőn, április hó 
26-án délután 2 órakor ünnepi 
gyászistentiszteletet rendezett, 
melyen a családtagokon kívül 
megjelentek az elesett hős ro
konai. ismerősei, barátai, a 
Szarvasi Bajtársi Szolgálat és 
Hadigondozó Szövetség elnöke, 
népes küldöttséggel képvisel
tette magát a Tűzharcosok 
Szarvasi Csoportja, a Járási 
Vitézi Szakasz, a Járási Kato
nai Parancsnokság, a Levente- 
Egyesület, a Szarvasi Kisgazda- 
Kör és a Gazdaifjak Önképző
köre. A gyász-szertartást Sze
lényi János ev. lelkész vezette.

— A szarvasi ev. leányliceum 
és tanítónöképzöbe a vidéki nö
vendékek felvétele június l én 
lesz. Az igazgatóság felhívja a 
szülők figyelmét arra, hogy a 
helybeli növendékek irataikkal 
június 1-ig jelentkezzenek fel
vételre, mert az osztálylétszám 
korlátozott. Az érettségizett nö
vendékek is akkor kérjék vizsga
engedélyüket.

— Szarvasi honvédek üzennek 
a frontról. Kelt 1943. IV. 6 én. 
Tekintetes Szerkesztőség 1 Alul
írott honvédek azon tisztelettel
jes kéréssel fordulunk a Szarvasi 
Közlöny szerkesztőségéhez, ha 
lapjukban akad még számunkra 
egy kis hely, kérjük tolmácsolja 
kiváltságunkat. Mink, Szarvas 
község fiai, akik szeretett köz
ségünktől oly messze, valahol 
Oroszországban hazánk bizton
ságát védjük. Húsvéti ünnepek 
alkalmából is csak rátok gon
dolunk és kívánunk a jó Isten
től nagyon boldog ünneplést 
mindnyájatoknak. Üzenjük a 
szarvasi kislányoknak, hogy 
amikor a locsolástól rózsaillat 
terjeng szét a hajukból, gondol
janak ránk is egy kicsit és bíz
zanak abban, hogy a következő 
húsvéti ünnepeket sokkal bol
dogabban fogjuk eltölteni, mert 
együtt leszünk. Balázs Mihály, 
Lestyán János, Va.ygely György, 
Szabó Pál, Báni Ferenc, Csabai 
Ferenc orv.. Dauda János tsz. 
szkv. szarvasi honvédek. Tábori 
posta számunk 164/104,

— A Himnusz éneklése az ev. 
istentiszteleteken. A szarvasi ev. 
egyházközség a következők köz
lésére kért fel bennünket: A 
„Szarvas és Vidéke" cimű lap 
f. évi április hó 23-i számában 
az „Istentiszteletek" rovatban 
egy rövid hír jelent meg a ma
gyar Himnusz templomi ének
lésének redukálásáról. A hír té
ves információ alapján jelent 
meg. A magyar nemzeti imád
ság mindaddig, amíg az egyház- 
tanács — amely annak temp
lomi éneklését kimondotta — 
másként nem határoz, továbbra 
is minden liturgikus istentiszte
leten énekelni fogjuk.

A tengeri-beszolgáltatás 
elmulasztása miatt 

súlyos büntetést kaptak
A járási rendőri büntetöbíró sok száz járási lakost 

büntetett meg a tengeri be nem szolgáltatásáért
Többek között Slejhó Lajos 

szarvasi tímárt 30 népi elzárásra 

átváltoztatható 300 pengő pénz- 

büntetésre ítélte, meit tengeri- 

beszolgáltaíási kötelezettségének 

elegei nem téve törés után a 

tengerijét zugforgalomban érté

kesítette. Kiss János szarvasi 

lakost szintén 30 nfipi elzárásra 

átváltoztatható 300 pengő pénz

büntetésre ítélte, mert ahelyett, 

hogy tengerijét beszolgáltatta 

volna azt negyven darab libája 

kitömésére használta fel és 

azokat zsidóknak adta el.

A tengeri beszolgáltatását 

kötelező rendelet követelményei

vel ellentétben számos szarvasi 

járási lakos került a járási ren

dőri büntetőbíró elé. mivel ten

geri beszolgáitatási kötelezett

ségüknek nem teltek eleget. 

Azok a termelők, okik gyenge 

termésük folytán adólörlésben 

részesültek, mentesültek a bün

tetés alól, sok százat pedig igen 

súlyos büntetéssel róttak meg. 

Dr. báró Drechsel Béla szolga- 

bíró, rendőri büntetőbíró napo

kon át tárgyalta az ügyeket.

— Mit szállíthatunk engedély 
nélkül vasúton. A vasúti állomá
sokon ellenőrzik az utasok cso
magjait és a nem szállílható 
élelmiszereket elkobozzák tőlük. 
Csak szállítási engedéllyel le
het lisztet, zsírt, tojást, libát, 
kacsát szállítani. Azonban a 
személyes szükségletnek meg
felelő mennyiségű élelmiszert 
vihetünk magunkkal a vasúton. 
Engedély nélkül vihetünk egész 
kenyeret is, továbbá egy puly
kát vagy két tyúkot, vagy négy 
darab csirkét.

— Ellopták a kerékpárt. Piros 
József szarvasi pékmester jelen
tette a csendőrségen, hogy va
sárnapra virradóra pékműhelyé
ből valaki ellopía a kerékpárját. 
A csendőrség erélyes nyomozást 
indított az elsötétítés alatt mű
ködött besurranó tolvaj kézre- 
kerítésére.

Szarvas nagyközség elöljárósága

HIRDETMÉNY.

Közhírré teszi az elöljáróság 
hogy Szarvas községben f. é 
május hó 4, 5, 7, 11, 14. 18,21 
25, 26, 28, és 31. napján tar 
latnak a gyapjúátvételi napok 
mely napon a Szarvasi Taka 
rékpénztár és Gaál Ferenc vas 
úti raktáraiban veszik ál a be 
szolgáltatásra kerülő gyapjúkat 

Szarvas, 1943. április hó 24-én 

Elöljáróság.

HIRDETMÉNY.

Felhívja az Elöljáróság mind
azon vendéglősöket, korcsmá- 
rosokat és italméröket kik a 
községi Strandvendéglőt bérbe 
óhajtják venpi, írásbeli ajánla
taikat az iktató hivatalban 1943 
évi május 10-ig nyútsák be.

Elöljáróság.

Eladó földek:
1368 G-öl gyümölcsös a faggyasi laposban ;
1600 □-öl szántó a szentesi kövesúthoz közel;
2 hold szántó közvetlenül a város mellett ;
2 és fél hold szántó tanyával a kórház mellett;
4000 D-öl szántó endrődi és mezőberényi

kövesúthoz közel.
13 és fél hold 1. osztályú szántó tanyával kaukál dűlőben ; 
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen ;
30 hold szántó Disznóhalmon ;
34 V* hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
60 hold szántó Kiskirályságon.

Eladó házak:
1. kér.. 105 sz. cseréppel fedett beltelkes lakóház;
I. kér. 117. sz. központban lévő beltelkes lakóház;
I. kér., 432. sz. cseréppel fedett lakóház;
II. kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel, 
IV. kér.. 594. sz. cseréppel fedett lakóház;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész.
3 drb. 200 D-öles telek I. kér., 391. sz. ingatlanból, 
Körösparti nyaraló erős kőépülettel,
Eladó sarokház bennelevő vegyeskereskedés korcsma

joggal és berendezéssel.

Vételre keresünk:
Beltelkes lakóházat a IV. kerületben.
Jóminőségű szántóföldet cca. 18 000 pengőig.
Kisebb lakóházat.
6—8 hold szántót köröspart vagy csatorna mellett.

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet
hez, hol a megbízást eredményesen köz
vetítik.

APRÓHIRDETÉSEK.
Apróhirdetések állási keresőknek és ál
lást hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den további szó 2 fillér. Egyéb tárgyú 
«p ró hirdetés 10 szóig 60 fillér, három
szori feladás esetén 1 '20 pengő, min- 

den további szó -4 fillér.

Aprohirdetcseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papirkercske" 
dése Szarvas. I . Horthy Miklós úl 9. 

szám

• 150 _.-öles telek ártézi-kút. 
pék, és üzletek szomszédságá
ban 28 termő gyümölcsfával 
eladó. 1. kerület 570.

. Darida Géza rőföskereskedő- 
nél egy síráfkocsi eladó.

. Erős fiú báldogos és szerelő 
tanulónak felvétetik Hankisznál, 
Piac-tér.

. I. kerület, 194. számú ház és 
a Mangolzugban nyaralónak 
alkalmas meder eladó. Érdek
lődni lehet I. kerület, 190. szám 
alatt.

. Elsőrendű fehér és szines 
borok 1 80 P-tői 2 P-ig állan
dóan kaphatók id. Dancsó An
talnál Csépa. piactér.

. Tanoncot fölvesz Benczúr 
János szobafestő mester. I. kér., 
142. sz.

. Eladó I. kér., 73. sz. ház. Ér
deklődni lehet ugyanott.

. Zöldrefestett használt és ke
veset használtigáskocsik eladók. 
I. kér., 134. sz.

- Eladó 1. kér., 171. számú ház. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

. 50 kötetes Jókai-sorozat al
kalmi áron olcsón eladó. Ugyan
ott egy 10 kötetes Tolnay Világ- 
történelem is eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

. Eladó III. kér.. 59. szám alatt
4 szobás nagy családi ház. alsó 
lakással és mellékhelyiségekkel. 
Érdeklődni lehet dr. Gémes 
Szilárd ügyvédnél.

. Tanulót felvesz a Csery-cuk- 
rászda.

. Jobb szoba-konyhás. esetleg 
kétszobás lakást keresek azon
nalra. Címet a kiadóba kérek

. Körösparti nyaralónak alkal
mas üres telket keresek. Cím 
a kiadóban megtudható.

. Kisárpádba egy itcés keres
tetik. Érdeklődni lehel Czeperkó 
Árpád-bérlőnél.

. 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.

Hirdessen 
lapunkban!

FclelSa kúd* N A G Y S A N D O B  
Nyomatott a Szarvasi KoxISny Nyom* 
4a. ét Lapldattvillalal »yoadijábaa 
L kér*, Horthy MiklótWH 9.rxim.


