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A lapot küldi: Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
Felelősszerkesztő : évre 1*30 P. Vidékre negyedévre 2 pengő.

Egy példány ára 10 fillér.

Cfm:

Tábori postaszám :
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Horthy Miklós út 9. Az összes postai külde 
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Suttogó propaganda
Az ellenséges propaganda újabb 

hazugsághadjárattal akart beug

ratni, német megszállásról sutto

gott, azt hitte minden magyar 

azonnal ostoba palivá válik és 

elhiszi ezt a régi szakállas masz

lagot. Ma a hazugságokat igye

keznek úgy eléd tálalni, hogy a 

valóság halvány színezetét vará

zsolják kőréje. Most is egy ártat

lan közigazgatási rendelkezéshez, 

a lakások katonai igénybevételé

hez, amely minden esztendőben 

kiadatott és kiadatlk, kapcsolták 

a régi álhírt. így gondolták el: 

ha egy csipetnyi újsághírt és egy 

bődületes hazugságot Összekever* 

nek és megetetik veled, máris 

olyan leszel, mintha nadragulyát 

ettél volna. Lássunk tisztán. Min

dig azt vizsgáljuk, mi volt a cél, 

amiért megetették a nadragulyát 

velünk ? Úgylátszik sokaknak fáj, 

hogy Magyarországon még zavar

talanul folyik a munka, az em

berek higgadtak, és bizakodással 

néznek a holnap élé, mert tud

ják, jó erőben vagyunk. Tehát 

meg akarják zavarni a munkát, 

fel akarják robbantani a nyugal

mat, pánikot, zűrzavart akarnak 

kelteni, aztán jöjjön a pokol, a

felfordulás, a ^olsevlzmus, mi* 
bánják ők ? Össze akarják ugratni 

a fegyvertársakat. Milyen jó is 

lenne, a keleti front mögött és 

a Balkán-félsziget mögötti terü

leteken, éppen most Magyaror

szágot szembeállítani szövetsége

seivel. ők igen, ők kívánnának 

egy megszállást. Talán nem is 

németet. Kitűnő lenne terveiknek! 

Ez még segítene, gondolják. És 

ha nincs, ha nem lesz, legalább 

suttognak, beszélnek róla, ijeszt

getik, aki ijeszthető és palira 

veszik azt, aki bárgyú és palira 

vehető 1 Két hete folyik ez a 

suttogás és azóta az idő óta lóg 

a levegőben, szinte már érezni 

süvítő szelét: egy hatalmas po

fon. Előbb-utóbb elcsattan. tjLz 

fogja kapni, aki ilyen együgyűnek, 

ostobának, tudatlannak, bárgyú

nak tartja a magyar közvéleményt, 

hogy ezt a suttogást elhiszi és 

megvadul tőle. Lássunk tisztán. 

Német megszállás nem lesz, 

aminthogy semmiféle megszállás

nem lehet, még az sem, amire 

ők annyira vágyakoznak.' Az ősi 

magyar haza területén mindig és 

kizárólag a törvényes magyar ál

lamhatalom és magyar honvédség 

szuronya lesz az úr. Most majd

sokan tanulhatnak. A megtévesz

tettek, jóindúlatúak. És jó lesz, 

ha azok, akik ehhez az alatto

mos, aljas ésjfkártékony robban

táshoz odaadják magukat a jövő

ben, vigyázzanak. A hazugnak 

és rágalmazónak még akkor Is 

kijárt a pofon, amikor a régi és

letűnt zsidó jampecvllágban vidá

man, ellenállhatatlanul 'fecsegtek- 

locsogtak. Előbb-utóbb most is 

megkaphatják. Minél későbben, 

annál hatalmasabban! Elég volt 

a lélekmérgezésből 1 Lássunk 
tisztán 1

Pénzjutalmakat és okleveleket nyernek 
az olaj és kukoricatermelési versenyen a gazdák

A kukorica term éseredm ényének em elésében a legalább háromszori kapálás

A földmívelésügyi miniszter 
ez évben is megbízta a mezőgaz
dasági kamarákat olajnövény
termelési verseny rendezésével. 
Napraforgó- és szójatermelési 
versenyben az ország egész 
területén, ricinustermelési ver
senyben az Alsódunántúli,Duna- 
Tiszaközi és Tiszántúli kamara 
területén minden gazda részt- 
vehet, mégpedig külön csoport
ban a 100 holdon aluliak és 
külön a 100 holdon felüliek. A* 
A földmívelésügyi miniszter a 
versenyben jó eredményt fel
mutató gazdák jutalmazására 
nagyszámú pénz- és oklevél
díjat lűzölf ki. A kamarai kerü
letben legjobb eredményt elérő

igen fontos tényező
gazda 500 pengős 1. díjban és 
elismerő oklevélben részesül. 
Ezenkívül az ország területén 
összesen többmint 300 pénz

díjat és körülbelül 1000 okle
velet fognak a mezőgazdasági 
kamarák a legjobb eredményt 
elért gazdák részére kiadni. 
Kukoricatermesztésünk színvo
nalának emelése, valamint 
a kukoricatermesztés körüli hi
bák kiküszöbölésének nagy je
lentősége van az egyes gazdák 
szakszerű példaadásának. Kü
lönösen nagyjelentőségű a ku
korica terméseredményeinek 

emelésében a megfelelő számú, 
de legaláb háromszori kapálás. 
A földmívelésügyi miniszter a

kukoricatermesztésben példaadó 
gazdák jutalmazására kukorica- 
termelési verseny rendezésével 
bízta meg a mezőgazdasági ka
marákat. A versenyben minden 
100 holdon aluli gazda részt- 
vehet. A kamarai kerületben 
legjobb eredményt felmutató 
gazdák 600 pengős I. díjat és 
elismerő oklevelet kapnak. A 
verseny sikere érdekében több
mint 300 nagyobb pénzdíjat és 
közel 1000 elismerő oklevelet 
adnak ki a mezőgazdasági ka
marák. Ezekre a versenyekre 
jelentkezni egyszerű levelezőla
pon az illetékes kerületi mező- 
gazdasági kamaráknál lehet.

--- *

Csak az juthasson földhöz, aki meg is műveli azt!
A  várm egyei m ezőgazdasági bizottság lelkesen fogadta el Csizmadia András

országgyűlési képviselő indítványát
Békés vármegye mezőgazda- 

sági bizottsága vasárnap dél
előtt Gyulán! ülést tartott dr. 
Geist Gáspár elnöklete mellett. 
Dr. Geist Gáspár elnöki meg
nyitójában meleg i szavakkal 
üdvözölte a*nagyszámban meg
jelenteket. majd Beliczey Mik
lós főispánnak, mint közellátási 
kormánybiztosnak értékes mun

kásságáról emlékezett meg. 
Csizmadia András országgyűlési 
képviselő felszólalásában rá
mutatott arra, hogy Magyaror

szág aránylag kedvezőbb hely
zetben van, mint sok más or
szág. Itt mindenki dolgozhat és 
termelhet. Kitért a Jurcsek-féle 

rendeletre, melynek lelkiismere
tes végrehajtása hozzájárul' a

külső és belső front szilárdsá
gának biztosításához. Ezután 
indítványt terjesztett elő, hogy 
intézzen a bizottság olyan irányú 
felterjesztést a kormányhoz, 
hogy csak az juthasson föld
höz Magyarországon, aki azt 
maga meg is műveli. A bizott
ság egyhangú lelkesedéssel 
tette magáévá az indítványt.

A megengedett árnál drágábban adták és vették
a termelvényeket a piacokon

A z uzsorablróság. több szarvasi, szentandrási és öcsödi lakost büntetett meg
árdrágításért

héten több árdrágítási ügyet 
tárgyalt. A bíróság elé Nyem- 

csok Judit 29 éves szarvasi 
napszámos árdrágítással vádol-

Dr. Molnár János kir. járás

bíró a gyulai kir. törvényszék 
uzsora bíróságának Szarvason

működő egyesbírája, a múlt

tan került, mivel a bab kilójáért 
a megengedett árnál jóval töb
bet, kilónként 1'20 pengőt kért 
és fogadott el. A bíróság 2 heti
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Egy szarvasi tűzoltó 
halálos balesete Budapesten

A famegm unkáló gép kidobott gerendája  
halálos sérülést okozott

fogházra és egy évi jogvesztésre 
ítélte jogerősen. — Bencsik Ro
zália és Bagi András békés
szentandrási lakosokat a bíró
ság 100—100 pengő pénzbün
tetésre és 1 — 1 évi jogvesztésre 
ítélte, mivel Bencsik Rozália a 
megengedeti árnál drágábban 
vette a mákot továbbeladás 
céljából, Bagi András pedig 
főzőlisztet adott el magasabb 
áron. Az ügyben szereplő Bigi 
Máté békésszentandrási, Dorogi 
Anlalné rákoshegyi és Blender 
József szarvasi lakosokat a vád 
alól felmentette, de mivel köz
ellátási kihágást látott fennfo
rogni, az ügyet további eljárás 
végeit a föszolgabírósághoz ielle 
át. — K. Tólh Andrásné Enyedi 
Eszter 57 éves öcsödi baromfi
kereskedő 10 kg tojást és na
gyobb mennyiségű baromfit vá
sárolt össze a megállapított leg
magasabb árnál drágábban áp
rilis 13-án az öcsödi piacon 
azzal a S7ándékkal. hogy azt 
tovább értékesítse. A bíróság 
200 pengő pénzbüntetésre, egy 
évi jogvesztésre és a vásárolt 
áruk elkobzására ítélte. Az íté
letek jogerősek.

H Í R E K
I stentí sztel etek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót, 10-tó! magyar, az 
újtemplomban tótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvO könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagyarázatot tartanak.

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

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

— Kinevezés. Beliczey Miklós 
a vármegye főispánja dr.Dörnyei 
József szarvasi ügyvédet vár
megyei t. b. főügyésszé nevezte 
ki. A vármegye főispánja egy
ben megbízta dr. Dörnyei Jószef 
ügyvédet, hogy a járási rendőri 
büntetőbíróságnál a közvád kép
viseletében, mint ügyészi megbí
zott a jövőben járjon el.

— Lelkészbeiktatás. Megírtuk, 
hogy a szentetornyai ev. egy
házközség egyhangú meghívás
sal Koszorús Oszkárt. Krón Fe
renc szarvasi ev. lelkész fiát 
választotta papjául. A beiktatási 
ünnepség vasárnap ment végbe.

— Szántási és termelési jutal
mak kiosztása. Az elmúlt héten 
Szarvas község pénztáránál fi
zették. ki a szántási és terme-, 
lési jutalmakat. Szarvas község 
gazdái összesen 49.340 pengőt 
vettek ét, amit nagyrészben az 
adóba fizettek be.

— Ifjúsági hangverseny. A
szarvasi elemi, közép és közép
fokú iskoláinak növendékei a 
muít évihez hasonlóan ez évben 
is megrendezik ifjúsági hang
versenyüket mőjus 23-án vasár
nap délután az ev. gimnázium 
udvarán.

Gilyan György szarvasi 48 

éves kőművessegéd, a szarvasi 

Önkéntes Tűzollótestület tagja, 

már hosszabb idő óta Buda- 

pesíen, az egyik famegmunkáló 

telepen dolgozott. A múlt héten 

munka közben a gépből egy 

kikészítésre kerülő gerenda ki

ugrott és fején találta Gilyant. 

Gilyan eszméletlenül terült el 

és mivel az első segélynyújtás 

után sem tért magához, kór

házba szállították, ahol megál

lapították, hogy koponyaalapi 

törést szenvedett. A kórházban 

megoperálták, azonban siker

telenül, rnert Gilyan György 

meghalt. A tragikus módon 

meghalt szarvasi tűzoltó holt

testét a vizsgálat lefolytatása 

után hazahozzák Szarvasra és 

itt fogják eltemetni. Halála mély 

részvétet váltott ki nagyszámú 

ismerősei ^s tűzoltótársai köré

ben.

80. jólékonycélú m. kir. 
állam.sorsjáték.

Főnyeremény ;

40.000 ar. pengő
29.360 nyeremény
420 000 pengő értékben. 

NYEREMÉNYEK:

20.000 dr. P 10.000 ar. P

2x5.000 ar. P 4x2.500 nr. P

6x2.000 ur. P 33x1.000 ar. P

és még számos nagyobb és ki

sebb nyeremény, melyeket mind 

készpénzben fizetnek ki.

Húzás június 8-án.
Sorsjegy árak :

Egész : ar. P 3 —. fél : ar. P l 50 

Kapható osztálvsorsjegyfőelárú* 

silóknál és dohánytőzsdékben.

Metapszihózis
— OfiOSZ IVÁN verse —

lAosl mar tudom : ml ez örökélet... 
ha magamba nézek : látlak téged.

Ha rádleklnlek : magamat látom, 
kicsi lányom, kis embervirágom.

Ma már tudom ha majd cl kell mennem, 
te viszed tovább elfáradt lelkem,

ú'ra újulva, mindég, mindéiig, 
a végtelenből végtelenségig.

Ahogy kaptam én, ügy adom tovább,
3 ho! megszakad, hol szétterül az ág

5 hogy jő messziből, úgy megy; messzibe.. 
ra|tam és rajtad át a semmibe,

az éiet. a vér, arcvonás, lélek.
Jó tudai most, ha meghalok: élek.

Élek lebenned, élek örökké 
amíg a testem széioralík röggé,

ősöktől hozott lelkem vándorol 
s ha sorsa rossz, nyughatatlan pokol.

Ha jó a sora örömök tára. 
bár köd előtte és köd utána.

S egyszer ha unom emberek között 
egy utód testből fába költözök,

s ha villám veti sz6*. azt is otthagyom, 
s megpihenek egy kóbor csillagon.

— A rántani való csirke leg
magasabb ára. Többek érdeklődé
sére kérdést intéztünk illetékes 
helyen, hogy mennyiért lehet áru
sítani a piacon az idei keltetése, 
rántani való csirke kilogramját. A 
kérdésre azt a felvilágosítást ad
ták. hogy a fennálló rendelet értel
mében a csirke kg-jáért 4 pengő 
60 fillérnél magasabb árat fel
számítani nem lehet. Nincsen 
ugyais olyan fennálló jogszabály, 
amely lehetővé (enné az idei kel- 
tetésű. rántani való csirkének 
magasabb áron való forgalomba- 
hozatalál. Aki mAgasabb áron 
árulná a csirkét az ellen az el
járást megindítják.

— Otthagyta a munkahelyét — 
internált^. Omiljak Mihály 19 
éves szarvasi mezőgazdasági 
cseléd elszegődött az egyik 
szarvasi gazdához. Mivel mun
kahelyét több alkalommal el
hagyta és csendőri elővezetés 
ellenére sem volt hajlandó mun
káját végezni, a járási főszoga- 
bíró rendőrhatósági őrizet alá 
helyezte.

— Képviselői panaszkihallgatás.
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd, a 
szarvasi kerület országgyűlési 
képviselője legközelebbi panasz- 
kihallgatását Szarvason e hó 
15-én, szombaton délután 3—5 
óráig tartja meg a Magyar Elet 
Pártnak a Polgári Körben lévő 
helyiségében.

— Alapszabály jóváhagyás. A 
vallás- és közoktatásügyi mi
niszter a belügyminiszterrel 
egyetértve láttamozta a Kondo
rosi Testedző Egyesület alap
szabályait.

— Harctéri üzenetek. Dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselőnk címére állandóan 
érkeznek üdvözlő táborilapok 
a messzi szovjet-harctérről. Dr. 
Molnár György karp. tizedes a 
164/104. táberiposfáról a követ
kezőket írja: '„Mindenek előtt 
szerencsés felépülésedhez kívá
nok minden jól. Kérem az Egek 
Urál. tninél előbb örvendeztes
sen meg a teljes felépülés örö
mével. Hogy úgy hazánkat, mint 
kedves családod s nem utolsó 
sorban bennünket nemes hiva
tásodban erőben, egészségben 
támogatni tudhass. A szarvasi 
újságból hallottam belegséged 
felől. Hál’ Istennek már túl vagy 
a veszélyen. Mi itt kinn egyéb* 
ként a körülményekhez képest 
jól vagyunk. Várjuk otthonról a 
hazai híreket. Itt is kezd lassan 
tavasz lenni. A szél azonban 
naponként jelentkezik. Nem is 
csoda, hisz a végletek hazájá
ban élünk." Hanzó Mihály pe
dig a 202/111. táboripostáról kí
ván képviselőnknek jó egészsé
get és kellemes ünnepeket. Or
szággyűlési képviselőnk magyar 
szeretettel köszöni a jóleső so
rokat és így lapunkon át is jó 
egészséget és mielőbbi győzel
mes hazatérést kíván minden

magyar honvédnek. — Újfalud- 
szky József őrmester a 164/100, 
táboripostával küldölte tábori- 
lapját szerkesztőnk címére, mely
ben a remélhető közeli viszont
látásig sok csókot küld drága 
családjának, üdvözletét minden 
barátjának és jóismerősének.

— Istent káromolta a moziban. 
Ifj. Liska Pál szarvasi lakos a 
Frecska Mozgóban még a múlt 
év novemberében botrányosan 
lerészegedve Istent kéromolta. 
Liska Pál duhajkodásáról köz
ismert legényember, aki a tél 
folyamán egy alkalommal az 
egyik községi rendőr kezét is 
átharapla. E tette miatt annak
idején a kir. járásbíróság itélke- 
izetl felette. A járási rendőri bün- 
letőbíró 3 napi elzárásra átvál
toztatható 15 pengő pénzbünte
tésre ítélte istenkáromlásért.

— Nem adta vissza a kölcsön- 
hordót. Csatári Mihály öcsödi 
lakos hordót kért kölcsön Kere
kes Benjámintól, azonban azt 
többszöri felszólításra sem adta 
vissza. A kir. járásbíróság 8 
papi fogházra és egy évi jog
vesztésre ítélte.

— Engedély nélkül szállították 
a szalonnát. Elek Sándorné rá- 
kosszentmihályi és Ivanics De- 
zsőné szarvasi lakosok 9 kg 
szalonnát és 1 kg vereshagymát 
szállítottak Rékosszentmihályra 
anélkül, hogy szállítási engedé
lyük lett volna. A m. kir. ál
lamrendőrség mátyásföldi kapi
tányságának rendőri büntető
bírája ezért Eleknél 10 napi el
zárásra átváltoztatható 40 P-re. 
Ivanicsnét pedig 10 napi elzá
rásra átváltoztatható 20 pengőre 
ítélte.

— Egy aktatáska szombaton 
elveszett. Kérem a megtalálót, 
jutalom ellenében a kiadóhiva
talban adja le.

ÚJ KO ZM ETIKA SZA R VA SO N !
iininiiiiiiiniiiiiiiiiirniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii^iiiiiiiniiiiiiiininiiiiniiiiniiiiiinminirinnfliiinwiiiiiiHiiiiiHHnmmiiinimiiiHiiiiiiHniiiiniii

Értesítem a nagyérdemű h ö l g y k ö z ö n s é g e t ,  
hogy a l e g m o d e r n e b b ü 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 Z A L Ó N T
nyitottam Szarvason, I. kerület, Deák ,*
Ferenc-uta 87. szám alatt (özv. Rómer 
Pálné házában), ahol a legkényesebb Igényeket 
is kielégítő előzékeny kiszolgálásról biztosítom 
a mélyen tiiztelt hölgyközönséget és kérem 
szíves pártfogó támogatásukat. Teljes tisztelettel:

özvegy Roszik Mihályné.
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Hatalmi küzdelmek a 
baromfiudvarban

Szigorú társadalmi rangsor van a tyűkok 
birodalmában

A lyúkanyó eddig a falusi idill 
a gondatlan mindennapi élei szim
bóluménak számíloll s az volt a 
vélemény, hogy e baromfiudvar 
népe, apróbb torzsalkodásoktól el
tekintve, zavartalan társaséletei él. 
Schjelderup Ede doktor, német 
állatbuvár, tízéves rendszeres kuta
tómunka eredményeképpen nem
rég kimutalta, hogy a világ és a 
baromfitenyésztő gazdasszonyok 
milliói rossz megfigyelőnek mutat- 
koznok. A baromfiudvarban nem 
vidám gondtalanság, hanem nyo
masztó társadalmi törvények ural
kodnak és a látszatra játékos, 
vagy legalább is komolytalan csip
kelődések mögött halálosan komo- 
lyan vett hatalmi küzdelmek hú
zódnak meg. Az első hallásra 
kissé hihetetlennek hangzó meg
állapítások helyességét mindenki 
maga is könnyen ellenőrizheti, ha 
— mondjuk— a baromfitenyésztést 
alapossabban megfigyeli. Min
den tyúk minél többet akar be
gyébe kaparitani, társait igyekszik 
elűzmi, sőt már a csőrükbe ka
pott falatjukért is kész vitába 
szállni és a következmény termé
szetesen általános vagdalkozás. 
Ez a vagdalkozás azonban nem 
olyan általános, mint amilyennek 
a nagy kavarodásban látszik és 
nem is kölcsönös. A baromfi- 
udvarban szigorú törvények szabá
lyozzék, hogy melyik tyúknak 
melyik társét szabad bántalmaz* 
nia és melyiknek melyiktől kell 
mindez ellenkezés nélkül el
tűrnie. E . szabályok alapján a 
tyúkok közölt valóságos ranglistát 
lehet felállítani. Tévedés volna azt 
hinni, hogy a rangsor a testi erő
höz igazodik. Ennek a hatalmi 
rendszernek az a magyarázata, 
hogy a rangsor eldöntése nem a 
felnőtt korba, hanem már a ka
maszkorba esik. Amíg a csibék 
még aranysárga pehelyruházatban

sétálnak a kolló után, békében 
élnek egymás mellett, de ha tol - 
lasodni kezdenek és függetlenítik 
magukat a szülői vezetéstől, vere
kedések is nyomban megkezdőd
nek. A végső rangsort ezek a 
harcok határozzák meg. A régebbi 
keltetésből származó csirkék ter
mészetesen mindig győztesek ma
radnak a fiatalabbak fölött és a 
most kialakult hűbárű rendszer 
akkor is megmarad, ha a fiatal 
időközben erősebbekké fejlődnek. 
Megfigyelték azt is, ha példáu 1 
tíz tojótyúk tíz új felnőtt társat 
kap rövidesen eldöntik egymásközt 
a hatalmi viszonyokat. Gyakori 
eset, hogy egyik tyúk a másiktól 
egyszerűen megfutamodik. A meg
futamodott fél engedelmeskedni 
tartozik a másiknak. Ha mindkét 
tyúk kölcsönösen menekülésre 
fogja a dolgot, az lesz a zsar
nok. amelyik hamarább erőt vesz 
félelmén. A harmadik leggyako
ribb eset azonban a harc. Ezek 
a harcok mindig határozottan 
rosszindulatú verekedések. A ve
rekedő tyúkok szétválasztásának 
nincs sok értelme, mert amíg nyi
tott kérdés egymásközölti rang
soruk, úgy is nyomban megint 
egymásnak esnek.

— Május 15-én, szombaton nyílik 
a Brabanti-cirkusz. Május 15 én, 
szombaton esle fél 8 órai kez
dettel tartja a Brabanti-cirkusz 
a szokott helyen megnyitó dísz
előadását. Artistaszámok, spa
nyol lovasiskola, kedves és szó
rakoztató majomszínház, kutya- 
számok tarkítják a műsort. És 
a kitűnő bohócok, akik egyéni 
ízű ötleteikkel színesítik meg a 
műsort. 20 új műsorszám I Az 
előadást rossz idő esetén is meg
tartják. A cirkusz 1200 személyt 
befogadó ponyvasátorát már 
felállították.

381/1943. *z.

Hirdetmény.
A Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő Társulat Békés-bábockai 

szakasza védlöltéseinek fűtermése a szakaszigazgatóság által
összeállított eladási feltételek mellett az alábbi sorrend szerint 
kerül a helyszínen készpénzfizetés mellett értékesítésre :
Május 17-én, hétfőn reggel 8 órakor kezdetét veszi az értékesítés

a halásztelki vasúti hídnál és halad Endrőd felé
estig a 8. sz. Fazekaszugi őrházig.

Május 16-án kedden reggel 7 órakor kezdődik a 8. sz. Fazekas
zugi őrháznál és haliad délig a 6. sz. Gyomai őr
házig és onnan délután 2 órakor folytatva estjg a 
Gyoma-mezőberényi halárig, vagyis a védíöltés 
23.500 fm-ig.

Május 19-én szerdán reggel 7 órakor kezdődik a Gyoma-mező
berényi határnál vagyis a védtőltés 23.500 fm-nél
és halad délig a 3. sz. Köröstarcsai őrházig és
onnan délután 2 órakor folytatva estig a védíöltés 
7000 folyóméteréig.

Május 20-án csütörtökön reggel 7 órakor kezdődik a védíöltés 
7000 fm-nél és halad Békés felé a békési élővíz
csatorna zsilipjéig.

Május 24-én hélfőn reggel 8 órakor kezdődik a halásztelki vas
úti hídnál és halad Békésszentandrás felé délig a 
12. sz. szentandrási őrházig, onnan délután 2 óra
kor folytatva a védíöltés 68.500 fm-éig.

Május 25-én kedden reggel 9 órakor kezdődik a védtőltés 68.500 
fm-énél és halad Öcsöd felé délig a védtőltés 75.000 
fm-éig, onnan délután 2 órakor folytatva Blbockáig, 
vagyis a védtőltés 80.600 fm-éig.

Szarvas, 1943. május 6-án.
Kelen József sk. 
■zaka«zf9mérn5k.

Időszerű gazdasági kérdések 

A szőlő válogatása
Gyümölcsfáinktól — ha valami 

még közbe nem jön —  szép Jer« 
raést remélhetünk. Szőlő is szépen 
mutatkozik A gondos szőlősgazdánál, 
oki jó magasan (akarta be a iőkéket, 
oll nincs léli fagykár, még a hosszú- 
csapoknál sem. A fedetlen szálvesz- 
szók elíagylak, ezeket az élő részig 
vissza kell vágni. Akármilyen jó vé* 
gezliik el az őszi vagy tavaszi fás* 
melszésl, az sohasem úgy hajt ki, 
mint ahogyan azt a termesztő akarja. 
Most lehál a legsürgősebb munkánk 
a íásmetszés kiegészílő munkája: a 
hajtásválogalás. Ez kimondottan gya
korlati munka, de néhány gondolat 
mégiscsak adhal irányi, hogy sike
res munkát végezhessünk.

1. Kitörjük azokat a hajtásokat, 
amelyek a gyökérnyakból vagy a 
tőke aljából törnek elő. Ezek nem 
leremnek, csak a lőke láplálócrejél 
logyaszlják.

2. Közvetlenül a tőkefejből előtörő

hajtásokat ellávoliljuii. Ezek a tőke 
alakját rontják, hacsak az elszáradt 
sarok pótlására nem kell meghagyni. 
Különösen a lőkefej közepéből előtörő 
hajtásokat kell irgalmatlanul" elfávolí* 
tani, meri elsűrűsödik a lő.

3. Ha egy rugy helyén kát hajlás 
is fejlődik, az egyiket — lehetőleg 
amelyiknek kevésbbí alkalmas az 
állása — óvatosan kitörjük. Még 
akkor is, ha mind a kellőn is mu< 
latkozik termés.

Ezek a munkák mind-mind arra 
valók, hogy a lőke erejél fokozzuk. 
A lőke láplálóanyaga csak a részünkre 
kívánatos részbe jusson és azt fej
lessze. A megmaradt rész levegőt és 
világosságot kapjon, így a betegsé
gekkel — például a peronoszpórával 
— szemben is etlcnállóbb legyen. 
Hiába permetezünk akárhányszor, 
ha nem válogatunk csak fél sikerre 
számíthatunk. CSAPÓ GYULA

m. kir. gazdasági tanár.

— Anyakönyvi hírak. A szarvasi 
anyakönyvben április 27-től má
jus 12-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek: Szi
lágyi Árpád és Medvegy Anna 
fia Árpád, Szél Mihály és Gom
bár Zsuzsanna fia Pál Gyekiczki 
János és Krnák Mária fia János- 
Gyula, Kacsunk Ádám és Török 
Erzsébet fia halvaszüielett. Ká
roly József és Kolompár Piroska 
leánya Ilona, Hamza Márton 
és Bokros Veronika léánya Ve
ronika, Pribelszki Mihály és 
Bátori Margit leánya Margit- 
Ilona, Gulyás János és Skorka, 
Zsuzsanna leánya Zsuzsanna* 
Judit, Uhljar Mátyás és Szklenár 
Mária fia György, Farkas Pál 
és Bógyis Judit fia András, 
Szpisjak Pál és Nyemcsok Anna 
leánya Zsuzsanna-Katalin. Kraj- 
csovics János és Dauda Mária 
leánya Judit. Zvara Mátyás és 
Lestyan Mária fia Mátyás, Hu- 
dák Mihály és Pramok Mária 
fia György. Gulyás Mihály és 
Szpisjak Mária fia Mihály, Ze- 
lenák György és Gebák Zsu
zsanna leánya Zsuzsanna, Bagi 
Pál és Majernyik Mária leánya 
Mária, Hugyecz János és Nagy 
Mária fia János. Janecska And
rás és Oravecz Judit leánya 
Zsuzsanna, Marosvölgyi András 
és Bliznák Zsuzsanna leánya 
Zsuzsanna, Paulik György és 
GyurcBÍk Judit leánya Mária. 
Nyemcsok György és Medvegy 
Mária leánya Judit, Kurucz Ist
ván és Czinkoczki Erzsébet le
ánya halvaszüielett. ~ Házas-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS.

Mindazon rokonok, isme
rősök és jóbarátok. kik Isten
ben boldogult férjem temeté
sén megjelentek s fájdalma
mon enyhíteni igyekeztek, fo
gadják hálás köszönetemet.

Külön fejezem ki köszöne
temet a szarvasi Ipartestület
nek, a hadirokkantak, hadi
özvegyek és hadiéi vak. vala
mint a Hadirokkantak Szövet
kezete küldöttségének.

Özvegy Sntyioszky Pálné«

ságot kötöttek: Héjjá Márton. 
Zvada Judittal. Kondacs Pál 
Janecskó Iudittal. Kiszely János 
Brlás Erzsébettel. Maginyecz Já
nos Molnár Zsuzsannával. — 
Elhaltak: Pohl Gyuláné Garai 
Teréz 63. Borgulya Pál 6, Ma
darász György 77. Mucha Ist- 
vánné Fecske Zsuzsanna 57. 
Simkó Mária 20 napos, Lipták 
Pál 13, Szuhaj Pál 16. Ladóka 
Jánosné Jancsó Mária 57. özv. 
Heller. Elemérné Frankó Mária 
69, Zuberecz Pálné Janecskó 
Mária 82, Sulyinszki Pál 57, 
özv. Prjevara Mihályné Sonkoly 
Zsuzsanna 74, Trabach Jánosné 
Novodonszki Mária 77 éves ko
rukban.

Fizessen elő
a Szarvasi Közlönyére.

Hirdessen lapuikba«!

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.
IIIIIItlIIMIIIIIIIIIIIIIItlIIMIIMIIIItlIIUIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIHItlIllinilllllllllllllltlIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIMIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIUiaillltlHl

Május 15-én szombaton, 16-án vasárnap és 17.én hétfőn :

B É C S I  V É R
Vidám szerelmi bonyodalmak. A legszebb, a legnagyobb fil
mek csodája. Főszerepben : Willy Fritsch, Hans Moser és 
Theo Lingen._____ __________________Magyar és UFA híradó.

Május 19-én szerdán. 20 én csütörtökön :

Ú J R A  S A R J A D  A Z  É L E T
Izgalmas francia film. Kiegészítésül: Tavasz az erdőn 2 felv. .
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B R A B A N T I  C I R K U S Z
Május

15
szombat

este M l 8  órakor 
M E G N Y I T Ó  
E L Ő  A D Á Sl
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■ 1943. megnyíló diszeloadasaíi
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Május 1
Szarvason a szokottjhelyen május 15-én este fél 8  órai kezdettel tartja meg 

telyesen újonnan szervezett társulatával.
30  személyzeti 

idomított 

f a j I o v a k, 

k u t y á k ,  

m a j m o k ,  
stb.

1200 személyt 
befogadó 
vízmentes 

ponyvasátor!
Az előadásokat 

rossz idő 
esetén is 

megtartjuk!

16
I  vasárnap

I  Ü N N E P I  
I  E L Ő A D Á S !
| 3,5 és fél 8 kor. ||[
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Brabanti-cirkusz műsora v e ze t! Bővebbet a falragaszok nyújtanak.

— Akácfákat loptak. Gajdos 
Ferenc és ifj. Sarudi Sándor 22 
éves öcsödi napszámosok még 
február 1-én Öcsöd község tu
lajdonát képező akácosból fű
résszel tíz élő akácfát kifűré- 
szeltek és eltulajdonították. A 
szarvasi kir. járásbíróság 8—8 
napi fogházra és 1 — 1 évi jog
vesztésre ítélte őket.

— Lopásra bujtatta fel kiskorú 
fiit. óvári Mihály kondorosi 
lakos fiatalkorú fiát arra biztatta 
fel, hogy Szakács Gvörgjynétől 
háziszappant lopjon. Lopásra 
való felbujtás címén indult meg 
az eljárás ellene, és a kir. já
rásbíróság jogerősen 100 péngő 
pénzbüntetésre és egy évi jog
vesztésre ítélte.

— Idegen vármegyékbe szállí
tották, a trágyát. Krátki András 
és Katz Miksa szarvasi fuvaro
sok a tél és a koratavasz ide
jén a járásban összevásárolták 
a trágyát és azt vasúton idegen 
vármegyébe szállították és ott 
értékesítették. A járás rendőri 
büntetőbírájá állati termékekkel 
való jogtalan kereskedés címén 
2—2 napi elzárásra átváltoztat
ható 10—10 pengőre Ítélte fejen
ként őket, mivel a trágya elszál
lítása révén a helybeli konyha- 
kertészetre és általában a ter
melésre káros eljárást folytattak. 
A. rendőri büntetőbiró azonkívül 
kötelezte Krátki Andrást, hogy 
az általa már összegyűjtött öt 
vagon trágyát a gazdasági tan
intézetnek és a helyi konyha- 
kertészeknek adja át.

— Kőtelező óvóintézkedések a 
kukoricamoly ellen. A föld neve
lésügyi minisztérium felhívja a 
gazdaközönség figyelmét arra, hogy 
a törvényes rendelkezések érlel
őiében a kukoricamoly telelőher
nyójának irtása céljából a múlt 
évi termésből származó kukorica 
kórójét, csummáját csutkáját és 
tuskóját, a mégszáritásra eltett 
csatornádét, cirokszárat és cirok- 
szakálll május 15-ig fel kell hasz
nálni, vagy úgy kell elraktározni 
(elvermelni), hogy a kukoricamoly 
pilléje abból ki ne repülhessen 
és az , új kukoricavetést be ne 
fertőzze. Ezért kerítés, tetőfedés 
vagy csőszkunyhók építésére is 
csak egy évnél régibb- kukorica
szárat, cirokkórót szabad felhasz
nálni. E rendelkezések gondos 
végrehajtását 'ellenőrzik és ahol 
mulasztást észlelnek, a kihágást 
eljárást haladéktalanul ’ megin
dítják.

Eladd földek: f
4590 D-öl Maczózugban Körös mellett, e
1368 D-öl gyümölcsös a faggyasi laposban; =
1600 D-öl szántó a szentesi kövesúthoz közel; §
4000 D-öl szántó endfődi és mezőberényi H

kövesúthoz köze). I
5 és fél hold I. osztályú szántó a Sárkány-dűlőben, 1
10 hold szántó Örményzugban, §
13 és fél hold I. osztályú szántó kaukál dűlőben ; §
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen ; i
34 Vz hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren; 1
60 hold szántó Kiskirályságon. S

Eladó házak: j
I. kér., 71. sz. Sonkoly-féle tiszta kőépítményű sarokház, i
Körösparti Halász-csárda, g
I. kér., 105.sz.cseréppelfedett beltelkes lakóház; (Szüle féle) s
1. kér. 117. sz. központban lévő beltelkes lakóház; =
I. kér., 432. sz. cseréppel fedett lakóház; J
II. kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel, =
IV. kér., 594. sz. cseréppel fedett lakóház; m
Elsőrangú helyen egynegyed házrész, g
Körösparti nyaraló erős kőépüleltel, g
Eladó sarokház bennelevő vegyeskereskedés korcsma- m

joggal és berendezéssel. ‘ j
3 drb. 200 D-öles telek I. kér., 391. sz. ingatlanból, =
150 D-öles telek Zöldpázsilon, termő gyümölcsfákkal. M

Vételre keresünk: j
Beltelkes lakóházat a IV. kerületben, (
Jóminöaégű szántóföldet cca. 18.000 pengőig. j|

Kisebb lakóházat. J
6—8 hold szántót köröspart vagy csatorna mellett. s

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza- |
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet- |
hez, hol a megbízást eredményesen köz- I
vetítik. 1
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. Eladó egy friss fejős tehén. 
Megtekinthető a kákái csikósnál.

. 100-as „Csepel" segédmotor
kerékpár eladó. IV. kér., 443. 
szám.

AFRÚHtROETtSEK.
Apróhirdetések állási keresőknek és ál
lást hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den további sző 2 fillér. Egyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 60 fillér, három
szori feladás esetén 1*20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

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

• Hölgyeim I Nősülnének : or
vos, tanár, földbirtokos, gazda
tiszt, mozitulajdonos, állomás
főnők. redőr, pénzügyőr, vas
utas, tisztviselők. Összeköttetést 
létrehoz díjtalanul megbízott
juk :■ Gyarmati, Jászberény, pos- 
taíiók 33.

. Négyjárás kákái legelő kiadó. 
Érdeklődni lehet Podaninál. I. 
kér., 43. szám.

. Csákovay fajta jerkebárányo
kat és anyajuhokat keresek. 
Cím : Schill András földbirtokos, 
u. p. Nagyszénás, (Békés m).

. Eladó I. kér., 470. számú ház.

• Eladó a Mangolzugban Körös- 
parti meder. Érdeklődni lehet 
I. kér., 154. szám alatt.

. Cséplésnél teljes ganítúra ke
zelését vállalom. Lakásom IV. 
kér., Szent László Király utca 
329. szám.

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

— Kikapott a Turul. A bajnoki 
mérkőzések során a szarvasi 
Turul vasárnap Nagyváradon 
mérkőzött az oltani MÁV-val. 
A jobb képességű és lendülete
sen játszó nagyváradiak 7:2 
(2:0) arányban nyerték meg a 
mérkőzést. A veszteséggel, a 
Turul ismét a bajnoki táblázat
12. helyére került.

Szarvas nagyközség elöljárósága- 

HIRDETMÉNY

Közhírré teszi az elöljáróság, hogy 
a csecsemők és kisdedek himlő elleni 
oltása f. évi május hó 25, 26, 27, 28 
napjain délután 2 óra 30 perctől 5 
óráig a színház épületben fog megtar* 
tatni. Ugyanezen alkalommal lesz a
12 életévükben lévők himlő elleni 
ujraoltása továbbá a diftéria oltások
ból valamilyen okból elmaradt 2 éve* 
sek, valamint az első osztályos elemi 
iskolások közül az annak idején elma
radt diftéria ellenes védőoltása is.

Felhivatnak mindazon szülők akik
nek* oltásra kötelezett gyermekeik van
nak és idézést nem kaptak, a jelzett 
napokon okvetlenül hozzák el gyer
mekeiket ez oltóbizottság elé.

A gyermekeknek az oltás alól való 
kivonása kihágást képez s a mulasz
tók súlyosan bűntetteinek.

Szarvasul943. május hó 12-én.

Elöljáróság.

1. kerület, 194. számú ház és 
a Mangolzugban nyaralónak 
alkalmas meder eladó. Érdek
lődni lehet 1. kerület, 190. száni 
alatt.

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

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

\ Jobb szoba-konyhás, esetleg 
kétszobás lakást keresek azon- 
n alra. Címet a kiadóba kérek

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

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

FdcICs kiad« * A G Y  SÁNDOR  
Nyomatéit a Szarvast KSilBay Nyo» 
da» ém Lapkiadóvállalat íjo a d ijttu .
I. kér«, Horthy Miklósét 9*tkm í


