
S zarvasi K ö z l ö n y
1943. jú lius II. Vasárnap.

A lapot küldi :

Cím :

P O L I T I K A I  H E T I L A P . XXI. évfolyam. • 28. szám-

Tábori postaszám :

Felelősszerkesztő

Orosa “Tván

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

Egy példány éra 10 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivntal : Szarvas, I. kér., 
Horlhy Miklós úl 9. Az összes postai külde

mények ide címzendők! Telefonszám 16.

Az árrendezés során a kormány 
rendetetekben adta ki 

az új árakat
A fizetések és élelmiszerek, a dohányáru! a pósta- 

dfjszabás, az illetékek mind emelkedtek
A kormány július 1-ével kiadla 

ez új rendeleteit, amik az árakat 
és fizetéseket szabályozzák. A 
kormány azért tette közzé egyidő- 
ben ezeket a rendeleteket hogy 
az új ár-, bér- és fizetés színvonal 
kialakításában az öszheng és egy
öntetűség biziOBtltassék és megfe
lelő módon kifejezésre is jusson, 
mert csak ez nyújt lehelőséget ez 
új árszínvonal állandósításéra.

A közalkalmazottak 
illetményei

A rendezés keretében a közal
kalmazottak illetményei és családi 
pótlékai, valamint a nyugdíjasok, 
özvegyek és árvák járandóságai 
is szabályoztattak. A közalkalma
zottaknak háborús különmunka- 
átalánnyal összevont fizetése 20 
százalékkal lelt nagyobb és a csa
ládi póllék a fizetésjavításnak meg
felelően emelkedett.

Magánalkalmazot
taknál

a fizetési pótlék a korábbi ren
deletekben már megállapított mint
egy 30 százalék figyelembevételé
vel az évi 4000 pengőig terjedő 
alapfizetések után a 60 százalékot, 
8000 pengőig terjedő alapfizetések 
után pedig az 55 százalékot nem 
haladhatja meg.

Ipari munkások
Az ipari (kereskedelmi) bánya- 

és kohóüzemekben, üzletekben és 
a rendeletben felsorolt egyéb vál
lalatokban foglalkoztatott iparos- 
és kereskedősegédek, munkások, 
tanoncok és hasonló munkaválla
lók munkabéreinek újabb szabá
lyozásáról kiadott rendelet értel
mében a munkaadónak meg kell 
állapítania a munkavállaló úgy
nevezett alapbérét. Az alapbér az 
eddigi törvényes bérpótlékot (álta
lában 30 százalékot is) magában- 
foglaló, június 30-án érvényben 
volt járandóság 77 százaléka. 
Az alapbér alapján kiszámított 
járandóóág. úgyszintén a túlóradíj 
és az esetleges vasárnapi pótdfj 
után bérpótlékot kell fizetni. A 
bérpótlék a hadiüzemekben és a 
honvédelmi törvény alapján elő- 
készületi Intézkedésre kötelezett 
üzemekben 60 százalék. Egyéb 
üzemekben a munkaadó a bér
pótlékot 50 százalékig emelheti 
fel. A munkabér általános rende
zése kapcsán természetszerűen 
újból szabályozást nyernek a 
mezőgazdasági munkabérek is. A 
magánalkalmazottak nyugdíjellá
tásának, valamint a munkások 
nyugdíjbérének újabb szabályozá

sára vonatkozó rendelkezések rö
videsen szintén megjelennek.

A földadó felemelést 
kulcsa

Az államháztartás egyensúlyé
nak biztosítósa érdekében a ter
melőknek az 1943. évre mér ki- 
ve'ett földadón felül a kataszteri 
tiszta jövedelem minden arany
koronája után még' külön 15 fil
lér külön pótadói kell fizetni. Ez
után a földadó után azonban sem 
állami, sem epyéb járulékos adót 
kivetni nem lehel.

A marhalevél kiállí
tásénak külön dija

A marhalevél kiállításáért a 
jövőben a hatóságok különdfjakat 
szednek. A különdíj nagysága juh, 
kecske, félévesnél fiatalabb malac 
után 2 pengő, félévesnél idősebb 
vagy hízott sertés után 5 pengő. 
Kétévesnél fiatalabb ló (szamár 
és öszvérnél korra való tekintet 
nélkül) továbbá kétévesnél fiata
labb szarvasmarha vagy bivaly 
után 10 pengő különdíjat kell fi
zetni. Ha a marhalevélen több 
állatot is jegyeznek, a különdíjat 
minden egyes állat után fizelni 
kell. A különdíjat a marhalevél 
kiállításakor a marhalevélkezelő 
szedi be.

A só ára
Július 1-től az étkezésre hasz

nálható közönséges (őrölt és da
rabos) étsó fogyasztói ára kilo
grammonként 54 fillér. Az ötkilo
grammos darabokban forgalomba 
hozott sajtolt marhasó darabon
ként 1*80 pengő.

Bcet, élesztő és . 
szívarkapapír ér'

X i 10 százalékos szeszecet leg
magasabb fogyasztói ára (a vevő 
edényében) literenként 1*28 P. A 
palackozott 10 százalékos szesz
ecet 1 liter 1’54 P. Félliteres pa
lackban 86 fillér.

A denaturált szesz legmagasabb 
fogyasztói ára egyliteres palackban
4 pengő, félliteres paleckban pedig
2 P 6 fillér.

A sajtolt élesztő legmagasabb 
ára dekagrammonként 4 fillér.

A búza-, rozsörlemé- 
nyek és kenyér 41 Ara

Külön állapítja "meg a rendelet 
a búza- és lozsőrlemények és 
malmi melléktermékek legmaga
sabb eladási árát. A búzadara 
100 kg-ként 125 P, a finomliszt 
120 pengő, ocsú szemes állapot
ban 23 P, megdarálva 24 P, tisz

títási hulladék 13 P. A fenti arak 
malmi eladási árak zsákkal együtt.

A kiskereskedő az általa tény
legesen fizetett beszerzési ár és a 
fuvarköltség együ'les összegéhez 
búzadaránál, finomlisztnél és a 
Graham lisztnél legfeljebb 10 fil
lér kereskedői ártöbbletet számít
hat. Az egységes búzalisztnél ár- 
többlet nem lehet több 5 fillérnél.

Kiskereskedőknél történt átvétel 
esetén a búzadara ára, lisztforgalmi 
adóváltsággal együtt kilónként 1 24 
P, a finomlisztté 118 P, egységes 
búzalisztté 49 fillér, rozslisztté 
szintén 49 fillér. Egységes búza- 
rozskenyér és árpás búzakenyér 
legmagasabb fogyasztói ára 58 
fillér. A legmegasabb viszonteladói 
ára a vevő üzletébe szállítva ki
lónként 55 fillér.

A tojás, tej és vaj
A friss tyúktojás legmagasabb 

viszonteladói és fogyasztói ára 
vidéken a termelő állal piacon 
vagy házhoz szállítva történő el
adásnál 4 P 20 fillér, a kereske
dői árban történt eladásnál pedig 
viszonteladói árnál 4 40 P, a fo
gyasztói ár pedig 4 P 50 fillér.

A legalább 3'5 százalék zsír
tartalmú teljes tej fogyasztói ára 
községekben 45 fillér, viszontela
dói és piaci áru pedig községek
ben 42 fillér.

A vaj legmagasabb fogyasztói 
ára ez ország egész területén a 
következőképpen alakul. Pasztő
rözött ieavaj tömben vagy hordó
ban JÖ 10 P, pasztőr özei len cent
rifugált vaj adagolva 9 80 pengő, 
ugyanez tömbben vagy hordóban 
970 P, főzővaj 9*50 P, a piaci 
írósvej pedig 9*20 pengő.

Hüvelyesek
A helyi kereskedő a hüvelye

seket a következő áron vásárol
hatja meg. A fehér bab ára 87 
fillér, tarka bab 79 fillér. Victória 
borsó 66 fillér, expresz borsó 65 
fillér. A kieszemü lencse 92 fillér, 
középszemű 1 P 2 iiUérf zsizsik
mentes erdélyi lencse 1*22 P. 
A mák 2*04 P, köménymag 3‘05 
P, édes köménymag 3 05 P, a 
coriander mag pedig 3 03 P.

Ugyané hüvejesek fogyasztói 
ára kiskereskedők útján történő 
értékesítés révén július 1-től kezdve 
a következőképpen alakul. Fehér
bab kilónként 1*18, fehér gyöngy
bab 1*22, tarkabab 108, kisszemű 
lencse 130. középszemű lencse 
1*40, nagyszemű lencse 1*60, zsi
zsikmentes erdélyi lencse 1*60, 
mák 2 80. köménymag 4*40, édes 
köménymag 4 40, coriandermag 
4‘50 pengő.

A hagyma
A vöröshagyma termelői ára az 

oiszág bármely feladóállomásán

július 1-től október 15 ig elsőrendű 
makói hagymánál mázsánként 20 
pengő. Október közepétől az előbbi 
árak a gazdasági év végéig foko
zatosan növekednek. Elsőrendű 
exportminőségű fokhagyma terme
lői ára az ország egész területén 
július 1-től szeptember 15-ig 60 
P, másodrendűnél 44 pengő.

A gyufa
A gyufa új ára dobozonként 8 

fillér. A Turul-gyufa szintén 8 fil
lér, az úgynevezett „rózsa szalon
gyufa- tokonként 14 fillér. A fa
háncs könyvecskékben forgalomba 
hozott gyufa pedig 3 fillér.

A cukor

A cukor új ára vidéken, kris- 
tál> cukor 210, fínomkristály 211, 
kocka 2’16. kocka ötkilogrammos 
dobozban 2'15, cukorliszt 2 13, 
nyerscukor 2 15, jegecukor (kandis) 
2*07 pengő.

Dohányáruk
A dohánytermékek árai szintén 

emelkedtek. A rendes Portorico 
100 darabos csomagban 30 P, 
Joviáles 22 pengő, vegyes külföldi
20 P, Cigarillos 17 P, Faintos 15 P.

Cigaretták: Királv 100 darabon
ként 8 P, Herczegóvina 7 P, Szim
fónia 7 P, Levente 5 P. Délibáb 
5 pengő.

Szivarkadohányok: rendes finom 
török 25 grammos csomagolásban 
2*50, finom herczegovinai 1*60, 
középfinom török 1*20, Balkán 
90 fill., legfinomabb magyar 60 
fillér.

Pipadohányok 100 grammos cso
magolásban rendes Muskotály, il
letve Verpeléti 2*50, legfinomabb 
magyar 2*20, finom magyar 1*52, 
középf. magyar 1 '36. kapadohány 
T12 P, magyar dohány 12 fillér.

Illetékek
Az útlevél illetéke 1, illetve 10 

pengő. Cseléd- és munkakönyvnél
1 P illetéket kell fizetni. A váltó
óvás illetéke 200 pengőig 20 fill., 
1000 pengőig 1 P, 2000 pengőig
2 P. 5000 pengőig 4 P, 10.000 pen
gőig 10 P, ezen felül 20 P*. A 
vadászjegy és fegyverigazolvány 
illetéke 10 pengő.

A számláknál a következő il
letékeket kell fizetni: 50 pengőig 
5 fillér, 100 pengőig 10 fillér. 200 
pengőig 20 fillér, 500 pengőig 50 
fillér, 1000 pengőig 1 P, ezen fe
lül minden megkezdett 100 P után 
1 pengő.

Az OTI és MABI illetékek 23 
százalékkal emelkedtek.

A póstal díjszabás
A 20 grammos levél díja 3Í)t 

helyben 20. levelezőlap 18, hely
ben 12 fillér. Ajánlási díj vidékre 
70, helyben 50 fillér. A belföldi 
távirat szódija 18 fillér lelt. Emel-
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Mit kell tudni a gazdálkodónak 
a gazdakönyvről

Az elvesztett gazdakönyv másolatáért 
20 pengőt kell fizetni

kedlék a távolsági telefonbeszélge
tések dija is. A rádió dija 3 pengő.

Petróleum

A petróleum fogyasztói ára 70 
fi II. A kutakból kiszolgáltatott 
molflJkó literenként 1*40 P.

Az állatárak

A vágómarha, vágóborjú, juh. 
bárány és disznó, valamint az 
ezekből kitermelt hús és mellék- 
termékek árénak megállapításéról 
szóló rendelet szerint a hentesek 
és mészárosok által a fogyasztók* 
részére történő eladás esetén a 
marhahús ára a szokásos dara- 
dotásban, a benne levő csonttal, 
minden nyomaték hozáadása 
nélkül az ország egész területén 
kg-ként 5*10 P, a tisztított marha- 
vesepecsenye 10, a tisztított marha- 
és bivalynyelv nyersen 6 P, marha 
és bivaly velő 2 10 P, marha- és 
bivalyoson! 1 70 pengő. A füstölt 
marhacsont a bennelévő csonttal 
9*20, csontnélkül 10’50. füstölt 
marhanyelv 11 pengő. A borjú- * 
hús fogyasztói ara nyomaték nél
kül 5 40, a borjúmáj 6 pengő, 
borjúnyelv 5'30 P. A fogyasztók 
részére vágott bárány bőiben vagy 
bőr nélkül kilónként 370, juhhús 
4*50. füstölt és főtt juhhús 8 P.

Külön rendelet szabályozza az 
élősertés a húsipari termékek árát. 
A 20 kg és az ennél nem nehe
zebb. de 25 kg-nál kisebb súlyú 
sertés termelői ára az egész or
szág területén kilónként 4*30 P. 
A 80 kg és ennél nehezebb, de
85 kg nál kisebb súlyú sertés ára 
kg-kén* 2 63, a 85 kg és ennél 
nehezebb súlyú sertés ára kg-kén t 
2*60 pengő. Szabályozza a ren- 
delet a levágás céljaira eladott 
sértések árát is. A sertésből kiter
melt nyers fehéráru ára az egész 
ország területén a következő:,zsir 
és tepertő 5 60, zsirszalonna bőr
rel 470, bőr nélkül 4 90. háj 5'30.
kenyér- és tókaszalonna bőrrel
4 60, bőr nélkül 4*80 pengő kg- 
ként. A sertéshús csonttal, min
den nyomaték nélkül, fogyasztói 
ára : rövidkaraj 5, hosszúkaraj 4*60. 
Egész karaj és bőrös karaj 4. 
comb 4 20. lapocka 4‘i0. tarja 4 
pengő. Oldalas 3. Kolbászhús és 
dagadó 4 50, csülök 2 60, sertés 
és malacfej, farok 2‘20 pengő. A 
malachús ára 6 90 P.

Élő baromfiárak

Az élő baromfi ’egmagasabb 
termelői árát a közellátásügyi mi
niszter az ortiaág egész területén 
<a következőképpen állapította meg: 
liba 4*80, kacsa 4 70. csirke 4 40, 
tyűk 3 60, pulyka 4 20, gyöngyös 
4*40 pengő kg-ként. A budapesti 
fogyasztói árak a következők: élő- 
csifke 6 80, élőtyúk 5'60. pulyka 
6*30, gyöngytyúk 6'40 pengő kg- 
ként. Vágott és koppaszlolt baromfi 
béllel Budapesten: csirke 5, tyúk 
4*20. pulyka 4'80. gyöngyös 5. a 
vágott és koppaszíoit baromfi (bél
iéi) ára vidéken: csirke 6 10. tyúk 
5, pulyka 7, gyöngyös 5*50 P 
.kilónként.

Ugyancsak a hivatalos lap 
utóbbi számában szabályozza a 
közellátásügyi miniszter a nyers 
ásványolajból belföldön előállított 
könnyű kenő- és hengerolajok leg
magasabb gyári eladási árát. Má
sik rendeletével a világító kőolaj 
és a petróleum' árét szabályozza 
és pedig akként, hogy a petróleum 
fogyasztói ára az ország egész 
területén literenként 70 fillér.

A községi elöljáróság minden 
gazdálkodó részére gazdakönyvet 
állít ki. A gazdakötiyv a gazda
lajstrom adatait, a gazdálkodó 
családtagjaira, alkalmazottainak 
létszámára, vetésterületére és állat- 
állományára vonatkozólag bemon
dott adatait tartalmazza.

Az a gazdálkodói aki 
szántó területtel rendel
kezik, azonban gazda
könyvet nem kapott, kö
teles a községi elöljáró
ságtól gazdakönyv kiállí
tását kérni.

A gazdakönyv a beszolgáltatási 
kötelesség teljesítésének nyilván
tartására szolgál. Ebből következik,
az. hogy abba bejegyzett 
adatokat csak a nyilván
tartó hatóság változtat
hatja meg.

A gazdaköny 12. oldalán „A 
beszolgáltatási kötelesség teljesí
tése** című táblázat kitöltése a 
köyetkezöképen történik : az át
vételre jogosított keres
kedő beírja az átvétel hónapját 
és napját, a termény megnevezé
sét, minőségét, tisztaságát és meny- 
nyiségét, a vételijegy könyv és 
lapszámát, végűi a vevő nevét ;
a községi elöljáróság írja
be ugyanebbe a táblába a be
szolgáltatott termény súlyának 
megfelelő búzaegység számot az
I.f II. vagy III. jelzésű rovatba 
aszerint, amint a beszolgáltatott 
termény kenyérgabona, zsír vagy 
szabadválasztású csoportba tarto
zik. Azt, hogy a gazdálkodó mi
lyen mennyiségű kenyér
gabona vámörlésére jo
gosult, a gazdakönyv 16. lábiáján 
jegyzik fel. A gazdakönyvet min
den gazdálkodónak saját érdeké
ben meg kell őrizni, mert ennek 
alapján állapíthatja meg, milyen 
mértékben tett eleget beszolgálta
tási kötelességének.

Az elveszett gazda- 
könyv másodlatának ki
állítási dija 20  pengő.

A  terménybeszfgáltatás 
szadályozása

A közellátásügyi miniszter ren
delkezése alakján a gazdálkodó 
köteles a kenyérgabona^ beszol- 
-gáltatási kötelessége alapján be
szolgáltatandó kenyérgabonát a

cséplés befejezésétől számított 15 
napon belül valamelyik vásárlásra 
jogosított keieskedönek megvételre 
felajánlani, amelyet a nyilvántartó 
hatóság ellenőriz. Ha a gazdál
kodó a közellátási kormánybiztos 
engedélye alapján a kenyérgabona 
beszolgáltatási kötelesség teljesíté
séül árpát is beszolgáltathat, a 
felajánló'! árpa mennyiséget köteles 
a cséplés befejezésétől számított 
15 napon belül valamely vásár
lásra jogosított kereskedőnek meg
vételre felajánlani. A zsírra vagy 
szabadválasztású terményekre és 
termékekre vonatkozó beszolgólta- 
tási kötelesség teljesítésére szánt 
árpát legkésőbb az 1943. évi ok
tóber hó 31. napjáig kell valame
lyik vásárlásra jogosított kereske
dőnek megvételre felajánlani. A 
A beszolgáltatási kötelesség telje
sítésébe beszámítani kívánt kö
lest vagy hajdinát szintén a fenti 
időpontig kell felajánlani.

- § -

A gazdák kötelessége 
a cséplésnél

A gazdálkodónak gabonatermé

sét a jó gazda gondosságával kell 
elcsépeltetnle. Gabonáját csak 

cséplőgéppel csépeltetheti el. A 

cséplőgép vezetője csak akkor 

keždhe&i meg a cséplést, ha a 

gazda neki előbb bemutatja gaz* 
dakönyvét, vagy ha az, aki csé

peltein! akar, előbb igazolja, hogy 

aratórész címén jutott a gabona 

birtokába. Más esetben csak a 

községi elöljáróság írásbeli enge

délye, alapján vállalhat cséplést 

a cséplőgép vezetője. Kévekötés

hez szalmát vagy zsupszaimát is 

csak a községi elöljáróság enge

délyével szabad csépeltetni. 

- § -

Ellenőrzik a cséplést
A közellátásügyi miniszter a csép

lést nyílt paranccsal fellátott kö

zegeivel, a közellátási felügyelő

ségek útján, valamint a közigaz
gatási hatóságok útján ellenőriz

teti. Az ellenőrzés arra irányul, 

hogy a csépié« gondos lefolyta

tására vonatkozó intézkedéseket

mind a gazda, mind pedig a cséplő

gép vezetője betartja-e, tol&bbá, 
hogy a cséplőgép vezetője eleget 

test-e a könyvek és nyomtatvá

nyok kitöltésére és szabályszerű 

vezetésére vonatkozó kötelessé
gének. Ha az ellenórzésnél az 

ellenőrök bármiféle szabálytalan

ságot állapítanak meg, a cséplést 

azonnal beszüntethetik. Az ellen

őrzést végző közeg jelentése alap

ján a közellátási kormánybiztos 

a cséplőgép vezetőjét a cséplés- 

től eltilthatja vagy költségére ál

landó cséplési ellenőrt rendel
het ki.

H Í R E K
Istentiszteletek

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

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap é s  ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor csendes mise, 10 órakor szent
beszéd. nagymise. Délután 4 órakor 
ájtatosság. Köznapi misék reggel fél 8 
órakor.

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

— £r«zág(jyaiósi képviselőnk 
üdülő szabadságon. Dr. vitéz Ze- 
rinváry Szilárd, a kerület ország- 
gyűlési képviselője a napokban 
többhetes üdülőszabadságra utazik 
Országgyűlési képviselőnk lapun
kon keresztül közli a kerület la
kosságával. hogy szabadságának 
ideje alatt nem állhat a panasz- 
tevők szolgálatára. Kéri az esetle
ges panaszttenni akarókat. Hogy 
jelentkezésükkel várjanak párhétes 
szabadsága ideje régére, amikor 
majd tértiét szívesén rendelkezé
sére áll mindenkinek. Országgyű
lési képviselőnk visszakérése után 
megtartandó panaszkihállgatások 
idejét lapunkban élőre közöljük.

— Megbízatás. Kiscsákó/halott- 
kérni teendőinek ellátáséval Ur. 
Kupecz Benedek nagyszénási köz
ségi orvost bízlak meg.

— Sírköszerttelés. A szarvasi 
újlemelőben vasárnap délután Fet- 
zer József apátplébános szentelte 
fel azokat az új sírköveket, am i
ket Piros József pékmester állítta
tott áldott emlékű felesége. Piros 
Józsefné született Piros Mária és 
édesatyja néhai Pável József sír- 
halmai fölé.

— Kinevezés. A m. kir. pósta 
vezérigazgatója Dautlich József 
szarvasi póstaforgalmi díjnokot 
forgalmi gyakornokká kinevezte.

— Kinevezés. Az Igazságügy
miniszter Bankó Sándor kir. járás- 
bírósági, díjnokot ideiglenes minő
ségű kezelővé kinevezte.

— Jelle|jadományozá8. A bel
ügyminiszter dr. Rohály Pál kon
doros! községi orvosnak a VIII. 
fizetési osztály jellegét adomá
nyozta.

(aabon a v á s ájM ás!
A FUTURA fóVizományosa: )

a Szarvasi Takarékpénztár
(Szent Islvén-utca 51. Telefon : 65) 

az egész járás területén, albizományosai
útján is

v á s á r ó l
mindennemű

gabonái, hüvelyest és olajosmagvakal.
A b e s z o l g á l t a t á s i  k ö t e l e z e t t s é g r ő l  nivfuea 

nyaji az érdeklődőknek felvilágosítást



Szép érdeklődés mellett folyt le 
a Művészet- és Tudomány barát 

Társaság havi előadőgyűlése
Az elöadógyQlósen Fasang Árpád énektanár tartott 

értékes előadást „A magyar népdal dallamának 
fejlődése11 címmel

—  Falhívás. A szarvasi M. Kir. 
Középfokú Gazdasági Tanintézet 
igazgatósága felkéri az érdekelte
ket, hogy akik az 1943-^44. tan
évben gazdasági lan intézeti tanulót 
lakás- és teljes ellátásra vállalni 
akarnak«.'igényűket július hó 20-ig 
jelentsék be a tanintézet igazgató
ságánál.

— Üzenetek a harctérre. Za-
horecz Jánosnak.--táboriposta F.
352. — üzeni felesége, hogy jól 
ven. egészségesek, szülei és gyer
mekei sok csókot és üdvözletét 
küldenek, ö  külön is hűséges sze
retet le! öleli. — ’ Bobvos György
nek az F. 472. táboríszámra sze
relő csókjait és« meleg üdvözletét 
küldi menyasszonyaZahoreczJudit.

— A szarvasi Bajtársi Szolgá
lat Üzenetei. A ; júliusi ügyeletes! 
szolgálatot szerdán Léviusz Ernő 
nyug. ig. tanár $s Raskó Kálmán 
nyug. giain. igazgató, tanügyi fő
tanácsos, pénteken pedig Szabolcs 
Károly nyug- gimn. tanár, c. igaz
gató és Tótfalusi Aladár nyug. gimn. 
tanár, c. igazgató látják el. A hi
vatalos órák mindkét napon a köz
ségháza kistanácstermében délután 
5—6 óra közölj vannak. — Az 
elnöki teendőket 1943. év máso
dik felében Selmeczy Géza gimn. 
tanár elnök IJelyetlesitéseképen 
Orosz Iván szerkesztő, a szolgálat 
főtitkára végzi. — A hadigondozás 
ügyeit nem az egyes csapattestek 
etre rendelt tisztjei, hanem a köz
ségenként kirendelt hadigondozó 
tiszt látja el. Így Szarvason Piliszky 
János főhadnagy, akinek hivatalos 
helyisége a III..|Horlhy Miklós-út 
116. szám alatl ivan. Július 1-től 
ő az összekötő a katonai és a 
polgári hatóságok között. — Az 
1943. éí/i látogatások tervezetét 
már kikézbesitettük. A napokban 
küldjük meg az egyes kerületek 
hadbavonultjainai: a névjegvzékét 
és egyben megjelöljük, hogy ki 
méTy csalidnak« látogatására ka
pott beosztást, — Ha a kineve
zett intézőbizotl^ági tagok közül 
bárki a kiosztott1 szerepre szüksé
ges idővel nem rendelkezne, kérje 
meg a mega helyettesítésére vala
melyik rokonát, Barátját, ismerősét 
vágy szomszédját. E munka alól 
senki sem vonhatja ki magát. A 
kiosztott eaerep becsületes elvég
zése a legkisebb áldozat, amit ér
tünk küzdő hon^delnkért idehaza 
megtehetünk. *

— Összeesett az utcán és meg
halt. Osztrdluczki Mihály szarvasi
71 éves napszámot keddm a vasút
állomás késeiében tragacsa mellett 
összeesett és meghalt. Szivbénulás 
ölte meg. 1

— Letartóztattak egy zsidó ke
reskedőt. Donnar Árpád szarvasi 
zsidó fa kereske<fct. a  . csendőrség 
az ügyészség renelkezése alapján 
ideiglenes letartóztatásba helyezte 
és GyuláTa kisérte be, Donner Ár
pád *i felielentéqj szerint Mezőbe- 
rénybe faárut adott et és nem a t 
megrendelt'érut.| szállította le. A 
vizsgálat folyik.

— Tiltott árirt szállított Buda- 
petftra. Margá ÍJCálrnán szarvasi 
lakost a rendőri f&ntetőbiró 3 napi 
elzárásra átváltoztatható 15 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte, mivel postán 
tiltott árut szállifeQtt Budapestre. •

— Zárórán tÓNs nyltvatwtotta 
az 4fclatfet. A jáfási rendőri bün
tető bi ró ^Fazekas András békés- 
szentandráai vendéglőst 5 napi el
zárásra áttfállos^atható 50 pengő 
pénzbüntetésre Uélte mert üzletét 
zárórán túl is riyitvatartotta.

— Beutalás az edzőtáborba. A
Magyar Labdarúgó Szövetség által 
Topolyán rendezendő ifjúsági edző
táborba a szarvasi MOVE Turul
ból Kerekes Antal és Sznagyik 
János, a Kondorosi TE-bŐl Friedl 
Ferenc, a békésszenlandtási Hu
nyadiból Gergely János lettek be
utalva.

Mucha János
honvédnek a messzi Oroszor* 
szagba uzcnl a telesébe az f*.

620. tábort pástival

Kedves férjem, Jani, üzenem teaéked 
Szerető szívemnek minden melegével ;
Jól vagyunk mindnyájan, ujsiő nincsen semmi, 
Éldegélünk lassan Isten kegyelmével.
Itthon már arainak. A kaszák pengének, 
Phgy nyári munkától zeng a magyar róna. 
He), ha Ilihon lennél, a mi életünk is,
De szép napsugar^s boldog élet volna.

De.hogy most messze vagy vágyódva üzenek 
Én magomra maradt árva feleséged 
A Jó Isten védjen ott a háborúban 
órizze életed és minden lépésed.
Jöjj vissza győztesen, régi egészséggel.
Hittel, reménységgel a végsőkig tarts ki.
JÓJI haza Jó apám. régen nem láttalak — 
Ozenl tenéked kis flad a Jancsi

De Üzen mindenki, aki ismer, szeret.
Az egész rokonság, minden jóbarátod.
Üzen egész Szarvas és majd véled együtt 
Örvendünk, ha házunk újra viszontlátod. 
Elárvult kaszád is általam üzen most.
Ha vágyódsz Is haza, ne gondolj most másra. 
Az ellenség közöli vágjad a rendekéi 
S győztesen jöjj haza cséplésre, szántásra.

És üzen a földnek minden kis virága,
A piros plpag^és a kék szarkaláb 
Pacsirta is üzen: Itt minden reád vár, ^
De legjobban mégis én várok tereád. /]  
Szívem sóhajával mindig hazavárlak, 
Győzelem dalával JÖJJ haza már végre.
Addig Is írj gyakran és mindig gondolj a
Reád oly buszke és hü Erzsikédre,

— Halastavat állít fel Szarvas 
község. Szarvas nagyközség a 
mangolzugi strandfürdő melletti 
tóba halivadékot szerez és azt 
halasiénak 4w*sználja -fel.

— Iránymutató táblák. Szarvas 
község a Leventeparancsnokság, a 
Levente Otthon, a Levente Lőtér 
és ŝporttelep könnyebb megköze- 
lithetése céljából a vezető útvona
lakon irányt mutató táblákat he
lyez el.

— Homokot csak légoltalmi cé
lokra termel a község. Szarvas 
község elöljárósága a homokkiter
melés kismérelére való tekintettel 
játszó és épitési célokra homokot 
nem termel. -A -kitermelt iiomokot 
kizárólag csak légoltalmi célokra 
lehet felhasználni.

A szarvasi Művészet- és Tudo

mánybarát Társaság az elmúlt 

hétfőn tartotta meg szép érdek

lődés mellett havi előadógyűlését. 

Dr. vitéz Zerinváry Szilárd or

szággyűlési képviselő elnöki meg

nyitójában szeretetteljes szavak

kal üdvözölte a tagokat és ven

dégeket, majd lőbb ügyrendi In

dítványt terjesztett elő, amelyek 

egyhangú határozattal kerültek 

elfogadásra. Többek közőrt elha

tározta a társaság, hogy minden 

hónap harmadik hétfőjén tartott 

clubösszejöveteleken könyvismer

tetéseket tartanak. Az előző elő

adógyűlés értékes jegyzőkönyvét 

Hajas Endre olvasta fel, majd 

Fasang Árpád, a tanítónőképző- 

Intézet kiváló képzettségű ének
tanára tartotta meg mindvégig ér

tékes és élvezetes előadását „A

Háborús közellátásunkban nagysze- 
repet játszik a tojás. Jelentősége nem 
csak abban rejlik, hogy a húst jól 
tudják vele pótolni, hanem fontossága 
abból a körülményből adódik, hogy* 
egy kilogramm tojás előállításhoz sok
kal kevesebb takarmány szükséges, 
mint egy kilogramm hús előállításá
hoz. Ha most tekintetbe vesszük, hogy 
a mi száraz és igen szélsőséges ég
hajlatunk -alatt a saálas takarmányok 
hozama bizonytalan, minélfogva a hús
termelés is sokszor bizonytalanná és 
kockázatossá adejig a barom
fiak részére szükséges takarmányt leg
többször minden nagyobb nehézség 
nélkül megszerzi a gazda és a barom
fiak is a tanya környékén az év. nagy 
részében maguk találják meg táplálé
kuk nagy réézét. Ezáltal is olcsóbbá 
válik takarmányozásuk, ennek folytán 
a tojástermelés is.

Bár a háborús viszonyok a barom
fiak ellátásában is érezhető nehézsé
geket okoznak mégis el kell követ
nünk mindent hogy minél több tojást 
hozzunk a piacra. Ezt elérjük azáltal.

magyar népdal dallamának fejlő

dése" címmel. Fasang Árpád pél

dákkal illusztrálva vezette át a 

hallgatóságot a népzenei kutatások 

ismertetésén, azoknak jellemző 

akkordjain, majd az előadott dal

példák együttes eldalolásával va

lami különleges és szokatlan 

hangulatot varázsolt az előadása 

köré. A nagysikerű előadáshoz 
Temmel Gabriella zeneisk. Igaz

gatónő, dr. Ugrin László főszol

gabíró, dr. vitéz Zerinváry Szilárd 

országgyűlési képviselő, vitéz 

Praznóczy Béláné és Kiss Sán

dor nyug. tanltónőképzö-lntézetl 

Igazgató szóltak hozzá. A mind

végig emelkedett hangulatban le

folyt elöadógyűlést dr. vitéz Ze- 

rlnváry Szilárd országgyűlési kép

viselő elnöki zárószaval rekesz

tették be.

hogy megfelelő tojóképe&ségű tyúko
kat tartunk, azokat megfelelően gon
dozzuk és takarmányozzuk.

A tyúkok tojóképessége függ a faj
tától, és a kortól. Azt látjuk azonban, 
hogy az egyes fajtákon belül is az 
egyik tyűk többet tojik ugyanazon ta
karmányozás mellet, mint a másik, 
tehát egyedi tulajdonsága a tyúknak a 
jó tojóképesség, amit utódaira is át 
tud örökíteni. Viszonyaink között a 
legjobban megfelelt a nemesített ma
gyar tyúk. amelynek tojóképessége 
közepes i00—150 darab tojást tojik 
évenként, edzett, jó élemkereső, igény
telen- Tojáshozamát fokozni lehet, 
elsősorban azáltal, .hogy Csák a leg
nagyobb hozamú tyúkok után neve
lünk fel tenyészj ércéket és kakasokat. 
Ezáltal elérjük azt, hogy a szükresza- 
bott takarmányt jcsak azokkal az ál
latokkal etetjük fel, amelyek azt leg
jobban meghálálják, a rossz tojókat 
pedig kiselejtezzük. A selejtezésnél 
nagy hasznát vesszük a csapófészek
nek. Okszerű baromfitenyésztés csapó
fészek nélkül el sem képzelhető. Csák 
ennek és a lábgyűrűnek segítségével 
tudjuk megállapítani az e g y e s  tűkok 
tojástermelőét, abban az esetben, r1ö 
nagyobb számú tyűk áll rendelke
zésünkre.

A tyúkok tojástermélése Változik a 
korral. Tapasztalat szerint egy ideig 
Fokozódik, azután csökken. Általában 
két év az a korhatár, amelyiknél a 
töjásferakás mind gyérebbé válik, oly
annyira, hogy ezentúl a tyúkok a  rá- 
jukforditott takarmány értékét nem hoz
zák meg. Tehát két évesnél idősebb 
tyűkokat .ajánlatos kiselejtezni ’inár

csak azért is. mert ilyenkor már külön
böző betegségekkel fertőzöttek lehet
nek.

A legjobb képességekkel rendelkező 
tyúk sem fogja képességeit kifejteni, 
ha megfelelő gondozásáról és takar
mányozásáról megfeledkezünk. Első
sorban fontos, hogy kellő nagyságú 
kifutó álljon a tenyésztő rendelkezé
sére. ahol a tyúkok kora tavasztól té
lig tartózkodhassanak. Itt amellett, 
hogy a takarmányuk egyrészét meg
találják a tyúkok, egyúttal egészséges 
tartózkodási helyet is biztosítunk szá
mukra. Ebből a szempontból nálunk 
nem is lehet panaszra ok, a tanya 
környékek jóformán korlátlan kifutók
nak számítanak. Azok. akik zárt he
lyen kénytelenek baromfit tartani, hogy 
a túlterhelést elkerüljék, vegyék irány
adóul. hogy egy tyúk részére 10 négy
zetméter kifutóterület szükséges. Ter
mészetes, hogy a kifutót be kell gye
pesíteni. mert csak akkor talál a tyúk 
rajta táplálékot. Ezenkívül ültessük be 
ritkásan fával, esetleg bokrokat is ül
tessünk. hogy a nagy nyári melegek
ben árnyékot találhassanak.

A kifutóban kell elhelyezni a por- 
fürdőt. Ez úgy.készül, hogy egy ásó- 
nyomnyira kiássuk a földet, az így 
keletkezett gödör oldalát deszkával ki
rakjuk és a gödröt homok, hamu és 
mészkőpor kéverékket töltjük ki. A 
gödör fölé ajánlatos egy olcsó anyag
ból készült féltétől állüani, amelynek 
délfelé néző magasabb része kb. 1 m- 
az alacsonyabb V* m. magasságban 
legyen a .föld színe feleit.
I iHogy télen is jóí tojjanak tyúkjaink 
megfelelő ólat kell építenünk szá
mukra. Megfelelő és olcsó ólat építünk 
vert fallal vagy vályogból. Félnyerges 
tetővel látjuk e l ; az elüső falakat 200— 
210 cm., a hátsókat 170—180 cm. 
magasra kell építeni. A letőt 40—50 
cm. eressze! készítjük. Anyaga lehet 
cserép is. de ebben az esetben szal
mával vagy náddal kell bélelni. A fa
lakat és mennyezetet simára kell be
vakolni, hogy jólmeszelhétő. könnyen 
tisztán tartható és jól fertőtleníthető 
legyen. Padozatának egészen meg
felel és legolcsóbb a döngölt agyag.

A baromfiól ajtaja ne legyen túl 
nagy kb. 180x70 cm. Az ablakok ke
let. délkelet, vagy délre nézzenek, 
hogy sok napfény és világosság hatol
jon be az óiba. Minél nagyobb a te
rületük. annál jobb, lehetőleg a déli 
falfelület 50 ?/o-a ablakból álljon.

A baromfiólat felszereljük ütőrudpk- 
kal (130 cm-re a föld felett, egymástól 
40 cm. távolságra.) Az ülőrudak alatt 
.helyezzük el a sárdeszkát az ürülék 
felfogására és a szabad falak mellett 
helyezzük el a csapófészket még pedig 
minden 5 db. tyúkra egyet.

A baromfiól és a benne elhelyezett 
felszerelések tisztántartására nagy gon
dot fordítsunk. A naponkénti takarítás 
mellőzhetetlen. Azonkívül ajánlatos a 
baronífiólat. negyedéveként kimeszelni«, 
hogy a fertőzőbetegségek fellépésének 
és az élősködők elszaporodásának 
elejét vegyük.

A tyúkok takarmányozásánál sze
mes, lágy és zöld eleségre van szük
ség. Szemes eleség áll árpából, búzá
ból, zabból, kukorica, kőles, olajos- 
magvak. A lágy eleségek a fenti mag* 
vak darái, korpa, olajpogácsa darák 
és állati eredetű takarmányok, (vér, 
vérliszt, liúsliszt, csontliszt, halliszt, tej
termékek,)'főtt burgonya, élelmaredé- 
kok stb. alkotják. Zöldeleség nyáron 
fű. télen kelkáposzta, mqrhakáposzta. 
takarmányrépa, szenamurva. lucerna- 
liszt és a csíráztatott gabonamagvak.

A 2 kg. súlyú tojó tyúk napi takar
mányszükséglete 10—12 dkg. abrak- 
takarmány. Ennek felé szemes gabo
nával, fele pedig állati eredetű takar
mányokkal kevert lágy eleség legyen.

Zeneiskolai beíratások:
hétfőn, kedden, csütörtökön 
és pénteken 4—7 ór<a között.

Temmel  Gab r i e l l a
aeneiskolai igazgatónál. ?fofthy-út ÍOO.
Ugyancsak akkor kéretnek jelentkezni 
a&ok Is, akiknek zongora hangolásra van

ssűkséQűk.

tJjb ó l megnyílt

"  ‘ K E R E K T Ó  
( i s z a p «  é s  g y ó g y f ü r d ő .

| A szokatlan hagy érdeklődésre 
i valótekinteitel felkérem az üdülő
| -késerwégel. hogy aiobalginylé« Teljes tisztelettel :

| «eitamármost jegyeztessék elő. é p p T A  T Á N í\C
| mert azt csuk így tudom biz- B tM lA V
I toaiteni nb. vendégeimnek. KEREKTÓ.
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F R E C S K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S .  TELEFON; 64.
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Július 10-én. szombaton, 11-én, vasárnap. 12-én, heiíőn :

TIGRISEK URA
Szenzációs artista film.

Július 14-én, szerdán, 15-én. csütörtökön :

F E K E T E  L U _ I O M
Gyönyörű francia film.

Időszerű gazdasági kérdések 

A tojástermelés fokozása
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Ezen kívül még jóllakásig zöldtakar- 
mányról kell gondoskodni.

Gondoskodjunk azonkívül lélen ót 
állataink mozgatáséról, mert a kellő 
mozgás a jó takarmányozás mellett 
nélkülözhetetlen előfeltéle a jó tojás
hozamnak. Evégből a szemes takar- 
ményónyt ez alomra szórjuk, hogy 
kaparásra kényszeresük az állatokat, 
A lágy e>eséget pedig legjobb 40 cm. 
magasan a föld felett álványokon 
ráccsal ellátott kis vályúkban adni 
eléjök. hogy szél ne kaparják és ösz- 
sze ne piszkitsák. Ugyanilyen állvá
nyokon lartjuk az ivóvizet, a zöld 
eleséget (répa, káposzta) pedig horgo
kon vagy drót húrokban olyan maga
son helyezzük el, éppen csak elérjék.

Ezek volnának alapjában véve azok 
e feltételek, amelyek betartása mellett 
biszlosan számíthatunk arra, hegy 
munkánk a baromfiudvarban nem 
Jesz eredménytelen. Tehát selejtezzük 
ki a rosszul tojó és öreg tyúkokat, 
mert ezek is annyit esznek, mint a jól 
tojók és ugyanazon a takarmányon 
kevesebbet, tehát drágábban termelnek. 
Lassan közeledik a vedlés ideje. Ne 
varjuk meg az eladással míg a selejt 
állatok levednek és lesovánvodnak, 
hanem mér most értékesítsük őket. Ál
lítsunk be a kiselejtezettek helyéi e jól 
tojó tyúkoktól származó jércéket. A 
megmaradtakat különösen a vedlés 
ideje alatt és télen jól takarmányozzuk. 
Ha tyúkól céljára megfelelő helyisé
günk nincs, úgy még a nyáron épít
sünk a célnak megfelelő tyúkolat. hogy 
állataink a késő őszi és téli zord idők
ben mér védett helyen legyenek és a 
nekik nyújtott takarmányból termelje
nek, ne pedig pusztán élelük és testük 
hőmérsékletének fenntarlására fordítsák.

SCHULTZ SÁNDOR

m kir. gazd. tanár.

— Mem jelentette be a motor- 
kerékpár Vásárlást. Tömösközi Fe- 
Tenc MATEOSZ fuvarozó motor- 
kerékpárt vásárolt, de annak vételét 
nem jelentette be a gyulai rendőr
kapitányságnak. mint gépjármű ke
rületi hatóságnak. A rendőrbiró 4 
napi elzárásra átváltoztatható 20 
pengő pénzbüntetésre Ítélte.

— Engedély nélkül sertést vá
gott. A járási rendőri büntetőbiró 
özv. Hraskó Pálné szarvasr lakost 
10 napi elzárásra álváltoztathaió 
50 pengő pénzbüntelésre ítélte, 
meri engedély nélkül serlést vágóit 
és nagyobb mennyiségű szappant 
t ailott magánál. A nála talált kor
látozott forgalmi cikkeket és füs
tölt áiut a bíróság elkobozta.

— Bánatába a Körösbe ugrott.
Velki Zsuzsánna 20 éves szarvasi 
leány kedden a Holt-Körös hidja 
mellett öngyilkossági szándékból 
a vjzbe ugrott. A leány teltét ide
jében észrevették, sikerült őt ki
menteni. majd a mentők lakására 
szállították. A fiatal leányka bú
csúlevelet hagyott hátra egy fiú 
ismerőséhez, melyben családi kö
rülményeit és bánatát hozza fel 
öngyilkosságának okául.

Eladó földek: |
459 D  ől Maczózugben Körös mellett, jg
1368 D-öl gyümölcsös a faggyasi laposban ; =
1600 D-öl szántó a szentesi kövesúthoz közel ; M
4000 D-öl szántó endrődi és mezőberényi kövesúthoz közel, g
4 hold szántó Décsen, g
5 és fél hold I. osztályú szántó a Sárkóny-dűiőben, 1
7 hold szántó kövesút mellett közel a városhoz. =
10 hold szántó Örményzugban, 1
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen, g
19 hold Kunszentmárton mellett, g
43 V2 hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren; =
60 hold szántó Kiskirályságon. g
195 hold részben szénló, részben legelő tanyával 1

Ecseren. kövesút melleit, 1
Halásztelken közel a vasúihoz 60 hold tanyásszántó ha- g

szonbérbe, esetleg felesbe kiadó. g

Eladó házak: |
I. kér., 71. sz. Sonkoly-féle tiszta körpítményű sarokház, g
Körösparii Halász csárda, jj
I. kér., 105 sz.cseréppel fedett beltelkes lakóház; (Sülé féie) g
I. kér. 117. sz. központban lévő beltelkes lakóház; J
1. kér, 432. sz. cseréppel fedett lakóház; g
11 kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel, =
III. kér, 349. sz. beltelkes lakóház, g
IV. kér. 81. sz. igen jókarban lévő cseréppel fedett g

saroképület, g
Körörsparti nyaraló erős kőépülettel. 1

Vételre keresünk: j
Jóminoségű szántóföldet lanyával cca. 30 000 pengőig, g
Továbbá nagyobb ingatlant 100 000 P-től felfelé 1

600 000 pengőig. g

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza- |
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet- |
hez, hol a megbízást eredményesen köz- §
vetítik. |
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— Fagylalt délután. A Légoltalmi 
Liga női osztálya 1943. július 10-én 
szombaton délután 5 órai kezdet
tel, az Erzsébet ligetben jótékony 
célú, tánccal egybekötött „fagylalt- 
délutánt4* rendez. Erre az összejö
vetelre mindenkit meghív és sze
retettel vár a rendezőség. Fagylalt 
megváltás 1 '50 pengő, tanulók 
részére 1 pengő.

Kereskedősegéd
magas fizetés meiletl 
n a g y v á l l a l a t  
belépésre keres.

Ü zle tsze rző k
ugyanott f e 1 vé tetn e k.
Címet kérem a kiadó
hivatalba leadni fizetési 
gény, referenciákkal.

Fizessen elő
a Szarvasi Közlönyére.

— Levágta a szomszéd körte
fájának ágait. Maginyecz János 30 
éves szarvasi lakos a szomszé
dos Viszkok György körtefájának 
ágait levegdalta. A kir. járásbíró
ság ingatlan vagyonrongálás cí
mén jogerősen 30 pengő pénzbün
tetésre ítélte.

Szarvas község elöljáróságától.

Hirdetmény.
A tej beszolgáltatásával kapcsolat

ban felhívja az elöljáróság mindazon 
tehéntartó gazdákat, kik az általuk 
közvetlen fogyasztók részére szállított 
tejet, adig is míg e tárgyban más in
tézkedés nem történik, beszolgáltatási 
kötelezettségükbe beszámítani kívánják, 
hogy a cukor elárúsításával megbízott 
kereskedőknél beszerzendő űrlapokon 
1943. évi július hó 13-ig bezárólag a 
a vevők nevét, lakását s a vevők ré
szére naponta kiszolgáltatott tejmeny- 
nyiséget jelentsék be. A kimutatások, 
illetve a bejelentések ahhoz a keres
kedőhöz nyújtandók be. akitől a be
jelentő lapokat beszerezték.

Szarvas. 1943. július 6. , ^
ELÖLJÁRÓSÁG.

M Á V A U T  autóbusz-menetrend.
Érvényes 1943. május 17-től további intézkedésig.

4*30; 
4*50! 
5*05:

x
6 50 i 
fc‘58: 
718 i
7 /5 
7*50 •

Ku nszentm árton— Szarvas.

5 j 0 : 17*45 | i Kunszentmárton főtér
fc’3s : J7'49: i Kunszentmárton pályaudvar
8’í 8 ; 18*11; i Öcsöd külső 
9*15 ■' 18 28 : Békésszentandrás
9 30 . 18’43 ; é Szarvas Árpád-szálló

5*10: — : 9*40; 18'L0; é Szarvas pályaudvar

f x
é :  6 40: 12 58: 1737: — 
é i 6 34 • 12*54: 17*32 j —
i i 614: 12*341 17*12 19*45
• : 5 67 : 12*17: 16*55: 19*28
i i 5*40: 12 00: 16*38! 19*10
i : 5*30: -  ! 16 31! W00

8*00 [i 
8 20: i 
8 58: i 
9*24: i 
9*55: i 

1 0*03: é

Szarvas—Békéscsaba
Szarvas Árpád-szálló 
Csebacsúd községháza 
Kondoros 
Kemuti csárda fm. 
Békéscsaba Csaba-szálló 
Békéscsaba pályaudvar

1615 
15*56 
15*21 
1454 
14*20 
13 55

Lakytelek— Kunszentmárton
640 
6*56 
7 08; 
7*25 : 
7*45 ; 
8*15 I 
8*33 :

15*40 i
15 56! i
16 08: i
16 25 ■ i 
16*45! i 
17*15: é
17 20 ! é

Lakytelek pályaudvar . é 5*40 • 14*40
Tiszaug posta . i 5*24 : 14*24
Tiszasas alsó mh. . i 5'12: 1412
Csépa temető i 5 00: 14*00
Szelevény , . i 4*37; 13*37
Kunszentmárton főtér . i 4*05 ; 13 05
Kunszentmárton pályaudvar . i — : 12'55

Figyelmeztetés : x csak hétköznap közlekedik
c csak hétköznapra eső hétfőn, szerdán^ és szombaton közlekedik 
f Szarvas és Öcsöd között csak hétköznap.

— Felöklelte a tehén. Szakács 
Gyöigy 64 éves szarvasi lakost 
tanyáján egy tehén felöklelte. Jobb 
combtöréssel a szarvasi mentők 
Mezőtúrra szállították.

ÍPRÚHIRDETÉSÍK.
Apróhirdetések állást keresőknek és ál
lást hirdelöknek 10 szóig 20 fillér, min
den további szó 2 fillér. Etfyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 60 fillér, három
szori feladás esetén 1*20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

- E veszett L^udisz közs. szám
vevő mangolzugi nyaralójától 
egy Z-uzsa nevű szandolin, 
a becsületes megtaláló vagy 
nyomravezető jelentse a szám
vevőségen, 20 pengő jutalom
ban részesül.

• Építészek és kereskedők fi
gyelmébe ! E l s ő r e n d ű  tiszai 
moso!t homok megrendelhető 
Szőrfi M ih á ly  kormányosnál 
Csongrád

. Alig has7nált egész szoba bú
tor eladó IV. kér , 119. sz. alatt.

. Melis Mihálynál 20 hold föld 
haszonbérbe kiadó a szarvasi 
határban.

. Endrődi halárban 11 hold föld 
kiadó. Érdeklődni lehet I. ker„ 
Gvóni G^za u»ca 245 sz. alatt.

. Bármilyen állatok gondozásét, 
teryésztését sikerrel vállalom, 
Érdeklődi l^het a kiadóban.

Bútorozott szoba nyaralók
nak kiadó : Nagy kertesudvar. I. 
kér., Gróf Andrássy utca 151.

. Kiszely-féle tanya 3 hold 
földdel Csabacsűd megállónál 
eladó.

. Négy középiskolát végzett fiút 
vagy leányt azonnalra Jfelvesz 
dr. Kollai Lajos fogtechnikus.

* Kiskirályságon 28 hold szán
tóföld bérbe vagy felébe ki
adó. Jelenkezni lehet II. kér, 
372. szám alatt.

. Egy beteg-tolókocsit bérbe 
vagy megvételre keresek. Ja- 
nurik Jánosné, Szarvas IV. kér., 
121. sz.

. Hengercsiszolás, elektromos 
hidegheeesztés, dobkosár fel* 
töltés, Öntözőmotor szivattyú
val is, manométer javítás, fej- 
padmunkék, huszas benzin
motor, dinamók eladók. Osgyán 
mérnök, Békécsaba.

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

. 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- 
nelra. Címet a kiadóba kérek

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

Felelős kiadó N A G Y  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyom* 
da* és Lapkiadóvillalat nyomdájában 
I. kér., Horthy Miklósait 9»síim.
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