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A íapot küldi ; Feleiősszerkesztö :

Cím : Orosž ^ván
Tábori postaszem :

Előfizetési érák : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*80 P. Vidékre negyedévre 2'10 pengő. 

Egy példány óra 14 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Szarvas, I. kér., 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai külde

mények ide cimzendők ! Telefonszám 16.

A  munkás téli ruhája
Háborúban élünk, közismert 

nehézségekkel küzd minden or

szág a népek elsőrendű szükség

leti cikkekkel való ellátása terén 

Is. All ez különösen a ruhanemű- 

ckrc. Kevés a textilanyag, beho' 

zatal nincs, azonban, ami készlet 

rendelkezésre áll, azt a magyar 

kormány szociális érzése és gon

doskodása elsősorban a munkás

rétegek, jelesen a me7^gazdasági 

és hadiüzemi munkásság részére 

juttatja. A hadiüzemi munkásság 

ellátása már folyamatban van az 

egyes üzemek keretein belül, a 

mezőgazdasági munkásság ruhá

zati gondjainak enyhítésére szánt 

ruhaneműek szétosztása iránt pe

dig megtörtént a szükséges in

tézkedés. A kormány vonatkozó 

rendelkezése szerint a ruházati 

akcióban igényjogosultként első

sorban a mezőgazdaságban, ker

tekben és erdőgazdaságban alkal

mazott éves gazdasági cselédek 

veendők figyelembe. Rajtuk kí

vül azonban számításba jönnek az 

erdőgazdaságoknak és mezögaz- 

gaságoknak idénymunkásai, tehát 

az úgynevezett sommások . is. A 

közellátási kormányzat különös 

gondot fordít és súlyt helyez az 

igényjogosultság megállapítására. 

Nem központi intézmények és a 

helyi viszonyokkal nem ismerős 

tényezők fogfák az igényjogosult- 

ságot megállapítani, hanem a helyi 

bizottságok, amelyek nemcsak 

mint hivatalos tényezők, hanem 

gazdák, iparosok és zsellérek is 
szerepelnek, tehát olyan emberek, 

akik a helyi viszonyokat jól is

merik és így leghivatottabbak 

arra, hogy a jelentkezőknek 

igényjogosultságát megállapítsák, 

ami egyébként nem is lesz nehéz, 

mert hiszen a bizottság tagjai 

úgyszólván ssemély szerint isme

rik azokat a cselédeket és mun- 

kásokat, akiknek ruhagondjait el

sősorban kívánja enyhíteni a kor

mány legújabb rendelete. Szigo

rúan fogják ellenőrizni, hogy va

lamennyi Igényjogosult megkapja 

a részére engedélyezett ruhane

műt. Újabb rendelkezés, hogy az 

ellátásban részesülők lezárt egy
ségcsomagokban kapják meg a 

nekik kiutalt textíliákat. Azok,

akik bekecs, vagy felsöruhaszö- 

vetet kapnak, a szövettel egyide

jűleg bélésárút, vattát és varró

cérnát is kapnak. Minden egyes 

Ilyen juttatott egységcsomagon fel 

lesz tüntetve a közellátásügyi 

miniszter által megállapított vé

telár is. A ruhaellátást akció már 

meg is indult. A közellárási kor

mánybiztosságok körlevelet kap

tak, melyben a miniszter közölte, 

, hogy az egyes törvényhatóságok 

| részére a különböző textíliákból 

! milyen mennyiséget bocsájt ren

delkezésre. Külön felhívta a kör

levélben a miniszter a figyelmet 

az igényjogosultság pontos meg

állapítására és közölte azt is, hogy 

a többgyermekes családokat és 

a harctéri katonai szolgálattal 

kapcsolatos különleges körülmé

nyeket mindenkor méltáuyolni 

kell. Mindazoknak a munkások

nak, akik téli ruházati cikkekre 

igényt tartenak, ezek szerint nem 

kell sem a minisztériumhoz, sem 

a különböző központi hatóságok

hoz fordulni, mert hiszen a köz

ellátásügyi kormánybiztosság, il

letve a hely szerint illetékes köz-

■ ellátási bizottság minden egyes

törvényhatóság területén műkö

dik. Nem kell az igényjogosul

taknak a beszerzés miatt sem 

eljárni semmiféle hivataloknál, 

mert az utalványt mindenki kéz- 

hez fogja kapni s azt az azon 

megjelölt és az akció lebonyolí

tásában rásztvevő kereskedőnél 

válthatja be. A lebonyolítás blzo~ 

nyára gyors ütemben fog meg

történni és a kormány szociális 

gondoskodása révén rövid Időn 

belül ruházati cikkhez fognak 

jutni azok a munkásrétegek, 

amelyekről a dolog természete 

| szerint elsősorban kell a kor' 

| mánynak gondoskodnia.
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Békésvármegye Bajtársi Szolgálatának 
és Hadigondozó Szövetségének kérése 

Hatottak- Napja alkalmából koszorúmegváltásra
Mélységes kegyelettel gondo

lunk a közeledő Halottak Napja 

alkalmából az élők sorából már 

eltávozott szeretteinkre.

Eddig minden vágyunk az 

volt, hogy minél több virággal 

díszítsük jó Anyánk, szerető 

Apánk, kicsiny gyermekeink és 

egyéb hozzátartozóink sírhalmát, 

ezzel is tanújelét adva, hogy őket 

soha elfelejteni nem tudjuk és vá

gyakozásunk a sírba is utánuk 
száll.

Ma, amikor az egész világon 

dúl a véres harc s nincs ki-mó

lét sem élők, sem holtak iránt, 

nemcsak a mi biztonságunk, ha

nem a mi szeretteink síxhantjai

nak békességes nyugalma érde

kében, az 6 jóságos szellemük

ben cselekedve, fordulunk Békés

vármegye közönségéhez azzal a 

kéréssel, hogy a Halottak Napja 

alkalmából kis nemzeti színű szál- 

laggal átfogott csak egy virág

szálat helyezzen hozzátartozói 

sírhalmára és a Bajtársi Szolgálat 

nevében a postai kézbesítők által 

házanként kiosztott postai befi

zetőlapon koszorúmegvál
tás címen önként felajánlott ado

mányát juttassa el a posta útján 

a Szövetséghez azok családjai 

anyagi támogatására, akik értünk 

küzdenek és vérüket áldozva ál

lanak őrt a fronton.

A belső front megbonthatat

lan egysége érdekében kérünk

minden magyart, hogy koszorú- 

megváltással rój ja le Halottak 

Napi kegyeletét, mert ilyen mó

don a társadalom különösebb 

anyagi megterhelése nélkül szá

mottevő fedezetet biztosíthatunk 

a fronton küzdő honvédek gyenge 

ruházatú, didergő gyermekei, csa

ládjai részére.

Hisszuk, hogy elgondolásunk 

megértő lelkekre talál és a hála

telt szív virágai kedvesebbek 

lesznek Miéinknek a legdíszesebb 

koszorúnál.

Gyula, 1943. X. 19.

Beliczey Miklósné sk.
el nők nŐ*

Dr. Haviár Lajos sk.
árvaszéki elnök ügyvezető elnök
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Tizenhat szegénysorán tanuló tanul az idén 
államkolfségen vármegyénkből

A vármegyei közigazgatási bi- 
zotlség most tarlóit ülésén dr. So- 
modi József Hr. tanfelügyelő nagy 
éideklfdéefel T iro lt be a khel- 

ségkulalás eddip. elért eredményé
ről. Előadta, hogy a múlt tavaszon 
a • kiválogató eljérós során vér* 
m egyén Is bői 27 tehetséges tanulót 
jelentettek be tanítóink az orszá
gos versenyvizsgálaton s ezek kö
zül 16 tanuló kerüli be álla m köh
ögés helyre. Ez ez eredmény azt 

lixu'elja, hegy a \éimcgyénk fent
iéi helyesen jártak el a kiváloga
tásról, ntit a beküldőitek 1 59*2 
százaléka v á l t bes  e2zel váime
gyénk országos vi&2ony!atberi má

sodik helyre került. Külön ki
emelte, hogy vármegyénkből ke
rült be a legkimtgeslóbb tehetségű 
lenuió is, .nevezetesenNemes 
Ferenc béké6s7enlandrási tanuló, 
aki egy ölteni kiskereskedő gyer
meke. Rámutatott, hogy a tehetség- 
kutatás. lehelségmenlés milyen fon
tos nem7einevelési érdek. Nem va
gyunk olyan gazdag nemzet, hogy 
veszni hagyjuk tehetségeinket 1 Té* 
ved azenbtn ez, aki ezt gondolja, 
högy az V.— VI. osztályban egy* 
S2ene kitűnővé minősíteti, vagy 
versenyvizsgára előkészíteti tanuló 
ezeknek alapján bejuthatna a te
hetségesek közé. A gyermekeket

oz ország legkiválóbb pedagógu
sai vizsgólják meg. A vizsgálati 
módszer évenként változik. A 
vizsga ismeretanyagot nem kíván, 
sőt ott ilyen szóba sem kerül. 
Ellenben erre alkalmas tudomá
nyos módszerrel megvizsgálják a 
gyermek érlelmességét, emlékező, 
kombináló, elemző és rendszere- 
zőképesSégét. A számtani gondol
kodás mértékét, a térszemlélet 
eredményét s az ezekben ^lért 
eredményeket pontozzák. így az 
idei vizsgálatokon 550 pont volt 
az elméletileg elérhető legjobb 
eredmény. Ilyen tökéletes gyermek 
azonban nem -születik. A legjobb 
eredményt elért Nemes Ferenc bé- 
késszenlendrási tanuló 501 pontot 
ért el, az utántt következő máso
dik 496, a harmadik Dediá 475
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Lefogták a mezőtúri állomáson 
a feketéző baromfi szállítókat

A  mezőtúri államrendorség bunteiőbirája megbinttete 
őket elkobozta a szálitott élelmiszereket

A mezőtúri államrendőrség ál

landó ellenőrzéssel igyekszik azt 

a mindjobban nagyobb mérete

ket öltő feketéző áruszállításokat, 

amik a mezőtúri állomáson ke* 

resztül a vasúton Budapest felé 

történik. A legutóbbi időben a 

következőket fogták el, büntet

ték meg Mezőtúron: Gáspár

Jánosné Sovány Judit baromfi- 

kereskedő szarvasi 'III. kér. 67. 

hsz. alatti lakos 20 kg. tyúkto

jást akart engedély nélkül Buda

pestre továbbeladás céljából szál

lítani. A mezőtúri államrendőrség 

büntetőbírája tíz, napi elzárásra 

átváltoztatható 150 pengő pénz- 

büntetésre ítélte. — Gyurcsáo 

Istvánné M ellán Mária szarvasi

IV. kér. 539. hsz. alatti lakos 7 

kg tehéntúrót szállítotr, két napi 

elzárásra átváltoztatható 20 pen

gőre ítélték. — Llbácski Jánosné 

Szklenár Erzsébet II. 240 hsz.

alatti lakos október 1-én egy 5 

kg súlyú libát akart pestre vinni. 

Négy napi elzátásra átváltoztat

ható 20 pengő pénzbőntetést ka

pott. — Prjevara György szarvasi

IV. kér. 86. szám alatt lakó gaz

dálkodó 16 kopasztott csirkét és 

egy kacsát akart a vasúton to

vább szállítani. Tíz napi elzárásra 

átváltoztatható 100 pengő pénz- 

büntetésre ítélte a rendőri bün

tetőbíró. — Alexa Jánosné Csonda 

Erzsébet IV. kér. 84. szám alatti 

lakos szeptember 24-én 5 kg 

tyúktojást akart Pestre vinni. Öt 

napi elzárásra átváltoztatható 25 

pengő pénzbüntetést kapott. — 

Adamik Mária IV. kcr. 493. szám 

alatti lakost 8 kg tyúktojás en- 

gedélynélkilli szállításáért öt napi 

elzárásra átváltoztatható 50 pengő 

pénzbüntetésre ítélték. A lefog

lalt élelmiszereket a hatóság el

kobozta és értékesítette.
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pontot. A versenyvizsgálatok ered- 
ményekénl a szülőknek azt a ta
nulságot kell levonniok, hogy nincs 
értelme annak, ha a tanítókat arra 
ösztönzik, hogy az általuk tehet
ségesnek tartott gyermeküket je
lentsék be a verseny vizsgálatokra. 
A kiválasztás minden befolyástól 
mentesen a tanító lelkiismerelére 
és ítéletére kell bízni. A tanítóság' 
nak pedig az a feladata, hogy 
a leglelkiismeretesebben vizsgálja 
meg, kit tart érdemesnek a vizs
gára bejelenteni s nem kell félnie 
attól, hogy a tanítványával eset
leg „felsül". A tanítóra nézve csak 
az vethef árnyat a bejelentéssel 
kapcsolatban, ha befolyása eset
leg meggyőződése ellenére tehet
ségesnek nyilvánít és bejelent kö
zepes, vagy gyenge képességű ta
nulót.
************************

H Í R E K
I stentiszteletek

A szarvasi ev nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót. d. u. 6-tól magyar, az 
újtemplombaa magyarnyelvű istentisz
teletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a tótnyelvü könyörgés után 
magyarnyelvű íré«magyarázat.

A szarvasi róm. köt. lem alomban 
vasárnap és ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor csendes mise. 10 órakor szent
beszéd, nagy mise- Délután 4 órakor 
ájtalosság. Köznapi misék reggel fél 8 
órakor.

Szarvasop református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
a régi parochia* II. kér., 221. sz. alatt 
lesz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnap
ján délután 2 órakor van istentisztelet 
a községi iskolában.

— Panaszkihalgatás, Dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviseld október 23-án. szomba
ton délután 4 órától 6-ig a Ma
gyar Élet Pártnak a szarvasi Pol
gári Körben lévő különhelyiségé- 
ben panaszkihalgatásl lorl.

— MÉP választmányi ülés Hé* 
késszentandráson. A-Magyar Élet 
Párt békésszentand*ási szervezete 
e hó 24-én vasárnap délután nagy
választmányi ülést tart, amelyen 
megjelenik és beszámolót mond 
dr. viléz Zerinváry Szilárd ország- 
gvűlési képviselő is. Országgyű
lési képviselőnk ez álbalommal 
panaszkihaligatást is (art Békés
szentandráson.

— Háborús emlékmuzeom Szar« 
vason. A Tűzharcos Szövetség 
szarvasi Csoportja elhatározta, 
hogy háborús emlékmúzeumot ál
lít fel Szarvason. A múzeum fel- 
állílási munkálatai rövidesen meg
kezdődnek.

— Felkivás* Lapunk szerkesz
tősége felkéri Nyemcsok Judit 
szarvasi és Rózsavölgyi György 
osabacsüdi lakosokat, hogy a 
Szarvasi Közlöny október 3-iki 
szálfában megjelent verseikkel 
kapcsolatban pontos címeiket kö
zöljék dr. Zsilinszky Lajossal. 
Gme: Békéscsaba. Felső-Körössorö.

— Házasság. Vitéz Zerinváry 
Szilárd m. kir. főhadnagy, dr. vi
téz Ze/ínváry Szilárd országgyű
lési képviselőnk legidősebb fia és 
Gulyás Lqjos m. kir. főhadnagy 
leánya Rózsa szombaton tartották 
esküvőjüket Budapesten a Bolyai 
János honvéd műszaki akadémia 
protestáns kápolnájában.

— Halálozás* Dr. Krcsmárik 
János voll szarvasi járási főszol
gabíró és országgyűlési képvi
selő, a volt közös pénzügyminisz
térium nyug. udvari tanácsosa, 
egyetemi magántanár, a Lipót-rend 
és a Ferenc József-rend lovagke
resztjének. a svéd Wdsa-rendnek 
stb. tulajdonosa 87 éves korában 
Budapesten elhunyt. Vasárnap

' délután Budapesten a farkasréti 
temető haldtasházából az ev. egy
ház szertartása szerint helyezték 
nyugvóhelyére. :

— Felemelik a kenyérfeja 
dagot* A kö^ellátásügyi miniszter 
november l-től a hatósági jegy el
lenében kiszolgáltatható kenyér- 
fejadagot az egész ország terüle
tén naponként és személyenként
25 dkg.-ban állapította meg.

— Engedély nélkül élelmiszert 
szállított Laluska Pál szarvasi 
lakos Budapestre nagy mén nyiáégű 
élelmiszert akart szállítani enge
dély nélkül. A csendőrség a sza- 
joli állomáson igazoltatta és a fel
jelentési megtette ellene. A szol
noki járási büntetöbiró ezért 15 
napi elzárásra átváltoztatható 200 
pengő pénzbünteiésre ítélte és a 
szállított élelmiszer elkobzását és 
értékesítését rendelte el.

— Fültövön vágta a cimborá* 
jáé* Bende István békészéntandrási 
lakos a Kát. Körben vita közben 
Farkas Andrást úgv fültövön vágta, 
hogy 8 napon túl és 20 napon 
belül gyógyúló sérülést okozott 
rajta. A bíróság ezéri 14 napi 
fogházra ítélte. Az ítélet jogerős:

— Iparengedély nélkül ruha. 
varrással foglalkoztak. Weinber- 
ger Margit, Fuchs Ilona szarvasi 
zsidó leányok iparengedély nél
kül noiruhaverrást vállaltak. A 
járási rendőri bünletőbiró 30—30 
napi elzárásra álváltoztatható 
300—300 pengő pénzbüntetésre 
ítélte őkel.

— Foszolgabiránk újra itthon« 
Dr. Ugrin László, a szarvasi járás 
köztiszteletben álló főszolgabírója 
több hetes betegszabadságáról, 
amit Püspökfurdőn töltött el, ha
zaérkezett és ismét átvette hivatala 
vezelésél. A szarvasi jáiás lakos
sága nagy örömmel veszi hírül 
foszolgabiránk egészségének hely- 
reállását és hivatala átvételét.

— Háztartási gazdasági tanfo* 
lyam. A gazdasági tanintézet igaz
gatósága felhívja Szarvas nagy
község közönségének figyelmét, 
hogy ez év november 8-tól decem
ber 19 ig hathetes háztartási gaz
dasági lanfolyamot rendez. A 
tanfolyamra a 15. életévüket be
töltött és legalább az elemi is
kola négy osztályát végzett pők 
iratkozhatnak be. A tanítás ingye
nes. ćsupan a tényleges élelmezé
si kiadások fedezésére tartozik 
minden növendék 15 pengői fi
zetni. A tanfolyamon a beiratko
zottak gyakorlatilag tanulják a 
főzést,• valamint á szabást, var
rást. A tanfolyamra beiratkozni 
a gazdasági tanintézetben lehet 
délelőtt 8 — 12 és déluán 2—4 
óra között.

Hfráeikra lapiakbih I

— A Szarvasi Bajtársi Szdt* 

gálát és Hadigondozó Szövetéig 
izeaetei. Temesváry János (édes* 
anyja Pekárik Zsuzsanna, szili. 1011, 
lakik: VII. kk. 413) honvédet a fisai* 
gondozó Bizottság a rokkantak cső* 
portjának Hl. járadékosztályába java* 
solta Adatfelvételt ivét 1943 X. 14<én 
felterjesztettük a Vármegyei Elnökség* 
hez. Prlbelszky Pál (édesanyja fiidegh 
Zsupánná, szül. IfllO. lakik III. 07.) 
honvéd kérelmét megfelelő állás jutta* 
tása végei: adatfelvételi ivével a Vár* 
megyei Elnökséghez teltük át. özv. 
Alexü Jánosné (IV. 57.) hetenként 
jelentkezzék a járási tiszti orvosnál és 
a Vármegyei Elnökség által kért ok* 
mányokat sürgősen iutfassa el a helyi 
Elnökséghez, özv. Tonkn Pálné (VII. 
kk. 432) többszöri idézésünkre nem 
jelentkezett. Pia kérelmét megszerkesz* 
teltük, annak aláírása és okmányok* 
kai való ellátása ügyében jelentkezzék 
a helybeli elnöknél. A kérvény be* 
adásit a Vármegyei Bajitfrsi Szolgálat 
már sürgeti. Fát, tüzelő-anyagot, ml* 
helyt az az egyes lüzianya jksreske* 
dókhoz érkezik, a honvédcsaládok 
soron kívül kapnak, de a jelenlke* 
zésnél jelezzék, hogy hozzátartozójuk 
harctéri szolgálatot teljesít. Léviusz 
Ernőnájís Melis Mihályné inlézőbl* 
zottsági tagok jelentését feldolgoztuk. 
Ugyanígy feldolgozás alatt áll Je* 
szenszky Anfalni int. biz. tag. jelen* 
tése is. A ruhaakciót a helybeli Köz* 
ellátási Hivatal bonyolítja le. Mindsn 
egyes honvédcsalád ott jelentse be 
igényét. Az októberi ügyeletest szol* 
gálát vezetői szerdán dr. Felsővályi 
János és Revuczky' Vilmos gitnnázi* 
umi tanárok, intézőblzottságl tagok 
pénteken: Gaál János és Podma* 
niczky János kereskedők, inlézőbi* 
zottsági tagak. Az összekötő tisztségét 
október hó második felében Szenes 
öéla VIII. o. i. tölti be. Pettendi Lajos 
szakaszvezelő (l. J50) nejének a ké* 
relmét eljuttattuk a helybeli iparosta* 
nonciskola igazgatósága révén a vár* 
megyei tanfelügyelőhöz. Az eltűntek 
felőli több érdeklődésünkre a Magyar 
Vöröskereszt három hónap óla nem 
adott választ. Kérésünket háromszor 
megismételtük és a válaszadást 1043 
X. lö-án megsürgeti ük. Maglóczky 
Pálné (XII. 0) két kis gyermekét a 
Vármegyei Elnökség készséggel bejut' 
tatja egy nevelőintézetbe. Erre vonat« 
kozó nyilatkozatát, hogy a gyerme* 
keket a Bajtársi Szolgálatra bízza, 
várja a helyi Elnökség.. Pettendi La* 
josné (II. 130.) kérelme közben már 
tódvező elintézést nyeri Már mösl 
figyelmeztetjük a honvédcsaládokat, 
hogy az általunk sorouklvül vásá* 
roll faanyag, textilárú és állati takar
mányokkal ne üzérkedjenek, mett éz 
az összes kedvezmények mégvoná* 
sával jár és súlyos büntetést von 
mag) után.

— Tűzrakás közben naggyal« 
ladt a rahája. Farkosiszki Imréné 
35 éves szarvasi lakós egyik ta
nyán. hol mint tanyások laknak, 
tüzet gyújtott. Tűzrakás közben a 
láng kicsapott es a fiatal asszony 
ruhája meggyulladt. Harmadfokú 
égési sebekkel súlyos állapotban 
a szarvasi mentők a békéscsabai 
kórházba szállították, segíteni már 
nem lehetett rajta és nagy kínok 
között kiszenvedett,

— Kétszáz pengőre Ítéltek eg j  
zsidólányt ipari kontárkodásért
Schlesinger Paula szarvasi zsidó
lányt a járási bünletőbiró 20 napi 
elzárásra átváltoztatható 200 pengő 
pénzbüntetésre ítélte, mert hosz- 
szabb időn át iparengedély nél
kül nőiruha varrással foglalkozott.

SzáatófŐldek 5 holdtól 50 holdig,

továbbá beltelkes lakóházak eladók a
i

Szarvasi Hitelszövetkezetben.
Képviseli a Gazdák Biztosító Szövetkezetét. 
Osztálysorsjáték sorsjegyeinek árusítása.



— Kinevezés. A m. kir. föld- 
m ivei és ügyi miniszter ifj. Rohony 
Pál oki. tanítót a hódmezővásár
helyi m. kir. mezőgazdasági szak
iskolához kinevezte.

— Könyvismertető előadás. A 
szarvasi Művészet és Tudomány- 
barát Társaság e hó 25-éri, hét
főn este 8 órai kezdettel összejö
vetelt tart, amelyen Kovács Béla 
gimn. tanár tart könyvismertetést. 
Az összejövetelre a tagokat s ez 
-érdeklődőket ezúton hívja meg az 
Elnökség.

— Traktor > szövetkezetei ala» 
pítottak a szarvasi vitézek. A 
szarvasi vitézek traktor szövet
kezetei alapítottak. A szövetkezet 
részére a földmívelésügyi minisz
térium  egy kedvezményes t rakfort 
ulall ki. amely már meg is érke
zett.

— Felügyelői megbízatás. A
bényakerüleli ev. püspökség nagy
szénást birtokának felügyeletével 
az egyházkerület közgyűlése vitéz 
Tepliczky János szarvasi Földbir
tokost bízta meg.

— Melyik a legtáplálóbb fő« 
zelék ? Németországban a század
forduló idején az éleimezéstudo- 

mányi kutatások a táplálékot ka
lóriák szerint ítélték meg s igy 
elsősorban a kimondottan szén
hidrát tartalmúd kai részesítették 
előnyben. A világháború után 
mindjobban elterjedt az a felfogás, 
hogy a kalóriákon kivül egyéb 
anyagok is fontosak a táplálkozás 
és az anyagcsere szempontjából, 
főleg vitaminok és egyéb tápsze
rek kerültek előtérbe. A tudomá
nyos kutatások mindjobban bebi
zonyították. hogy kenyéren, zsí
ron és húsfélén kivül egyes főze
lékek is rendkívül fontos szerepet 
játszanak * táplálkozásban, gaz
dag fehérjetartalmuknál fogva. 
Ennek közelebbi megállapítása 
céljából eddig az élelmiszerkuta- 
tási intézetben 62 féle főzelékfaj
tát beható vizsgálat alá veitek. A 
hüvelyesek 17.6 százalék fehérje 
tartalommal első helyen állanak. 
A legnagyobb fehérjetartalma azon
ban kétségtelenül a sárgaborsónak 
van.

Én nem tapsolok Idegennek I

Én nem tapsolok Idegennek!
Nekem von 111 a TüZö'fájon,
Minek tazinién. szívből örtlljek 
5 ami fájjon.

Nekem nem kell idegen bálvány,
De kell & régf. magyar latén,
.Meri akarom, hogy fiának tartson 
S meglćriteen. .

£n nem cterćlnćk rokoni, testvért 
5 nem adom el az ősi Jussot.
Nekem édes, ki KI él s Innen 
Elbujdosott

£n visszavárom valamennyi!.
Hl Töhötömnek unokája 

nyugalos szemük ráirányítom 
Ázsiára,

Szabad puszták.,. tiszta, szép álmok: 
JOvönknek majjvái onnan hoztuk.
Buli levél lettünk mindig, amikor 
Megtagadtuk.

A  mull: szent kapocs életünkben.
-Irány... törvény... Jog .. bölcsödének .. 
Feltörd fajták Jövöból gyakran 
Visszanéznek.

Tekints Kelétre, ázsiai nép.
£s ne szégyeld gyennekt mullad f 
Ott nőtt erények Jelölték ki az 
Úetutad.

£gyd tanulj meg: tapsra kezed 
•Egyedül magyar csudára álljon I 
Nyisd ki szemed: vannak fények a 
Tisza«tá)on.

CSIZMADIA S k NDOfi.

Időszerű gazdasági kérdések

Szénhiány pótlása
Az 1943-as év csapadékban nagyon 

szegény volt, így a termé:zetes és 
mesterséges kaszálók gyenge iermésl 
adtak, s nagy gondot okoznak a gaz* 
dánok, hogy ml módon tudja állatait
— ebben az abrakszúk világban — 
álleleltelni. Minden gazdának még a 
tél beállta elölt takarmányozási elő* 
irányzatot kell készítenie egészen a 
kővetkező év májusáig, vagyis a zöld 
takarmányok megjelenéséig A elő
irányzat elkészítésénél szembe kell 
állítani a meglévő állatok szilkság> 
letét a takarmánykészléiekkel, és az 
eredmény alapján — ha nehezen is — 
határozni kell: 1. Ha kevés a takar
mány, vásárolni kell, vagy állatot kell 
eladni. Z. Ha sok a takarmány, lehet 
állatot venni, vagy takarmányt eladni.
3. A Ieghelyielenebbill cselekszik a 
bazda akkor, ha meglévő takarmányt 
beosztás nélkül adja, ennek az a kö
vetkezménye, hogy március táján az 
állatok már a zsuppof is megeszik.

Az idejében történő helyes beosz
tással sokat megtakaríthatunk, és álla
tainkat jó erőben tarthatjuk. Állataink 
téli íö tápláléka a széna, ennek pót
lására szolgál a szalma és a kuko- 
ricaszár.

A szalma és a kukoricaszár az 
előttünk álló tél folyamán nagy sze
repet fog vinni a takarmányozásban, 
és ezért jól jegyrzzük meg, hogy 
mindkettő fehérjében, ásványi anya* 
gokban és vitaminokban szegények. 
Teljes takarmányértékük csak akkor 
lesz, ha a fenti hiányokat pótoljuk. A 
gabonaszalma és kukoricaszár lehérje* 
tartalmának kiegészítésére szolgálhat
2—3 kg. lucemaszéna, vagy fehér* 
jében gazdag abrakíéle, mint például 
a szójabab, borsó, szegesborsó, lóbab.

De kitűnő fehérjepótlók a különböző 
olajpogácsafélék is. amelyhez a gazda 
a termelés és beszolgáltatási kötele* 
zettség folyamán amúgyis hozzájut. 
A fehérjében gazdag abrakot kavar* 
juk össze gabonadarával és fgy etes* 
stlk. A keverési arány az állatok 
hasznosításától függ. Fejős teheneknél 
és növendékállatoknál ajánlatos két 
rész gabonadarához egy rész fehér* 
jében gazdag abrakot adni. A szál* 
mafélék etetésénél az ásványi anya* 
gokra is gondolni kell. Hiányozhat a 
mész és a foszforsav. A foszforsav* 
hiá-y elkerülhető gabonadara etetésé* 
vei, mert ennek magas a foszforsav 
tartalma. Nagyobb gondol kell azon* 
bán a mészre fordítani, mert hiánya 
komoly bajt okozhat áz állattenyésztő 
gazdának. Pótlására szolgál a mészkő 
ffaomra őrölt pora, amely szénsavas 
mész néven kapható a kereskedőnél. 
H3 nagyobb mennyiségű szalmafélét 
etetünk, akkor naponta kisebb állata* 
inknak 1—2, nagyobb állatainknak
3—4 kg. szénsavas meszet adjunk. 
A mész adagolásával szorosan össze* 
függ a vitamin kérdés is, ugyanis a 
mész forgalmát a D-vitamin végzi a 
szervezetben. Ha a D*vitamin hiány* 
zik, idősebb állatoknál csontlágyulás, 
fiatal állatoknál angolkór fog előállni. 
D-vitamin van a zöld takarmányokban, 
a szénában és a pillangós virágnak 
polyvájábaa Ho ezeket nem etetjük, 
akkor mesterségesen készített D-vita* 
mint kell adni. Hazánkban jól bevátt 
D'vitamin készítmények Pekk, Biodit, 
Din, .stb. néven kerülnek forgalomba- 
Alkalmazásuk a rajtuk levő használati 
utasítás alapján történik.

RADA ANTAL 
m. kir. g. tanár.

— Nagymennyiségű rahranemát 
tulajdonított eL Pribelszki Mihály 
szarvasi IV. kér. 445. sz. alatti 
lakost lopás vétségében mondotta 
ki a bíróság bűnösnek és egy hó
napi fogházra, valamin) 3 évi jog
vesztésre ítélte, mert Papp Antal 
szarvasi lakostól egv subát, egy 
férfiinget, 1 öltöny ruhát, 2 pár 
cipőt, egy kalapot, egy alsónad
rágot és 6 kg. szappant tulajdoní
tott el. A byóság az ítélet végre
hajtását 3 évi próbaidőre felfüg
gesztetté. Az ítélet ellen a vád
lóit és -védője fellebbezést jelen
teit be.,

— Megverte az anyósát. Zs.
Tólh Lajos öcsödi újsor 1091 szám 
alatti lakós anyósával családi 
ügyből kifolyólag vitába kevere
dett és vita közben anyósát özv. 
Török Bálintnét kézzel úgy meg
verte. hogy súlyos t estiséri éséri a 
bíróság 30 pengő pénzbüntetésre 
és egyévi jogvesztésre ítélte, de az 
ítélet végrehajtását egy évre fel
függesztette. /

— Budapest mír nem tadja 
felvenni a sok fekete csirkeárit.
Egyi olvasónk panaszos levelét 
közöltük egyik előző lapszámunk
ban a postán át szállított nagy* 
mennyiségű csirke feketézésével 
kapcsolatban. Az ügyes feketézők 
a piegengedett mennyiségű csir
kéket ládaszámra különböző cí
mekre küldték el. hogy ezáltal a 
rendelkezés alól kibújjanak. Az 
üres ládákat is úgy küldték vissza 
és gyakran megtörtént, hogy elő
zetes megbeszélés nélkül olyan 
egyének is kaptak üres ládát a 
postán, akik feketézéssel soha' 
sem foglalkoztak. Most azután a?t 
halljuk, hogy Budapestet annyira 
elhalmazták drága fekete csirkék
kel. hogy már nem lehet ott azo
kat eladni, igy a cstrkeszállilmá- 
nyok is lecsökkentek. A pesti 
zsidók most hízott libákat kérnek 
a megtévedt feketéző és pénzért 
mindenre képet üzérektől. Ezek 
szerint rövidesen libaszállitmányok 
tömegének szállítását lehet várni.

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.
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Október 22., 23., 24  és 25  •én Négy napig

S Z E R E L M I  L Á Z
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L e g s z e b b jn a g y a r j i l ^

Október 27, és 28-ón Két napig I

Pascál kettős élete
(a Sehonnai)

Jđ iu c ie H , A c i^ ő c t

— Beíratisok. A Vajda Péter- 
gimnáziumban a befratások októ
ber 30-án szombaton és novem* 
bér l én hétfőn lesznek, naponta 
reggel 9 órától déli 12 óráig a 
leányszobában. A tanévnyitó is
tentisztelet november hó 2 án ked
den reggel háromnegyed 9 órától 
lesz. Ennek befejezése után, féltíz 
óraikor az összes tanulók tanter
meikbe vonulnak, s ott kapjak 
meg az osztálytanároktól a továb
biakra az utasításokat. A tanítás 
november 3-án, szerdán okvetle
nül megkezdődik.

— Nem fizette be az OTI di« 
jat* A szarvasi kir. járásbíróság 
OpáuHzkí Mihály szarvasi lakost 
20 pengő pénzbüntetésre ítélte, 
mivel az alkalmazottjától levont 
OTI dijat hat esetben nem fizette 
be. A bíróság az ítélet végrehaj
tását egy évi próbaidőre felfüg
gesztette.

— Vitaest a Művészet és T*. 
Joménybarít Társaságban« A 
szarvasi Művészet és Tudomány- 
barát Társaság hétfőn e*te a Pol
gári Kör különtermében vitaestet 
rendezett *a tagok szép érdeklő
dése mellett. Dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képyiaelő el* 
nöki megnyitójában meleg sza- 
vakkal üdvözölte a megjelenteket, 
majd Kovács Béla gimn. tanár, 
mint vitavezető tette fel a vita
anyag kérdéseit és állítását a ma
gyar öntudattal kapcsolatban. Az 
értékes vitához többen hozzászól
tak és végfil a listavezető össze
gező előadásával ért véget a 
mindvégig értékes ö?szejŐveÍel.

— Méhetetócnkor igényiéi 
Elöljáróság felhívja a méhészek 
figyelmét, hogy a  Földmívelésügyi 
Miniszter irrerraelete alapján méz
cserével kapcsolatosan az ínséges 
méhcsaládok megmentésére méh* 
etetőcukor igényelhető f. hó39~Íff. 
Kérvény minta Lapis Pál méhész
nél III. 145 sz. alatt beszerezhető.

Félhívás.
A Hadügyminiszter úr f. évi 

aug. 3-án 535.100/1943. sz. alatt 
elrendelte, hogy azokat a mező- 
gazdasági munkásokat, akik saját 
hibájukon kivül elsősorban ka* 
tonai vagy közérdekű munkaszol
gálat miatt háztartásuk gabona
szükségletét mezőgazdasági munka 
révén nem szerezhették meg, ke
nyérgabonával el kell látni.

Áz érdekeltek bővebb felvilá
gosításért forduljanak hozzám.

PILISZKY fligy. 
hg. tiszt.
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MÁVAUT autóbusz-menetrend.
Érvényes 1943. május 17-tol további intézkedésig. 

Kunszentmárton—Szarvas.
X d  d  X

— 6*50 8 30; 17*45: i Kunszentmárton főtér é 6 40 12*58 \ 17*37; —
— 6*58: b'35 : 17 49: i Kunszentmárton pudv. é- 634: 12'54: 17*32: —

4 30: 7 18 : 6 í 8 : 18 11 i Öcsöd külső i: 614 : 12 34 : 17*12: 19*45
4*50 7T<5 : 915: 18 28: i Békésszentandrás . i 5 57 . 1217: 16*55 : 19 28
5 05 7 50 : 9*30 : 18*43 : é Szarvas Arpód-szálló i 5*40 i 12*00 : 16*38 i 19*10
5* 10 — 9*40; 18*50. é Szarvas pályaudvar i. 5‘30 : — : 16*31 • 19*00

Lakytelek— Kunszentmárton
6*40 lb'4ü i Lakytelek pályaudvar . é 5 40-14*40
6*5ö , 15*56 . i Tis?öug posta j 5'24 ■ 14 24
7*08 ; 10*08; i Tiszasas alsó mh. . i 512; 14*12
7 25: 16*25! i Csépa temető i 5 0 0 : 14 00
7*45 : 16*45 j i Szelevény . . i 4*37 ; 13 37
8*15; 17*15; é Kunszentmárton főtér . i 4 05 1305
833 17*20: é Kunszentmárlon pályaudvtír . i — 12 55

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

állomásról 15 perccel korában indul.

__________ A _________

Í Z L E T E S

likőrt
rumoí
pálinkái

NAGY SÁNDOR
likőrgyárából vásárol 
■ indeo í t a 1 m é r ő,

— Mennyi nvegbetétet kérhet* 
nek a kiskereskedők. A közellá- 
tásügyi miniszter legutóbb rende
letben állapította meg ez üveg- 
belétek felső halárát. Eddig ugya
nis meglehess rendszertelenül 
szedlék a kiskereskedők a köl- 
c sönedolt üvegek utén a betéteket. 
Az új rendelet szerint ezentúl 4.5 
deciliteres söröspnleckéit 90 fillért, 
hétdecilíteresérl 1.30-at és másfél- 
literesért 2 10 pengő betétet szq- 
bed svécnilűni. A hétdecilileres 
pezsgőspalack betéti dija 1.30. 
pengő. Palentzáras ásványvizes 
palackokat következő érakért ad
hatnak kölcsön a kiskereskedők :
0.2 literes 90 fillér. 0.3 literes 1 
pengő, 0.5 literes 1.20, 1 literes
1.40, mésfélliteres 1.70 és 2 lite
res 1.90. Boros, ecetes, likőrös és 
lumos palackok utén 70 fillér 0,2 
literes, 80 fillér 0.3 literes. 90 fil
lér. 0.5 literes. 1.20 pengő 0.7 
literes, 1.30 pengő 1 literes, 1.70 
másfél literes, 2 pengő 2 literes be
tétei szabad számítani. A palack* 
belétek felszámításának csak ak
kor van helye, ha a cikk eladási 
ára a csomagoló anyagként fel
használható palack árát nem fog- 
lelje magában.

Értesítem
a nagyérdemű közönséget, hogy 

bármilyen

mezőgazdasági géphez
(traktor, trakloreke, vetőgép, eke 

és aratógép) 
alkatrészeket 

olajat és^ zsírt
állandóan raktáron tartok

Sárkány vaskereskedő
Siervas, Fő út.

— Budapestre akarták szállí
tani a vágóit baromfit A szar
vasi büntetőbiró Gunda Jánosné 
szarvasi lakost 20 napi elzárásra 
álváltozatható 200 pengő pénz
büntetésre, Mreen Jánosnál 15 
napi elzárásra átváltoztatható 150 
pengőre; Misúr Jánosnét 5 napi 
elzárásra átváltoztatható 50 pen* 
gőre ; Prievara Györgynél 10 napi 
elzárásra átváltoztatható 100 pen
gő pénzbüntetésre ítélte, mivel 
mindannyian ipari kijelölés nél
kül vágott baromfi^ akartak Bu
dapestre szállítani. A hatóság a 
baromfit elkobozta és értékesítette.

— Kijelölik a káposztakeres- 
ködöket. A közelláiüsüüyi miniszter 
a fejeskáposzta forgalmat a lobbi köz
szükségleti. illetve beszolgáItatási köte
lezettség alá eső cikkekhez hasonlóan* 
szabályozta. Országos és körzeti ke
reskedőket jelölnek ki és a beszolgal- 
tatési kötelezettség teljesítésére szánt 
nyers fejes káposztát december 31-i« 
kell ezeknek ű kijelölt kereskedőknek 
megvételre felajánlani. A körzeti keres
kedő köteles a közellátási kormány- 
biztos hatóságának területén megvásá
rolt káposztából a közellátási kormány- 
biztos által meghatározott mennyisé
get. a hatóság által megállapított áron. 
a kormánybiztos által megjelölt el
osztó kereskedőnek eladni. A kijelölt 
kereskedőkön kívül az üzletkörénél 
fogva káposzta árusítására jogosult 
kiskereskedő is vásárolhat fogyasztók 
részére történő továbbeiadás céljából 
gazdálkodótól nyers fejcskáposztát, 
ezt azonban a beszolgál látási kötele
zettség teljesítésébe beszámítani nem 
szabad, a kiskereskedő a gazdálkodó 
részére vételi jegyei sem állíthat ki.
tt<iiiiiHiiiiiiiiiiiii»Hiiiiutiiiiiituniiniiiniiii»»iiiiiiiiniiii»iiiimtjm«imi

Borjút, 
szarvasmarhát, 
sestést, 
sovány sertést,

pontrendszerbe való 

betudással, bármilyen 

mennyiségben átvesz

vitéz Tóth János
kijelölt járási állatkereskedő.
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HIRDETMÉNY.

Élesíti az elöljáróság a lakosságot, 
hogy a község tulajdonát képező gőz 
és kádfürdő 1943 évi október 16*án 
megnyílt. A fürdőrend és fürdőhasz
nálati díjakat az alábbiakban állapítot
ták meg 
Szombaton:
délelőtt 7— 12 óráig férfiak részére, 
délután 1—5 óráig nők részére, , 
délután V26—8 óráig férfiak részére. 
Vasárnap:
délelőtt 7— 12 óráig férfiak részére; 
délután 1—4 óráig zónafürdés nőknek, 
délután V25—8-ig zónafürdés férfiadnak, 
hétfőn:
délelőtt 7— 12 óráig férfiak részére* 
délután I—Vs5 óráig nők részére, 
délután 5--8 óráig féifiak részére.

Fürdő használati díjak : zóna jegy 
40 fillér, kiszolgálás és ruha 26 fillér, 
összesen 66 fillér. Gyermekjegy 40 fii* 
lér, kiszolgálás és ruha 26 fillér, ősz- 
szesen 66 fillér. Gőzfürdő személy jegy 
l'C6 P, kiszolgálás és ruha 34 fillér, 
összesen 140 P. Gőzbérlet 10 szelvény
7 20 P, kiszolgálás és ruha 3*40 P, ösz- 
szesen 10*60 P. Kád személy jegy 1*32 
P, kiszolgálás és ruha 44 fillér, ösz- 
szesen )'7ö P. Kád szelvénybérlet 
(10 szelvény) 1008 P. kiszolgálás és 
ruha 4*40 P, összesen 14*48 pengő.

A fürdő használati díj^k a pénztár
nál előre fizetendők. Fürdőruha hasz
nálata, valamint a fürdőkezelőtől' át
vett ruhának a fürdőkezelőnél való le
adása kőtélező.

Szarvason, 1943. október 14-én.

ELÖLJÁRÓSÁG.

— Pótbeiratás. A szarvasi Ál
lami Polgári Leányiskolában és a 
Női Kereskedelmi Szaktanfolya
mon a pnlbeíratást október hó
28.. 29., 30 án tartjuk. A tanév 
november hó 3 án kezdődik.

Igazgató.

— Az igyencs német nyelv«
tanfolyam e hó 1 1-én, hétfőn 
esle 7 órakor megkezdte működé
sét az Árvnház emeleti iskolaler 
mében. A iovábbi jelentkezéseket, 
valamint a régi hallgatók jelent
kezését itt fogedja a tanfolyam 
vezetősége hétfőn és csütörtökön 
esle 7—8 óra között.

Szépirodalmi

könyv* 
újdonságok

.nagy választékban

Nagy Sándor
könyvkereskedésében.

intÚHIMKttSEK.
Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papirkereske- 
dése Szarvas. 1., Horthy Miklós út 9. 

qzám.

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

den további szó 4 fillér.

. 1400 □ öles beltelkes ház és
4 drb. pótlék eladó. Jelentkezni 
lehet T. IV. kér. 5/t., a Nyúl- 
zugban.

• Két 9zoba és mellékhelyiség
ből á lló  bútorozott lakás kiadó
HL. 41.______________________

• Békésszentandáson 7 kishold 
föld kiadó. Érdeklődni lehet 
Szarvason II. kér., 12. sz. allatt.

• Állást keres 4 középiskolát 
Végzett 30 éves fiatalember
15.000 pengő bitositékjial. Érdek* 
lődni lehet a kiadóhivatalban.

. Bükkönyös zabszalma, pely
vájával törekjével eladó. Hu
nyadi u. 248.

. 1. kér. 728 számú ház eladó.

. Egy cimbalom és egy régi 
varrógép eladó, II. kér. 110. sz.

. Kóczy Lajos divatáru keres
kedő, mint a „Kováid” festő 
és gőzmosó-gyár képviselete, a 
legelőnyösebben vállal ruha 
slb. festéséi és vegyilisztilást. 
Szőrmefestést is vállalok. A 
festeni szándékozó n. b. közön
ség szíves figyelmét felhívom, 
hogy jó  e l ő r e  kérem leadni 
a cikkeket, mivel a gyár., erő
sen igénybe van véve Üzleti 
órák delelőtt 8*— 12*ig, délután
2— 5 ig. II. kér., Dr. Mikolay 
István-u!ca 105. sz.

. Önlözőmolor szivattyúk, vil- 
lamoshegeszies, fejpadmunkák, 
kombinált gyalúgép, mágnese- 
zés, hengercsiszolás. Osgyán 
mérnök, Békéscsaba.

. Békésszentandráson, a II. 
külkerület 9G. szám a!al! 3 kis
hold szántóföld eladó. Érdek
lődni lehet Hunyadi Mátyás
ul 34. szám alatt.

. Eladó egy jókarban levő 
német gyártmányú férfikerék
pár. Érdeklődni lehet Fellegi 
Jánosnál, Csabacsűd 86. szám.

. Benka Gyula utca 100. számú 
ház és belsőség tuldonostól el
adó. Bővebbet Syivester V. 
Budapest, Nagy*nyed-utca 4. sz.

• Különbejáratú utcai szoba úr 
részére november 1-re kiadó. 
Cím a kiadóhivatalban.

. Eladó egy épített sparhelt platt, 
sülő és minden felszerelései, 
1 mázsa kukuricáérl. I. kér., 
570. szám, üzletben. ,

. Angórét és egyéb fonásra 
alkalmas anyagot kartolásra 
elvállalok. 111. 111. sz.

. Géplakatos és vaskereskedő 
tanoncot felveszek, Sárkány 
János vaskereskedő.

. Eladó Krakó 19- számú ház 
korcsma és fűszerüzlet. Érdek* 
ődni lehet ugyanott.

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

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

• Egy pianinó eladó. Érdeklődni 
lehel Podmenczky fűszerkeres- 
kedőnél.

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

Hirdessen 
lapunkban!

Faldfa UmMNACT S ANDOK 
Ny«utoM  a Szarvasi KSxUajr N y a »  
4a. fa LaaldattvilU lat 
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