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A lapot küldi :

Cirn :

Tábori ,posifcszám ■

' FelelÖ8özerkes7.!ő :

Orosz. ‘"Jván

Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre I ‘30 P. Vidékre negyedévre 2 pengő. 

Egy példány ára 10 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Szarvas, 1. kér., 
Horthy Miklós űt 9. Az összes postai külde

mények ide címzendők ! Telefonszám 16.

Visszhang 
kiáltásra .

Az az előadás* amelyet dr. 

Szánthó Kálmán tiszti főorvos a 

szar.vasi Művészet- és Tudomány

barát Társaság előadó-estjén tar

tott, a felolvasással nem ért vé

get tulajdonképen. Mert célja nem

csak a Zőldkereszt intézmény 

ismertetése volt, hanem egy kiál

tás a társadalomhoz, egy béres, 

figyelmeztetés, hogy felrázzon 

bennünket és lelkesedése magá

val ragadja lelkeinket : „a Zöld- 

kereszt-mozgalomnak segítőke

zekre van szüksége !’*

Úgy érzem, hogy ezt,a kiáltást 

kötelességünk tovább adni a/ok

nak is, akik nem voltak ott, — 

belekiáltani a távolba, hogy meg

hallják mindnyájan. És megértsék, 

hogy erre a munkára szükség 

van. Mindig. Egyformán. Sőt most 

még fokozottabban. Most, világ

háború idején, amidőn sok csa

lád férfitagja a harctéren küzd, a* 

magukramaradt asszonyok és 

gyermekek ne álljanak gyámolta- 

télanul bajaik közepette. Hanem 

érezzék,, hogy van kihez fordul- 

niuk, van aki jó tanáccsal, segítő 

kézzel támogatja őket. Van me

leg emberi érzés, amely oltalmába 

fogadja a fiatal anyákat és a kis 

csecsemőket, van szolgálatkész- 

ség* amely ápolja a magával te

hetetlent.

Ez a Zőldkereszt hivatása, és 

erre kellenek - a Zöldkeresztnek 

a jelentkező önzetlen mupkás- 

kezek,^hogy a magyarság vezetői 

által országosan megszervezett 

mozgalmat nálunk , is igaz buzga

lommal szolgálják«

S amig odakint a -nagyvilágon 

elkeseredett harcok dúlnak poli

tikai és társadalmi formák kialaku

lásáért, idebent, a mi kis orszá

gunk áldott belső egyetértésében 

a megpróbáltatások alatt meg

találjuk mindnyájan egymást. Test

véri szent kapcsolat alakul ki 

azok között, akik segítségre szó- 

rulnak és akik segíthetnek rajtuk.

* Amidőn az előadás után elin

dultunk, feketén borult már kis 

városunkra a sötétség, Ahogy a 

bizonytalan ,úton nehezen h$lad- 

lünk hazqfelé, a főorvos ur.még

Úgy éreztem, hogy a „Szere

tet* az a vezérszó, az az áldozat- 

forrás, amelyből a Zöldkereszt 

eszméje fakadt és ennek a szó

nak — a szeretet érzésének — 

van egyedül hatalma arra, hogy 

az egész mozgalmat sikerre ve

zesse.

A tennivalókat, a munka rész

letet megbeszélhetjük egymás- 

között is, de ez a csendes kis 

szó, a „Szeretet*1 az az erő, amely 

az egész előadásból lényegként 

csendült felénk, s amelynek vissz

hangra kell találni leikeinkben 1...

vitéz Praznóczy Béláné.

előbbi gondolataiba mélyedve 

csendesen megszólalt : ,Nagy

munka áll előttünk, de szeretet

tel mindent elérhet az ember/

Erre úgy éreztem, hogy a sö

tét út felett felgyúlt a vezérlő 

világosság, amdy jobban világít 

lámpák ragyogó fényénél, béke

idők gondtalanságánál.

Augusztus 12-én érkezik meg az első menetrend
szerű hajó a szarvasi Halásztelekre

Augusztus 12. és 13-án történik meg a hajózási vonal közigazgatási bejárása
Augusztus első felében új fe

jezel nyílik Békésmegye gazda

sági éleiében. Ekkor veszi kez

detéi a körösi hajózás* amely; 

fáradhatfltlan közéleti férfiak 

kitartó munkájának és a legfel

sőbb hely legteljesebb J j i e g g r -  

lésének eredménye. Ezúttal ön

kénytelenül is eszünkbe jut 

megboldogult baiczai Beliczey 

Géza m. kir. gazdasági főtaná

csos, aki mint a Békésmegyei 

Gazdasági Egyesület elnöke 

sohasem szűnt meg hangoztatni, 

hogy a Körös hajózhatóvá té

tele elsőrendű érdeke Békés

megyének. de ugyanilyen ér

deke az országnak is. Most, 

amikor megindulnak a menet- 

rendszerű járatok, csak hálával 

gondolhatunk qz akkor rpég ki

vihetetlennek látszó terv rendít

hetetlen harcoséra. Csodálatos 

isteni rendelés az, hogy a nagy 

mű befejezésén a gondolat har- 

cosának a fia, vármegyénk fő

ispánja, baiczai Beliczey Miklós 

dolgozhatott legtöbbet. Az ő 

- n$gy okaiása nélkül aligha in- 

■ dúlhattak yolna meg a hajók 

oílyén hamar. Munkájában olyan 

kiváló torsai voltak még, mint 

M^rki JBarna dr. alispán és 

Sebők^Elek dr.. akik ugyancsak 

örökérvényű éideme.ket szerez- 

teíT maguknaka hajózás terén. 

Ámbár teljesen bizonyosak va

gyunk benne, hogy a fáradha

tatlan törekvésüket nem dicsö- 

ségvágy, hanem kizárólag a 

vármegye érdeke. gazdasági 

életünk fellendítésének akarata 

sarkalta. Értesülésünk szerint a 

hajózási előkészítő munkálatok 

teljesen befejeződtek és mér 

augusztus 12-én é-s 13-én meg

történik a hajózási vonal köz- 

igazgatási bejárása, amelyet kö

vető napon már ineg is indul 

a menelredszeru hajózás. A 

bizottság, amelynek sorában 

helyet foglal a . MFTR kiküldőt*

tein kívül a vármegye főispánja 

és vitéz Pánczél József dr. vár

megyei főjegyző, csütörtökön 

reggel indul el Csongrádról a 

„Délibáb" nevű szem^lvhajóval 

és este érVzik meg Szarvasra* 

majd reggel inda: tovább és a 

koradélutáni órákban fut be a 

békési kikötőbe. Ez az út azért 

tart továbbá rendes menetidőnél, 

.mert ez alkalommal bizonyos 

tárgyalások, illetve megbeszé

lések is fognak folyni az érdé* 

kelt községekkel. Már a menet

rend összeállítása is megtörtént, 

amely szerint a „Délibáb** és 

a „HortobégyM nevű személy

hajók Csongrádró! és Békésről 

kiindulva közlekednek a 128 

kilométeres szakaszon. A teher

forgalmat egyelőre az „Irén*4 

nevű vontatóhajó fogja lebo

nyolítani. Az első hajót Halász

telken ünnepélyesen fogadják.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

A feleseknek eleget kell tenni a‘ földtulajdonossal 
szemben Vállalt kötélességüknek

. A gazdakSnyv semmiféle külön jogot nem ad a fetesbérlCnek
Az utóbbi időbeg igen sok 

panesz érkezett á  h'aíótághbz 

ártól, hogy a felesek a gazda

könyv alapján kizárólagossági 

jogot követelnek a gazdaság 

ügyeinek intézésében. Illetékes 

helyen közlik, hogy erre 

követelésre semmiféle jogalap 

nincs, a gazdakönyv ugyanis 

semmiféle jogot sem ad a gaz

dával 'szemben 'a felesnék 

Nem tagad halják mega. felesek 

a gazdától az ellenő^ég^ya- 

korlás£t és nem tagadhatják

meg a szerződésben kikötött 

iermészetbeni szolgáltatások iel- 

jesilését. Vennftk ugyanis olyan 

felesek, ekik csirkét, tojást stb. 

nem akarnak adni á gazdának, 

mert ez a szolgáltatás nem szá- 

m ii be e pontokba. Igazuk van 

abbén, hogy nem számii be a 

pontba,, mégis ki kell szolgál- 

talniok, amire a szerződésben 

kötelezték magukat, mert ezt a 

szolgáltatást a bíróság úgyis 

megítéli.

Egyedül a földtulajdonos és

családja számára kiszolgáltatott 

kenyérfejádag és négy -szemé

lyenként egv hízó számit be 

a feles pontjaiba. Más semmi 

mégis ki kell szolgáltatni, ami 

jár. Vannak azután felesek, 

akik nem engedik be a tanyába 

a gazdát. Ez büntetendő csele* 

kedet. A gazdának minden 

ellenőrzéshez joga van, sől ez 

kötelessége . is «vés . a  termelés 

érdekében egyült Jke{l megájla* 

podniok abban, hogy miből 

napnyit szolgáltatnak be.



H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagy templomban va
sárnap délelölt tót. lÓ-tő! magyar, az 
újtemplomban tótnyelvü istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvü könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagyarázatot tartanak.

A szarvasi rom. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor csendes mise, 10 órakor szent- 
beszcd, nagymise. Délután 4 órakor 
ájtatossóg. Köznapi misék reggel fél 8 
órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelölt 10 órától az 
a régi parochia, II. kér.. 221. sz. alatt 
(esz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap másudik vasárnap
ján délután 2 órakor \Hn islenlisztelet 
a községi i*k<»Ifiban

— Üzenet a harctérre. Dr. vi
iéz Zerinváry Szilárd országgyű
lési képviselő ez úlon is megkö
szöni Vajda Sándor honvéd ked
ves levelél és versét, kívánja, hogy 
a lobbi szarvasi bejlársakkal együtt 
mielőbb egészségesen és győztesen 
térhessenek haza. — Ugyancsak 
köszönetéi küld Csaba Dezső had 
nagynak is. Ót rokoni szeretettel 
csókolja, minden jót kíván és le
vélben bővebb válasz* ígér.

— Üzenet a harctérről. Tnkács 

János honvéd, messzi Orosz

országból a B. 455. táboripos- 

láva! üzeni feleségenek és sze

retteinek (Szarvas, III., Beliczey 

út 212 ): Jói vagyok, ne aggód

janak értem, csókolom drága 

feleségemet, gyermekeimet és a 

rokonokat. Üdvözlöm az összes 

ismerőseimet és barátaimat.

— Üzenet a harctérről. A B. 

782. táboripóstával kaptuk a 

következő sorokat: Nagyságos 

Főszerkesztő Úr ( Engedeimet 

kérünk, ha esetleg lapunkkal 

megzavarnánk munkáját, de baj

társaim figyelmeztetésére kény

telen voltam írni. Először is kö- 

szöneteinket küldjük mindazon 

olvasóinak, akik lapjában min

ket ebben a vadidegenben üd

vözölnek es jókívánságaikkal 

elhalmoznak. Adja Isten, hogy 

úgy legyen és minél hamarább 

a mi kis városunkban álljon 

meg a vonat velünk, ügy, mint 

mikor elindult velünk, erőben, 

épségben és egészségben. Až 

alábbiak kü.dik hazafias üdvöz

leteiket : Csaba Dfezsö (. hdgy., 

Szrnka János hdp. őrm., V«*jdá 

Sándor honvéd, Valastyán Gy. 

t. tizedes, Filyó Antal honvéd. 

Frankó Pál t. honvéd, Mravik 

György tizedes. Kovács Mihály 

t. tizedes, Brachna Gábor t. hon

véd, Bakulya János t. tizedes, 

Kasik Pá! őrvezető, Kasik Mi

hály t. őrvezető, Arnóczki Já

nos t. tizedes. Várnagy István 

t. szkv.. Boros Máté tizedes. 

Borgulya György t. honvéd, 

Hegedűs Sándor honvéd.

Hirdessen
lapunkban!

Szép érdeklődés mellett folyt le 
a Művészet- és Tudománybarát 

Társaság havi előadó-estje
Dr. Szántó Kálmán m. kir. 

a „Zöld Kereszt és
A szarvasi Művészet- és Tu

dománybarát Társaság hélfőn 

este tartotta meií havi előadó 

gyűlését a Poigari Kör külön

termében, amejy^n uen szép 

számban vetlek ré.>zl a tagok 

és az érdeklődők. Dr. U^rin 

László járási főszolgabíró, a 

Társaság társelnöke nyilolla 

*meg az eiőadó ülést, szeretet

teljes hangon üdvözölte a meg

jelenteket, több ügyrendi indít

ványt tett, rr.bjd az előző elő

adó ülés jegyzőkönyvét Melis 

Mihály tanító olvasta fel. Ezután 

az elnök felkérte dr. Szántó 

Kálmán járási tisztiorvost elő

adásának megtartására. Dr 

Szántó Kálmán hözvellenhangú 

előadásában a Zöld Kereszt 

és társadalomnak kapcsolatait, 

a Zöld Kereszt szervezet fel-

tisztiorvos tartott előadást 
a társadalom" címmel

építését, annak munkásságát. 

egé>zszségügyi és szociális tény

kedését ismertette, majd a helyi 

viszonyokról számolt be sok

szor metirendílően ecsetelve a 

társadalom közönyét a szarvasi 

fiók munkájával szemben. A 

tartalmas előadáshoz dr. Mol

nár János községi orvos. Sel- 

meczy Géza gim. tanár és Orosz 

Iván lapunk szerkesztője szóllak 

hozzá. Dr Uijrin László elnöki 

zárószavában aggódó magyar 

lelkületének. a magyarság egy

sege megtartásának, a szociális 

es társadalmi egybefogó munka 

nagy szükségességének adott 

kifejezést. Mély hatást keltő 

| záró szavaival ért véget a 

mindvégig nagy érdeklődés mel

lett lefolyt e!óadó-est.

Akinek nem termett elég búzája, 
az liszt- és kenyérjegyet kap

K enyérgabona kiutalását nem  lehet kérni 
a kevésterm ésQ gazdának

A vármegyei kö/-e!iátási fő

felügyelő az alábbi felhívást 

intézi a gazdákhoz :

Felhívom a gazdakönyvvel 

rendelkező és kenyérgabona 

beszolgáltatásra kötelezett ter

melőket, hogy a 111.000 — 1943. 

K. M. sz. rendelet szerint a 

gazdálkodó 

elsősorban kenyérga
bona beszolgáltatási 
kötelességnek tarto

zik eleget tenni.

az ezután fennmaradó kenyér- 

gabonájából pedig vetőmag

szükségletet köteles biztosítani. 

Csak a fentiek teljesítése, il

letve biziositása u*án fennma- 

raradó kenyérgabonából fedez

heti háztartási szükségletét és 

kaphat vámőrtési tanúsítvány. 

Amennyiben az igy megma

radó kenyérgabona a gazdál

kodó háztartási szükségletét 

nem fedezné, ez esetben a 

gazdálkodó

Zeneiskolai beíratások:
hétfőn, kedden, csütörtökön 
és pénteken 4—7 óm kösött.

Temmel  Gabr i e l l a
zeneiskolai igazgatónál. Tiorthy-út ÍOO.
Ugyancsak akkor kéretnek jelentkezni 
azok is, akiknek xámgon hangolásra van

........  >- ----   ■ •- - . -v -

(a a bö n á V ááár  Iáé!
A FUTURA főbizományosa:

a Szarvasi Takarékpénztár
(Széni hlván-ulca 51. Telefon 65 > 

az égési járás területén, álbizömányosai
útján is

v á s á r o l

mindennemű

gabonái, hüvelyest és olajosmaévakái. ,
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  szívese« 

nynjt az érdeklődőknek felvilágosítást

A
Í Z L E T E S

likőrt
rumol,
pálinkái

NAGY SÁNDOR
likőrgyáriból vásárol 
m i a d e a  i t a I m é r  5.

kenyérgabona kiuta
lását vagy megvásár

lását nem kérhetif
hanem c>ak természetbeni mun

kabér c mén megkeresheti, 

vagy pedig ellátatlanságának 

idejére állami liszt- és kenyér- 

jegyre jogosuit.

— Választmányi ülés a Baross 
Szövetségben. A Baross Szövet

ség szarvasi fiókja augusztus 

8*án. vasárnap délelőtt fél 11 

órától az Árpád Szállóban lévő 

helyiségében havi választmányi 

ülést tart. melyre a tagokat ez

úton hívja meg az Elnökség.

— Korcsmákban is kötelező a 
számoló lap. A kormány augusz

tus 1-től a korcsmákban, cuk

rászdákban is kötelezővé tette a 

számolólap használatát. Ezeken 

a helyeken a számoíólap illetéke, 

tekintet nélkül a fizetett ossžeg 

nagyságára. 10 fillér. A szá

molólapok a postahivatalnál

szerezhetők be. ^
— Öszeirjfik a lovakat és fo

gatokat.' Agusztus 15 és szep

tember 15 közötti időben az 

ország egész területén összeír

ják a lovakat, ószvéréket és 

fogatos járműveket. Az összé- 

ífdrs a hónvedelmi nyilvántartás 

szem p/ön tjdBól történik. Azpk- 

nak osztályozása. hatósSgi vizs

gálata p&iig szeptember 16-tól 

január vegéig bonyolódik le.

Eladó:
a k o n d o r ó s i  

kövesút mellett 
1800 négyszögölnyi 
kitűnő minőségű

Az eladási feltéte

lek Dr. KÉSZT 

ÁRMIN ügyvédnél 

tudhatok meg.

ffirdésséa lipaakfcán!
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— Ezüstkalászos mezőtúri kis
gazdák Szarvason. Ez évben 

Mezőtúron ezüstkalászos gazda- 

tanfolyamot végzett kisbirtoko

sok a múlt héten látogatást tet

tek Szarvason a Tessedik Sá

muel Gazdasági Tanintézetben. 

Mintegy 60 mezőtúri gazda ér

kezett ez alkalommal Szarvasra. 

A mezőtúri gazdák megtekin

tették a gazdasági tanintézet 

galambosi mintagyümölcsösét, 

majd a mezőtúri út mentén 

fekvő mésziszappal megjavított, 

volt szikes területet. Innen a 

tanintézet isko?aepü!eíébe láto

gattak eí, majd megtekintették 

a bikazugi tangazdaságot. Dél

után visszafelé menet Puszta- 

bánrévén Bihari Sándor gazda

ságát nézték meg. A mezőtúri 

gazdák gazdag tapasztaltokkal 

térlek haza otthanaikba.

Éjszaka a tengerparton
A told iciviiis é:i nhá;ar. 
mely fekete, fekeie, bánsros , 
csilagmüiárd, mind annyi, drágakő 
mikel a véölelen örök arja mos.
A föld a szunnyadó csendben várj-i 2105: 
az éöl jelt. mini talAlkán a nö — 
lágy dalt zeng. hűvösei, halkan, dallamô r 
és rálete’, ráíelel a tenger árja. 
mely télé a föld titkait íeltarja

És zug. zeng a tenger, habra lör 3 h íb . 
vert a partot, a íöld lágyan ptheg.
A halandó alszik, a titkok lilkál 
fUl nem hallja meg. szív nem érii meí 
A sűrű hab slkong, a tenger remea 
és veri. töri a véghetetien nyitját 
Előre tör az ár. drága gyöngy sereg. — 
dús kéjben sikong a víz hangorkánja, 
köve: tör titkot lép a tenger vad árja

1 És én magányos'vándor !D a parton 
állok Szirakuza ódon vara aliali, 
állok és hallgatom ez észvesztő csatá:, 
lelkem beléremeg. sóhajom felszakad.
A tenger, a tenger reám tör. nem apad. 
Alláría testemet, agyam minden zugál. 
érzem : a szivem örök rabja marad 1 
Enyém minden csöpje, mérhetetlen ar;a. 
örökre enyém lett a tenger szent csodái a
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— Mezőtúri dalárda kirándu
lása Halásztelekre. A Mezőtúri 
Iparos Dalkör tagjai vasárnap 
Halásztelekre rándultak ki. A 
nagyszámban kirándufó mező
túriak pompásan ereztek magu
kat a Köiös partján. A dalárda 
dalszámokkal szórakoztatta a 
közönségét. A kiránduláson 
több szarvasi dalos is részt vett.

— Tyúktojást akart engedély 
nélkül Budapestre vinni. Ponyiczky 

Pálné Pa ülik Erzsébet szarvasi 

lakos 5 kg tojást akart Mező

túron át a vasúton Budapestre 

vinni.Mivel ehhez engedély nem 

volt, Mezőtúr város rendőri 

büntetőbirája 5 napi elzárásra 

átváltoztatható 30 pengő pénz- 

büntetésre ítélte és a lefoglalt 

tojás elkobzását elrendelte.
— A járdán kerékpározott. 

Roszik János szarvasi külkerülét 

177. hsz. alatti lakos Endrődön 

a gyalogjárdán kerékpározott 

és kérékpárigazolvőnyát sem 

tartotta másánál, ezért a szarvasi 

jár&ái rendőri büntétöbiró 2 

napi elzárásra átváltoztatható 

10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

Nelly drámai ereje, Szabó Má

ria őszintesége, Korándy Dénes 

lendülete. Oroszy László köz

vetlensége, Vértes Klári kedves

sége biztosították. Szerdán a 

Badacsonyi kéknyelű operett 

ment gondos előadásban, csü

törtökön pedig a Párisi express 

operett színes meséjében és a 

színészek játékában gyönyör

ködtünk el. A pompás alakí

tásokat, a gondos rendezést, a 

szereplők igyekezetét és tudá

sát, a jó kísérőzenét közönsé

günk hálás támogatással viszo

nozza.

Állandó érdeklődés mellett folynak 
a szarvasi színtársulat előadásai

Pompás alakítások, gondos rendezés, jó zene 
biztosítják az előadások sikerét

Vértes Károly színtársulata e 

héten megérdemelt érdeklődés 

mellett jelentős sikert ért el. A 

közönség igen szép támogatás

sal honorálja a jól osszevá'o- 

gatott társulat előadásait. Szom

baton és vasárnap az Arany

sárga falevél című operettben 

Milotav Gizi. Vertes Nelly. Sá- 

ro*sy Magda, Vágfalvy Mária,

Antal Júlia, Korándy Dénes,

Nádai Pál. Oroszy László vitték 

sikerre ü darabot. Héifőn a 

Tűzvész cimű színjáték tiszta 

műélvezetet nyújtott. A lendü

letes előadást Nád^i Pál fi

nom előadói készsége, Vérles 
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Időszerű gazdasági kérdések 
Néhány szó az őszi-csirkéről

Érdemes az őszi-csirkét a haszná
ért is nevelni, meri komoly jövedel
met hoz. A jövedelem bebizonyításá* 
hoz elegendő pár adatnak az ismerete. 
Ezek közül a legfontosabb, hogy 1 
kő. csirke előállításához 4— 5 kő. 
abrak szükséges. Ez a mennyiség 
csökkenhet, ha a konyhahulledékot 
felhasználjuk, valamint ha jó gyepes, 
rovargazdag udvarunk van. Ha szám- 
adásunknál a fenti legnagyobb la* 
karmány fogyasztást vesszük Is ala- 
pul, akkor is arra a meggyőződésre 
fogunk jutni, hogy érdemes foglal* 
kozni az őszi-csirke nevelésével. Nem 
elegendő azonban a puszta ténynek 
a megismerése és meggyőződés szer« 
zése, hogy jövedemező az őszi- 
csirke nevelésével foglalkozni, hanem 
a meggyőződést tettnek kell követnie, 
s e tett eredményeképpen igyekez* 
zünk minél többen, minél több őszi* 
csirkét kelletni és nevelni.

RADA ANTAL 
^  jn ,kir_ gazdasági tanár.

A gyakorlati élet az őszi-csirkéi 
kéiasszonynapinak is nevezi. E; az 
elnevezés az ültetés idejétől szárma- 
zik, ugyanis az egyik asszony napja 
augusztus 15-én van, nagyboldog-
asszony, a másik asszony napja 
viszont szeptember 8-án, kisboldog* 
asszony. A kél naptári nap között 
ültetett csirkéket nevezzük röviden
kétasszonynapiaknak. A fent jelzett 
csirkék kelési ideje jó, mert a .káni
kulai melegen már túl vagyunk, vi* 
szőni még hideg nincs. A szepte n- 
berl eső hatására a tanya, az udvar
gyepnövényzete felfrissül, s így
csirkéink bőségesen zöldhöz, vala* 
valamint rovarhoz iulhatnak, ami a 
takarmányozási költséget erősen mér* 
sékli-

A mai viszonyok mellett kiilönö* 
sen érdemes őszi-csirkét nevelni, 
meri

1. biztosítja a háztartás hússzuk* 
ségletéJ, továbbá csökkentik a köz* 
élelmezési nehézségeket.

2. Megkönyítik a pontbeszolgálla* 
tással kapcsolatos gazda gondokat.

3. Kevés befektetéssel komoly 
hasznot hoz.

Az első ponttal kapcsolatban meg
jegyezhetjük azt a tényt, hogy az 
1942. esztendei abrakbeszolgáltatás 
szigorú volt, s a baromfiakra jó
formán semmit sem hagytak. Ennek 
kellemetlen következménye az lett, 
hogy 1043. tavaszán és nyár elején 
a gazdák abrakhiány következtében 
csak kevés és inkább a házi szűk* 
séglet fedezésére elegendő csirkét 
nevellek, és eladásra csak a korábbi 
évek igen gyér hányada került.

Az I943>as aratás azonban vál* 
tozást hozott a pontrendszerrel, mely 
rendszer a sok állatot tartó szorgal* 
más gazdának kedvez, aki állatainak 
és álatai termékeinek értékesítése 
folytán beszolgáltatási kötelezettségé
nek könnyen eleget tud tenni. A ke* 
vés állatot tartó gazdának azonban 
sokkal nehezebb a helyzete, mert ál
lata kevés, beszolgáltatásra nem jut: 
Itt van különös jelentősége a barom
finak, és a baromfiak közül is az 
őszi*csirkének, mert ez gyorsan fej* 
lődlk, kevés befektetést kíván, és 
megvan a mód a jó tartására, mért 
az idei abrak már a gazda beosz
tása szerint használható (el.

— A Bajtársi Szolgálat és Hádi. 
gondozó Szövetség üzenetei. A
Közellátási Miniszter által az 
egyen malmokban zárol) vám- 
keresmények igénylőinek a név
jegyzékéi párlolólag felterjesztet
tük a Vármegyei Közellátási Fel
ügyelőhöz. A jelentkezettek és fel
terjesztettek á következők voltak : 
1. Maglóczky Pálné Ili. 9, 2. 
Kriklák Pálné T. II. 15/1. 3. Pat
kós János IV. 26. 4. Vida Má
tyás IV. 484, 5 Rideg Györgyné 
I. 695. 6. Kohut Györgyné IV. 635.
7. Szekrétár Jánosné T. II. kk. 26,
8. Kutas Ferenc 11. 368. 6. On-
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esik Pál V. kk. 208. 10 Tusjak 
János 1 633. 11. Burin János I. 
632. 12. Omilják János B. I. 
648 — A következő honvéd-
családoknak hadisegély- kiutalási 
kérelmeiket áttettük a helybeli 
hadigondozó tiszthez: l . Ozsgyán 
László V. kk, 233/3, 2. Rideg 
Mátyás V. kk. 243, 3. Szebe- 
gyinszky Pál V. kk. 254/1, 4. 
Hraskó András V. kk. 219/1, 5. 
Kit« György 11. 271. 6. Fabók 
Lajos 11. 373, 7. Valach György 
B. 1. 737. Kérjük azonban őkel. 
hogy amint leghamarább lehetik, 
jelentkezzenek személyesn is a 
hadigondozó tisztnél, az ő 111 
116. számú házban lévő irodájá
ban. — A kisgyermekeik részére 
ruhát igénylők : Kolompár Pál V. 
kk. 292, 2. Molnár János .V. kk. 
285, 3. Hraskó Tamás V. kk. 269.
4. Jánovszky Mihály V, kk. 267f
5. Szebegyinszky Pál V. kk. 254/1 
kérelmét áttettük a Vármegyei 
Elnökséghez. — A fát- szenet 
igénylők : Chugyik Pál II. 254, 2. 
Dudás György 11. 86. 3. Piacsek 
János II. 174. kérelmét éttesszük 
a Főszolgabíró Úrhoz — Gaál 
István helybeli cséplőgéptulajdonos 
5 métermázsa búza árát azzal 
ajánlotta fel a helybeli bajtársi 
szolgálatnak, hogy belőle két sze
gény. jómagaviséletű. előmenetel
ben legalább jórendű szarvast il
letőségű tanuló évi tandíját fedez
zük, akinek édesatya a harctéren 
van. Az igénylések a Helybeli 
Bájtársi Szolgálat Elnökéhez szep
tember hó 5*ig* kell akár írásban, 
akár élőszóval eljuttatni. Á Baj
társi Szolgálat a nemeslelkű ada
kozónak ezúton fejezi ki köszö
netét. — Az augusztusi szolgálat 
hivatalos óráinak ügyeletes veze
tői szerdán: Bárány Béla vas- 
kereskedő és kovácsik Pál nagy- 
kereskedő ; pénteken pedig Darida 
Mihály hentes és mészáros és 
Varga Ferenc tűzifaányagkeres- 
kédő urak az intézőbizottság ki
nevezett tagjai. A hivatalos órák 
id&böntja nem változott, most is 
a fent jelezett napokon délután 
5—6 q községháza kistanács
termében

. Ontőzőmotor szivattyúk, hen
gercsiszolás. villamos hegesztés 
fejp*bmunkák. hidraulikus eme
lőbak. hengerfúrók kölcsönzése : 
OSGYÁN mérnök. Békéscsaba.

Mágnesezes.

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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Augusztus 7-én, szombaton és 8  án vasárnap 

a legszebb magyar filmdráma :

A legkitűnőbb magyar filmművészek szereplésével.



— A szarvasi piacon az árakat 
hangszórókkal lehetne kfizölni.
(Beküldöll levél.)Tekínletes Szer

kesztőség! Nem régen hallottam, 

hogy a szentesi piacon az ára

kat és a közellátási híreket 

hangszórók közlik a piacon tar

tózkodó árusokkal és közönség

gel. A szarvasi piactéren három 

rádiókereskedő van, akik igen 

könnyen felszerelhetnének egy- 

egy hangszórót és mikrofont és 

a tejpiacon lévő rádiókereskedő 

a lej- és tejlermékárakat, a má

sik kettő pedig a baromfi- és 

zöldségárakat közölné, mondjuk 

óránként. Ha úgy az eladók, 

mint a vevők rendszeresen ér

tesülnének az árakról, akkor 

nem történne mog olyan eset, 

hogy amikor kedden reggel a 

budapesti rádió bemondta a pi

aci nagybani árakat és a lukul- 

1 us-paradicsom árát nagyban 

26 fillérrel közölte, ugyanakkor 

a szarvasi piacon kicsinyben 

1 pengőt kérlek kilójáért. Négy

száz százalékkal drágábban 

még sem szebadna itt árakat 

tartani. Abban a reményben, 

ho«y a hatóság ezt az életre

való, máshol sikerrel alkalma

zott hírközlő eszközt itt is rö- 

videsen alkalmazza, azért már 

most úgy a fogyasztók, mint az 

eladó termelők nevében köszö

netét mondok és soraim közlé

séi is köszönve, vagyok haza

fias tisztelettel Aláírás.

— járlat nélkül hetven bárányt 
akart Mezőtúrra hajtani. Kovács 

'András szarvasi Krakó 30 hsz. 

alatti lakos, marhakereskedő, 

^ezévi április 5 én Kovács Pál 

^napszámossal 70 bárányt akart 

'Mezőtúrra értékesítés céljából 

áthajtani. Mivel a bárányok 

ról járlat nem volt ' kiállítva, 

ezért á mezőiúti rendőri bün- 

telőbírő 2 napi elzárásra átváU 

(áztatható 50 pengő pénzbünte

tésre ítélre.

— Erdélybe utazó üdülök figyel
mébe. Tekintettel .arra, hogy idén 
nemesek a vasúlmeníén, hanem az 
attól lévői fekvő üdülőhelyekre is .a 
szököttnél nagyobb számban utaznak, 
a id. kir. államvasutak igazgatósága 
iuksége^riek' tóiía közölni-hogy az 
Üzemanyagokkal való - nagymérvű 
takarékoskodás miatt nem közlekcd* 
táhel annyi autóbuszt, néni. ameny* 
nyíre a csak közúton elérhető üdüld* 
jtyelyek utasainak továbbításához szűk* 
Séftl lenne. Ezért figyelmeztetik az 
utazó közönségét, hogy a nagy ál« 
do3)lQk ,.ár6öv mái .korfátolí szémbon 
fenntartóit üdülőhelyei (gyilkostól, bor-

' mátrai,
tíévS^b4JÍA1íAffr aföftus^ár&Hk 
hözlekedteté^ebösorban az üdülésre 
szorulók, nem. pedig az alkalmi ki* 
ráhdulók utazásának biztosítására 
szolgáL Fel? érik tehát az ulazóközön* 
ségel, hogy a szóbaförgó járatokkal 
csak olyanok; utazzanak, akik ;meg* 
haifirozott helyen hosszabb' ideig laitó^ 
üdülésre Wlóten,.rászorulnak,i üdil* 
lésük'helyét. tieox ^
értéssel viselik jel a rendkívüli ytezof 
nyokból eredő utazási kénydáletlen«

ségekcí. Az iiyen üdülők is csak ök* 
kor kezdjék meg utazásukat, ha a 
csallakozó autóbuszjáratra menel* 
jegyűbe! a menetjogyirodábaD előre 
megválíoífák, vagy helyüket a 
MÁVAUT kirendellségei útján eiőzeie* 
sen biztosították, meri elenkező cseí« 
ben a csatlakozó járatokon való 
továbbutazásukra nem számííháínak.

— Labdarúgómérközés. MOVE- 
Turul- Békéscsabfii Levente Egye
sület 11:1. Községünk jóhírű 
csapata erősen készül! a követ
kező labdarúgó évadra. Tavaszi 
szép szereplése ulán minden re
ménye megvan, hogy ez őszi for
dulóban ez elsők közölt fog vé
gezni. Ezéri négy a készülődés 
a jálékosok és a vezetőség részé
ről. Több új jélékosl próbált ki a 
vezetőség a vasárnapi mérkőzésen. 
A próbajáféko8ok mind igen biz- 
lalŽnn mozoglak. Részint ennek 
tudható be a szokatlan nagy 
győzelem is. — A vendégcsapat 
nagy igyekezettel játszol!, de a 
gors Turul-gólok hamar megtörték 
őket. Mér a félidőben 7 : 1-re ve
zet a Turul, s nagy előnyét a 
forduló utón csak növeli. A mér
kőzés erős biztatása volt a nagy 
Turul remények teljesülésére. Re
méljük vasárnap, amikor a Turul 
a békéscsabai CSAK-al játszik itt
hon barátságos mérkőzést. ug>an- 
ilyen szép játékot íog mutatni. A 
játékosok kisarényú. de biztos 
győzelemre számítanak. A szur
kolók megértették, hogy a vezető
ség hatalmas anyagi erőfeszítést 
végez, hogy az anyagi követel
ményeknek is megfeleljenek s a 
mérkőzés félidejében 30-an lép
tek be a tagok sorába, hogy a 
havi 50 fillérjüket hozzájáruljanak 
a nagy áldozatokhoz. A vezetőség 
reméli, hogy még sokan főjék 
őket követni, mert csak így érhető 
el az, amit mindnyájan remélünk : 
a Turul N. B.-be jutásét. Ugyanis 
játékosaink m fir vannak. Most már 
csak pénz, pénz és pénz kell. 
Ezt pedig 300—400 lelkes tag 
havi 50 fillérje meg tudja adni.

Szépirodalmi

könyv« 
újdonságok

nagy választékban

♦
Nagy Sándor

könyvkereskedésében.

K on y v e i t  
k o i i e s s e

a SZARVASI KÖZLÖNY

könyvkötészetében. 

Szarvas,Horthy- ut 9

IPRÓHIRDETÉSEK.
Apróhirdetések átlóst keresőknek és ál
lást hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den lovábbi szó 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 Sándot könyv- és papírkereske- 
dése Szarvas, I., Horthy Miklós út d. 

szám.
i

• Bútorozott szobát keresek. 
Címet kérem a kiadóhivatalban 
leadni.

. Tisztviselői £)lást keres ős- 
keresztény 31 éves magyar, né* 
met nyelv ismerettel. Cím a 
kiadóhivatalban.

Eladó földek:
5 és fél hold 1. osztályú Szántó a Sárkány-dűlőben,

; 7 ■ hold szántó kövesút mellett közel a városhoz,
18 hold héreföldnek. alkalmas szántó Décsen,
19 hold Kunszentmárton mellett.
34 V* hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
50 hold jóminőségű szántó Kiskirályságon.
195 hold részben szántó, részben legelő tanyával 

Ecseren, kövesút.-mellett,

Eladó házak:
I. kér., 71. rž. Sonkoly-féle tiszta kőépítményű sarokház, 
KörösparM Halász-csárda. -
1. kér., 105.82. cseréppel fedett beltelkes lakóház; (Süle-féle) 
1. kér. 117. sz. központban lévő beltelkes lakóház;
I. kér., 432. sž. cseréppel fedett beUölkes lakóház;
II. kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel,
III., kér., 349. sz. beltelkes lakóház,''
IV. kér; 81. sz. igen jókarban lévő cseréppel fedett

satokepüleL
j t^örörsparii tiyar?ít<§ éir$s kőépülettel.

Vételre keresünk:
0

Jóminőségű szántóföldet tanyával cca. 30 000 pengőig. 
Továbbá nagyobb ingatlant .100.000 P-től felfelé 

600.000 pengőig. ■ _ - ‘ ■

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza- 
i lommal a; S zár vasi Hitelszövetkezet* 
tfezi Hói a megbízást eredményesen köz
vetítik.

• Varrónő keres különbejáralú
üres szobái. Cím a kiabóhiva- 
talban.

. Kiskirályság község határá
ban fekvő 41 kai. hold disznó- 
hal.ni szántó tanyaépülettej és 
69 két. hóid Hideghalmon 
(amelyből cca. 28 kát. hold 
szántó, és 41 kát. hold legelő) 
1943. október 1-től haszonbérbe, 
esetle« feles művelésre kiadó. 
Érdeklődni lehel Szarvas, I. kér,, 
103. sz. alatt, özv. dr. Ponyiczky 
Zolténrénál.

. Árvaház mellelj féltelkes ház, 
főidért is eladó. III. kér., 162. sz.

. Eladó 4 hold szántóföld Bé- 
kés*sz#*ntandráson a Kis harcsás
ban. Érdeklődni lehet a szarvasi 
Polgári Körben.

. Csernus Mátyásnak a szen
tesi határban, a szarvasi kövesút 
mellett 40 hold jó tanyásbirtok 
eladó, feles vagy harmados 
munkálatra is kiadó. Érdeklődni 
iehet Szarvason. Tusjak János 
vagy Gresnyik Pálnál.

. Maczó-laposban 520 D-öl 
gyümölcsös, szőlő, III. kér., 252. 
számú ház eladó. Érdeklődni 
lehet ugyanott.

. Értesítem az ilalmérőket, hogy 
jó kisüsti pálinkám és saját- 
termésű boraim piros és fehér 
színben eladók. Bacsa István 
Csongrád, tanya 1285. sz. Szesz
főzde.

• Eladó Nádas-dűlőben 10 hold 
föld tanyával. Érdeklődni lehet
I. kér., 230. sz» alalt Kriska Pál 
korcsmárosnál.

. özv. Baginyi Endrénéhál kü
lönböző bútorok, festmények, 
szőnyegek eladók. III. kér., 180. sz.

. 3+1 lámpás Phjlips-rádió el- 
edó. III. kér., 97/1. szám.

. Elveszett Laudisz közs. szám
vevő mangolzugi nyaralójától 
égy Zsuzsa nevű szandolin, 
a becsületes megtaláló vagy 
nyomravezető jelentse a,szám 
vevőségen, 20 pengő jutalom
ban részesül.

. Építészek és kereskedők fc1 
gyeimébe! E l s ő r e n d ű  tiszai, 
mosott homok megrendelhető 
S zőrfi M i h á l y  kormányosnál 
Csongrád. > . /  J *

.50  kötetes' Jókai-sorozat al>: 
kalmi áron olcsón eladó. Ugyani 
ott egy 10 köteles Tolnay Világ, 
történelem is eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

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

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

Fizessen el6
a Szarvasi K ö z l ö n y e
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