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Szociális munka
A belügyminiszter irányítása 

alatt álló országos nép- és csa

ládvédelemmel kapcsolatos szo

ciális munkáról az Országos Szo

ciális Felügyelőség ügyvezető el

nöke közétette az 1940. csonka

évről, valamint az 1941. és 1942. 

évről szóló jelentést. A jelentés 

részletesen Ismerteti ennek a sa

játos magyar, de világviszonylat

ban is figyelmet keltő szociális 

munkának jogi és szervezeti fel

építését, tevékenységi módszereit 

s az első években elért eredmé

nyeit A számszerű adatokban 

gazdag jelentésből néhány adatot 

kiragadva, először azt kell meg- 

emlitenük, hogy a nép- és csa

ládvédelmi célokra a magyar ál

lam 1940. októberétől 1942. de

cember 31-ig 206 millió pengőt 

fordított. Ebből a jelentésből alig

2 százalék használódott fel ad

minisztrációra, mig a többi ré

szét hosszúlejáratú kamatmentes 

kölcsönök formájában a megél

hetésben veszélyeztetett családok 

megerősítésére és talpraállítáaára 

fordították, valamint jelentősebb 

összeget juttattak a szegényebb 

népoaztálynak, főleg gyermekvé

delem téren, a karitatív segélye

zésre. Az Országos Nép- és Csa

ládvédelmi Alapból munkaalkal

mak megszervezésére, gazdasági 

talpraállításra és egyéb segítségre 

fordított összegek mintegy más

félmillió magyar lelket érintettek. 

Ebből mintegy félmillió anya* és 

gyermekvédelmi szervek révén 

részesült különböző anyagi támo

gatásban. A városok és várme

gyék közvetlenül 122 millió pen

gőt használtak fel. A gazdasági 

talpraállítás végrehajtását végző 

közjóléti szövetkezetek két év 

alatt 87 millió pengőt kölcsön

ként nyújtottak. A jelentések leg

érdekesebb adata az, amely sze

rint a túlnyomó részben bank

szerű fedezet nélkül, csupán a 

magyar ember becsületére és 

törlesztési készségébe hitelezett 

e kölcsönökből még 10 százalé

kot sem tett ki a visszafizetési 

hátralék aránya* Ez a magyar 

népben rejlő nagyszerű erkölcsi 

értékre mutat és a segélyezés

helyett a kölcsönnel való Önálló* 

sífás bevált módszerét igazolja. 

A beszámoló a továbbiakban ér

tékes adatokat tartalmaz a most 

megindított szociális szakképzésre 

és a szakszerű gondozó- és ne- 

velömunkára vonatkozólag. Az 

első két esztendőben 180 szak

képzett*, 110 kisegítő szociális 

gondozó és 755 zöldkeresztes 

védőnő foglalkozott a rászoruló 

érdemes családok kiválogatásával, 
majd pedig erkölcsi és szellemi 

gondozásával, nevelésével. Az Or

szágos Szociális Felügyelőség 

gondosan feldolgozta az 1941. 

évi statisztikai összeírásokból a 

szülőkkel együtt élő négy-, vagy 

több gyermekes családokat is. 

E szerint Budapest nélkül a 

sokgyermekes családok száma 

402.000 Magyarországon. A túl

nyomó többség ezekből falun él. 

A vagyontalan és kisbirtokos 

mezőgazdasági lakosság után leg

több sokgyermekes család a kis

iparos társadalmi rétegben van. 

A különböző juttatási ágak közül 

kiemelkednek a házhozjuttatás 

adatai. Eszerint 1942. december

31-ig az Országos Nép- és Csa

ládvédelmi Alapból közel 10.000 

családi házat építettek, illetőleg 

kezdték meg a házak építtetését. 

Az árvízkárosultak számára to

vábbi 10.000 ház építésében mű

ködtek közre a szociális szervek. 

E két házmennyiség körölbelül 

100 új magyar falunak felel meg. 

A haszonállatok juttatásából meg

említésre érdemes, hogy körülbe

lül 10.000 családot juttattak te

hénhez, amely mintegy 52.000 

gyermek tejjel való ellátását se

gítette elő.
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Országgyűlési képviselőnk felszólalása 
az igazságügyi tárca tárgyalásánál
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd országgyűlési képviselő 

jogfilozófiai szempontból foglalkozott a legújabb Jogálkptásokkai

A képviselőház keddi ülésén 
él (érlek az igazságügyi tárca 
vitájára. A Magyar Élet Párt 
egyik vezérszónoka, dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselő, a tárca költségveté
sének helyettes előadója volt, 
aki a legutóbbi idők jogalkotá
saival jogfilozófiai szempontból 
foglalkozott, majd méltatta azt 
a törvényt, amely megörökítette 
a hősi halált halt kormányzó* 
helyettes emlékét, valamint el
ismeréssel beszélt azokról a 
jogalkotásokról, amelyek a ha
diözvegyek és hadiárvák érde
keit védik. Sajnálattal látja, hogy 
a bűnözők száma egyre emel

kedik. Kéri az igazságügymi
niszteri, hogy ígéretéhez képest 
minél előbb állítsa fel a kisza
badult rabokat gondozó intéze
tei. Ennek a felállítása önvédel
mei is jelent és szükség van rá 
annyival is inkább, mert éppen 
az igazságüsyminiszter jelen
tette ki, hogy u bűnözők szá
mának további emelkedése vár
ható. Elismerését fejezi ki az 
igazságűgyminiszternek. hogy 
kiadta a magyar szociális jog
szabályok gyűjteményét. Be
széde további részében nem
csak a kormánypárt, de az ösz- 
szes jobboldali pártok sűiű tet
szésnyilvánítása mellett erélye

sen hangoztatta, hogy minél 
több az ellensége a határokon 
belül és a határokon túl a nem

zeti és fajvédő gondolatnak, 
annál keményebben kell síkra 
szállanunk azok megvalósítása 
érdekében. Teljes bizalommal 
van az igazságügyminiszter sze
mélye iránt s a költségvetést 
elfogadja. Országgyűlési képvi
selőnk nagyszabású és határo
zott jobboldali áilásfoglalású 
beszédét az igazságügyminisz
ter melegen megköszönte, s 
ahhoz az összes jobboldali pár- 
lok melegen gratuláltak s az 

egyes pártszónokok ismételten 
hivatkoztak reá.-----—--—---- ^voi.jfiiyoiiMaaa meneti ciciyc nivaiKUZIBK rCCL .

L e l k é s z v á l a s z t á s
Múlt heti számunkban bírt ad

tunk arról a memorandumról, 
amelyet Szarvas társadalmának 
vezetői nyújtottak át az esperes 
úrnak Chován József lelkész je
löltsége érdekében. A memoran
dum aláíróinak névsora megérde- 
melt feltűnést, de jóleső meg
nyugtatást Is keltett, ugyanakkor 

pedig mindenkiben felvetette azt 
a gondolatot, hogy mi késztette 

a minden cselekedetűkben fele
lősséggel eljáró vezetőinket en
nek a nagyszabású lépésnek a 
megtételére. A felelet Cbován

József lelkész úr személyében 
rejlik s általános óbajnak teszünk 
eleget, a memorandumnak ezt a 
részét, az indokolást közzé tesszük.

.Chován József lelkész úr, mint 
esperes úr legjobban tudja, régi 
nagy evangélikus . papi-tanítói 
nemzetség sarja s így nagy evan
gélikus tradíciók kell, hogy meg
szállva tártsák a lelkét. És hogy 
valóban megszállva .is tartják, 
annak garanciája Hzenhatéves 
csabacsűdi lelkészségének min

den lelkesedése és erőfeszítése. 
A csabacsűdi egyháznak íulaj-

donképenl megszervezője, ki a 
maga nagy szervező energiájával 
a semmiből egyházat teremteni 
s annak végtelenül nagy nehéz
ségek elhárítása után már temp
loma alapjait is lerakatta. Agilis 
egyéniségének külső elismerése 
egyházmegyei tisztségekre válasz
tása, társadalmi szereplése. Emel
lett olyan adományok birtokosa 
is, mik szinte a régi protestáns 
küzdelmek korának lelkészeire 
emlékeztetők: kitűnő tollú író. 
és kőltő, mit előadások tartására 
való meghivatásai,* Protestáns



Irodalmi Társaság-1 tagsága és 
sok egyéb külső elismerés is bi
zonyít. A világháborúban fs részt- 
vett s ma is főhadnagy-lelkész. 
De a mai szempontból a legér« 
tékesebb: kitűnő lelkész és ki
tűnd szónok."

Amikor a deputácló tagjai az 
esperes! hivatalban megjelentek, 
az Esperes Úr, akinek előzetes 
tudomása volt az Illusztris kül
döttség jöveteléről, még a me
morandum felolvasása és a kérés 
előterjesztése előtt kijelentette, 
hogy »nyitott ajtót döngetnek" 
az óhajukkal. Majd maga is le
szögezve Chován Józsefnek, leg
közvetlenebb egyházmegyei mun
katársának az érdemelt. (Ch. J. 
ugyanis az egyházmegye főjegy
zője), a küldöttséget legteljesebb 
jóindulatáról biztosította.

Vasárnap Szepessy Károly lel
kész tart próbaszolgálatot. (L)

H Í R E K
Is te n t is z te le te k

A szarvasi nagytemplomban vasár
nap reggel 8 órakor lo íny elvű és fél 
1 1 -kor magyarnyelvű isién tiszteletet tar
tanak (Szepessy Károly oroszlányi lel
kész bemutatkozó szolgálata). Az új- 
templomban reggel fc-kor tólnyelvű is- 
tenlisztéléi (Szepessy Károly bemutat
kozó szolgálata). Decemberben minden 
csütörtök este r-kor. felváltva fl nagy- 
és újtemplomban, ádventi áhítat.

Istentiszteletek a róm. kát. templom
ban : Reggel 6 órakor minden nap 
adven'ben h-tjnali mise. Első 2s-an va
sárnap. Vasárnap és ünnepnap fél 9 
órakor diákmise, 10 órakor szentbeszéd« 
nagyiniífe. Délután fél*4 órakor;,átjiq-. 
toga£&"4 órakor . advekiti-^eUdán «  . 
OttHdnbftn4. RÖzríepi "#<5raKbr.

Szarvason református islentiaztefetet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében. — Bblio órák 
csütörtökön este' 7 órakor ugyanott. 
Kondoroson minden hónap második 
vasárnapján délelőtt 2  órakor van 

-istentisztelet a községi iskolában.

— Áthelyezés« A földmivelés- 
ügyi miniszter dr. Bagotai láván 
gazd. tanárt a szarvasi gazd, tan
intézettől az újvidéki gazdasági 
tanintézethez helyezte át. A köz
ismert és széles körökben tisztelt 
fiatal és munkás tanár áthelyezé
sével nagy veszteség érte Szarvas 
kulturális társadalmát, mivel szor
galmával, zenei és gazdasági kész
ségével és (udásával nagyben 
igyekezett szolgálni kulturális elő
rehaladásunkat. Űj pozíciójában 
is sok sikert kívánunk.

— Áthelyezések. Az igazság
ügyminiszter dr. Molnár János 
szarvasikir. jérósbirót a szegedi kir. 
járásbírósághoz helyezte ál. Dr. 
Molnár János kir. járésbiró közvei* 
lenségéve!. tiszteletreméltó egyénisé
gével rövid szarvasi tartózkodása, 
alatt Szarvas lakosságának fisz* 
lététéi, nagyrabecsülését vívta ki. 
Távozásával Szarvas kulturális és 
társadalmi élete egyik jelentős 
egyéniségéi veszíti el, és amikorra 
magunk részéről lovábbi munká
jához minden jót és sikert kivá
ltunk, hisszük, hogy azok a me
leg kapcsolatok, amik öt Szarvas
hoz fűzik továbbra is Jennmarad- 
nak. — Az igazságügymfiniszler dr. 
Roszik Mihály szeghalmi kir. já- 
rásbírót, {helyezte át dr. Molnár 
Jápos helyére. A kitűnő képesí
tésű'főldink Szarvasra való áthe
lyezése széles körökben keltett 
nagy örömöt.

Országgyűlési képviselőnk Ismertette 
a hadigondozottakat érdeklő 

kormányrendeleteket
Választmányi ülést tartott a Hadröá szarvasi csoportja 
dr. Ugrin László járási főszolgabíró részvétele mellett

A Hadröá szarvasi csoportja 

szombaton délután egyesületi he

lyiségében népes választmányi 

ütést tartott dr. vitéz Zerinváry 

Szilárd országgyűlési képviselő, a 

csoport elnökének elnöklete mel

lett és résztvett azon dr. Ugrin 

László járási főszolgabíró, a Ha

dirokkantak Egyesületének fővéd

nöke is. Dr. vitéz Zerinváry Szi

lárd elnöki megnyitójában szere

tettel üdvözölte a nagy számban 

megjelent tagokat, majd tartalmas 

ismertetőt adott a kül- és belpo

litikai helyzetről, majd ismertette 

a hadigondozási járulék felemelé

séről szóló rendeietet és beszá

molót adott a további tervbevétt 

ügyek állásáról. Dr. Ugrin László 

járási főszolgabíró, igen meleg és 

szívekhezszóló beszédében vég

telen szeretettel szólt a csoport 

tagjaihoz és nagy elismeréssel

méltatta a hadigondozottak tár

sadalmi és nemzeti magatartását 

és áldozathozatalát. Nagy János 

alelnök főbb kérelmet terjesztett 

elő a csoport nevében, amikre a 

főszolgabíró és az elnöklő ország- 

gyűlési képviselő megnyugtató 

válaszokat adtak. A választmányi 

ülésén az elnökség részeiről részt- 

Vett még vitéz Praznóczy Bé- 

láné is. A meleg és családias 

jellegű választmányi ülés a leg

teljesebb összhangban ért véget 

és a jelenlevők lelkes ünneplés

ben részesítették a két kiváló és 

közszeretetben álló vezetőt, az 

országgyűlési képviselőt és a já 

rás főszolgabíráját. Az értekezlet 

elhatározta végül azt is, hogy 

karácsonykor a szegénysorsú ta

gokat karácsonyi szeretet-ünnep- 

ség keretiben fogja megaján

dékozni.

Árdrágítási ügyeket tárgyalt 
Szarvason az uzsorabíróság

A megengedett árnál drágábban adták 
a malacot, a fát és a szalonnát

,  ■ r,-„
szarvasi egyesbtraja három ár

drágítás! ügyet tárgyalt és ho- 

zoti az ügyekben Ítéletet.

Grietsnyik János szarvasi 51 

éves kőműves, épület- és tűzí- 

fakereskedő a fenyőfahulladék 

és tűzifa mázsájáért sorozatosan 

többektől 12 P-t kért és foga

dott el. A bíróság árdrágító visz- 

szaélés bűntettében mondotta 

ki bűnösnek és jogerősen 500 

pengő pénzbüntetésre és egy 

évi jogvesztésre ítélte. A bünte

tés behajthatatlanság esetén 10 

pengőnként 50 napi fogházbün

tetésre átváltoztatható. *

Szűcs Zsigmond' öcsödi kis

birtokos 4 kg. sózott avas sza

lonnáért a kilónkénti árnál töb

bet, 34 pengő értékű 8*5 kg. 

halat kért és fogadott el Szat

mári L^jos öcsödi halászmes

ter tői és társaitól. Az uzsora bí

róság 200 P pénzbüntetésre 

és egy évi jogvesztésre, vala

mint 33‘60 P költség megfize

tésére ítélte, jogerősen. A bün

tetés beh^jthalalitínsácr esetén 

20 napi fogházbüntetésre vál

toztatható át.

S^itó János 39 éves békés

szentandrási törpebirtokost az 

uzsorabíróság 2 heti fogházbün

tetésre, 50 P pénzbüntetésre és 

egy évi jogvesztésre ítélte, mi

vel október 6 án egy fekete hat 

hónapos malacért a hatósági

lag megállapított 86 pengőnél 

többet, 210 P-l kért és fogadott 

el Nagy Györgynélői. Az ítélet 

jogerős.

i — Elcsúsztak és a lábakat 
törték. Dr. Pálka Páiné szarvasi
II. kér. 95. szám alatti lakos für
dőszobájában megcsúszó!! és oly- 
szerencséilenüi esett el, hogy bal 
felső lábszárán combnyaktörést 
szenvedett. Súlyos állapotban a 
szentesi kórházba szállították. — 
özv. Melfch Mártonná szarvasi. 
66 éves asszony II. kér. 173. 
szám alatti lakos, házának ud
varán a sáros járdán elcsúszott 
és mindkét lábát eltörte. A 
szarvasi mentők a gyuiai kórházba 
szállították.

S Z E R D Á N  É S  S Z O M B A T O N

Z S í R Á T  V É T E L
DÉLELŐTT 8—12-IG. DÉLUTÁN 2-4-IG. 
Az Átvételi hely IV. kér., Beliczy út 164 sz.
Ugyanott vágómarhák, Idzatt és vnviay sertések felajánlási helye.

V I T É Z  T Ó T H  J Á N O S  
ktfzségi xsártfyfljt* és jogosított AllatkoroskadO.

— Tixfurcowk küldöttsége a 
miniszterelnöknél. A múlt hét 
caütőrtökjén az Országos Magyar 
Tűzharcos Szövetség nevében vi
téz gróf Takách-Tolvay József, a 
szövetség országos elnöke, veze
tésével egy hú8zlagű küldöttség 
jelent meg Kállay Miklós minisz
terelnök előtt és átadta neki a 
tűzharcosok diszalbumát és elő
terjesztették kérelmeiket és sérel
meiket. A küldöttségben több 
tényleges miniszter és államtitkár, 
löbb főrend és országgyűlési kép
viselő yeíl részi, igy többek kö
zölt dr. vitéz Zerinváiy Szilárd a 
szarvasi kerület országgyűlési kép
viselője is. A miniszterelnök az 
egyórai kihallgatáson melegen fo
gadta a Tűzharcosok küldöttségét 
és ígéretet tett, hogy a kérelme
ket a lehetőség szerint és részéről 
teljesen átérezve igyekszik telje
síteni.

Önarckép
évek elsuhannak, 

eltűnnek, mint a  füst.
Barna hajam között már 
játszik az e&üst.

6gykor lázadó szemem 
a múltba vissaaint, — 
lűnó csodákra váró 
halványuló rubint.

Csókokra váró szájam 
melegét veszti már.
Színe is kékbe olvad, 
mint ósai ködben sár.

!Nagy homlokom derűje 
befordított érem, 
s arcom sárgára festi 
a kihűlő vérem.

Hátamon a tűnt évek 
keresztét hordozom, 

elherdált ifiuság 
bokásik lábamon.

T̂ ćgis újuió csodák 
fogják a szívemet; 
ha rámnézel a tavaszt * 
sugározza szemed.

A virulást tebenned 
élem, s boldog vagyok, 
bár testem öregszik már 
és a lelkem halott.

. OftOSZ WyfcN,

— A szarvasi polgáristák is 
kiveszik részüket a. nemzetépítö
munkából* A november 9— 10-én 
megtartott vöröskeresztes gyűjtés 
alkalmával szüleik és hozzátarto
zóik adományaiból igen szép ősz- 
szeg gyűlt össze. Az osztályok kö
zül különösen a III.*A. tűni ki 
nagyszerű eredményével, mely a 
123 P-t is mégheladta. A hal 
osztály gyűjtésének eredménye
összesen 515.53 P. — A helybeli 
Női Kereskedelmi Szaktanfolyam 
is diCBérelet érdemel e téren ki
fejtett munkásságéért mert e két
évfolyam tanulói 150 P 26 fillért 
gyűjtőitek.

— Üzenetek a harctérről
Mucha János őrvezető üzeni az 
F. 639. sz. tábori posfával: Kedves 
és szeretett feleségem, kívánom 
névnapodra, hogy még sok Er
zsébet-napot élj meg jó egész
ségben. A messzi Oroszországból 
sok csókot küldök és ölelem kis
fiámat. tisztelem az egész Mucha 
családot, a boldog viszontlátásra.
— Antal János honvéd az F. 887. 
számú tábori postán Qzeni: Üd
vözlöm és csókolom kedves szü
léiméi, testvéreimét és az Összes 
rokonságot és a Rózsás! Magyar 
Olvasókör tagjait és mindén jó 
ismerősömet,.
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— .Vitaest;a Máyésxet.és T« 
dománybarát T inasigbifl. A
szarvasi Művészét és Tudomány
barát társaság hétfőn este a Pol
gári Körben a tagok élénk érdek
lődése mellett dr. Ugrin László 
társelnök elnöklete alatt vitaestét 
tartott. Dr: tígrin László járási fő
szolgabíró elnöki megnyitója után 
dr. Ondvári Pál, a járásbíróság 
elnöke adta elő és magyarázta 
meg nagv felkészültségre és ala
pos lelki álérzésre-valló vitatételét, 
amely az ember és az emberiség 
fejlődésével, a háborúk és azok 
inditóokaival, a világbéke lehető
ségével tartalalm'nzott erős hitből 
eredő értékes megállapításokat. 
A mindvégig emelkedett és tárgyi
lagos vitábin Ki*sSáid)r ny. ta- 
mtóképző-intézeti igazgató, dr. MoL 
nár János kir. jérásbíró, dr. Ug- 
rin László járási főszolgabíró és 
Orosz Iván lopszerkestfd vei lek 
részt, majd dr, Ondvári Pál vite-
- vezető összegezte az elmondotta
kat és hozla közös nevezőre az 
értékes és sokszor ellentétes meg
állapításokat. A vitaest dr. Ugrin 
László járási fő^^oigabiró elnöki 
zárószavaival ért'véget.

— Sajtófőnökök a vidéki poli»
tikai hetilapok líés io . A mu!t 
h^fen az O/szájgps Sajtókamara 
budapesti székhazában igen fon
tos értekezletre jöttek össze az 
ország politikai hetilapjainak szer
kesztői és kiadót. A népes * érte
kezleten dr. Nád^s János ügyve
zető elnöklésével ez időszerű kér 
déseket tárgyalták meg, többek 
között a cenzúra, papíréi látás, elő
fizetési díjak rendezése, egységes 
hirdetési tarifa^ Iqpkézbesítés, stb. 
kérdéseit. A. felszólalásokat beható 
vitá’ k̂övotter. súlyát'
nagyban emelle.^ogy azon ba- 
róihi Bede István jjji.i a m. kir. kül-

- ügy minisztérium r sajtóoszl ójának
vezetője, és HeflM István minisz
teri tanácsos, a kir.- miniszter-
elnökség UI. b. ügfro 8 zt ójának ve
zetője. az Országé«; Magyar Sajtó
kamara részéről (^áapár Jenő igaz- 
gató'főtilkór;: dri &erkes Róbert 
szakosztályi '* e\hblft> dr; Dániel 
Áron a Sojtókaaiarai főügyésze, 
dr. Kónya aándcrl; sajtókamarai 
aligazgató is; rés^ yettek. A meg
jelent sajtófőnöke1 "»nagy érdeklő 
déssel hallgatta -Jégig a vidéki 
sajtó problémáitV*azok orvoslá
sára ígéretet (etteK; majd az ak
tuális bel- és k&tjiofítikaihelyzetet 
ismertették.

— Leeratt ^ctájdilSgépriL
Miklya Pál szariiarf'W. kér. 154. 
sz. alatt lakó 'l^rfeskedő a múlt 
héten csépiőgépjér&V az eső előtl 
ponyvát akart feW&áffpini, azonban 
a cséplőgépről 1é&$tt és jobb kar
ját és bárom oldAl^dáját eltörte. 
A szarvasi méni^k^ szentesi kór
házba szállították,? ahöl lőbb na
pon át gyógy kezem#,-'majd állan
dóan javuló állapopan hazaen
gedték.

— IparcB |^| lé lk iil ruha« 
varrással f o g U M ^  A járási 
rendőri büntető|}iróh. Lozsjanszki 
Györgynél és iK a .Andrásiét
3 — 3 napi el; 
hajó 30?—30, 
nők Mária és- 
szarvasi lakosi 
zárásra á^ál 
pengőre, özv*;^ 
pedig 8 napi 
tatható 80 peni 
Ítélte, mert 
női ruhavarn

álváltoztat- 
ftria* Czesz* 
ányi Mária 

napi el- 
:50—50 
Ignácnét 
álváltoz- 

zbüntetésre 
lély nélkül 

ojtfelkozlak.

6 0 ^

— Eagedély nélkül baronflt 
és tejterméket akartak Bada> 
pestre szállítani* Fazekas Antalnál 
és K. Tóth Andrásné öcsödi la-̂  
kosok szállítási engedély nélkül'' 
negyobbmennyíségű tojást, vágott 
baromfit és tejterméket akartak. 
Budapestre szállítani. A rendőri 
büntetőbíró 15— 15*napi elzárásra 
átváltoztatható 150— 150 pengő 
pénzbüntetésre ítélte őket.

— Engedély nélkül fegyvere« 
két tartott magániL özv. Sütő 
Antalné öcsödi lakost a járási 
rendőri bünletőbiró 2 napi elzá
rásra álváltoztatható 20 pengőre 
és a lefoglalt fegyverek elkobzá
sára ítélte, mert fegyvertartási en
gedély nélkül fegyvereket tartott 
magánál.
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Időszerű gazdasági kérdések
A téli takarmányozásról

A mizógazdasagi üzem jövedelme' 
zőségét nagymértékben növeli a he* 
lyes állaiiariás, aminek alapja az ok- 
szerű takarmányozás. Mindenkor nagy 
súlyt kellett helyezni a célnak megfe* 
lelő takarmányozásra, ami békés vi* 
szonyok közöl) jól vezetett gazdaság* 
bán rendszerint nem is ütközött ne* 
hézsésbe. Most azonban háborúban 
élilnk, a katonaság takarmányszUk* 
séglels megnövekedett, a gazda kö- 
telezve van bizonyos mennyiségű 
takarmány beszolgáltatására, és sú* 
lyos gondol okoz saját állatállomá* 
nyának fenntartása.

Egyszerűnek látszó megoldás az 
állatállomány nagyságának a gazda* 
Ság rendelkezésére, álló takarmány' 
készletéhez való irányítása. Másrészt 
azonban a gazdaságnak bizonyos 
számú állatra az igáserö biztosítása 
miatt feltétlen szüksége van. A jőve* 
delmezőbb gazdálkodásra való törek* 
vés tJedig -esetleg tehenészet vagy 
juhászat fenntartását, valamint növen* 
dékállat ürta át (neveléséi) leszi in* 
dokoltiá.

A kivezető út a iakarmánykészle* 
tünknek észszerű elosztásában és az 
állattartás céljának megfelelő lakar« 
mányadagok összeállításában található 
meg, amin azt kell értenünk, hogy az 
az állat, mely nem feji -ki termelő 
tevékenységet, az csak fenntartó ta< 
karmányozásban Tészesllljön. így té* 
len, amikor sok a heverő állal, ezek 
fenntartó takarmányt kapjanak, és 
csak a lejős tehenek, hlzó állatok, 
valamint növendékállatok részesülje* 
nek bővebb takarmányban, A takar* 
mányozásban nagy változás kövei* 
kezik be ősszel, amikor a nyári zöld* 
takarmányról át kell térni a léli szá
raz takarmányra, tavasszal pedig fór* 
dítva, a téli száraz takarmányról a 
nyári zöldtakarmányra. Fontos lti.hogy 
az álmenel fokozatosan történjen a 
régi takarmány, napi adagjának rend* 
szeres csökkentésével párhuzamosan 
haladjon az új takarmány mennyisé* 
gének emelése.

Téli takarmányaink a különböző 
szénafélék, gabona* és szalmalélék, 
kukoricaszár,. takarmányrépa, esi* 
csóke>, burgonya,íépaszelet, hüvelyes* 
darák slb. A legtermészetesebb alap* 
takarmány a pillangós virágú nővé* 
nyék leveles szénája vagy a jó mi* 
nőssgű réti széna lenne, mivel ezek* 
bői nem szoitoll ellegendő mennyiség 
lenni, ezért szalmafélékkel s?okás ki* 
egészíteni. A szalmafélékel leghelye* 
sebb szecskázva adni, mert így az 
állatok jobban értékesítik. Igen jól

felhasználhatjuk téli takarmánynak a 
kukoricaszárai is, melyet szártépővei 
vagy szécskavágóval készítünk elő - 
etetésre. Nagyon helytelen a szárnak ' 
közvetlen etetése, mert az állal Így } 
csak a leveles részeket eszi meg, a 
nagyobb rész ejészbenwisszamarad.

Fejős tehenek testsúlyuk és iejho« 
zamuk szerint kapjanak 5—10 kg 
szénát, vagy felerészben: azaz 2—5 
kg szénát és 2—5 kg szalmái. A 
vízben dús takarmányok közül répa, , 
tök, esetleg burgonya jöhet légin* 
kább fíg/elembe éspedig az. élősúly 
8—10 százalékának megfelelő meny*. 

*nylségben. A répát jól pótolhatjuk 
vízben áztatott répsszelelteí is. A szár 
laslokarmánypk kiegészítésére szolgát 
az abrak, mellyel a hiányzó fehér* 
jéket. pótoljuk, jobb az étrendi hatás, 
ha darakeveréket etetünk, azaz több 
különböző tehérjeérlékfl abrakléiéből 
állítjuk össze az abrakot. A tejelő* 
képességhez igazodva a magasabb 
tejhozamú tehenek átlag 3-.0 kg 
alacsonyabb tejhozamúak 1—5 kg 
abrakot kaphatnak naponta fejenként.

A lovak téli takarmányozásának 
alapja a fenntartó takarmány biztosi* 
lása. Itt túlzásokat szoktak gazdáink 
elkövetni, meri más állataik rovására 
lovaikul, a  szükségesnél jobban etetik. 
Az effekttv munkát végző lovak a 
munka nagyságához mérten pótada* 
got kaphatnak. Mivel a ló gyomrá
nak térfogata kicsi, ezért több tömény 
takarmányt etetünk vele. Szálas la* 
kormányok közül a lucerna, vörös* 
here, zabosbUkkönyszéna és a jóml* 
nőségú réti széna elsősorban, ezek 
kiegészítésül pedig árpa és zabszalma 
esetleg búza* és rozsszalma kerülhet 
etetésre. Mindezekből átlagosan 4—8 
kg-ot adhatunk fejenként naponta. — 
Az abrakfélék közül legmegfelelőbb a . 
zab szemesen etetve, zúzva csak 
idősebb, hiányos fogazató állatok 
krpják. A zab pótlására szolgálhat 
az árpa, kukorica, éspedig az utóbbi 
inkább zúzva, úgy hogy egy szem 
csak néhány darabra essenszét.’ 
Kukoricát csövesen is lehel össze* 
zúzni vagy összedaraboliü és igy 
etelnt. Besavanyított takarmányt csak 
akkor etessünk, ha az kifogástalan 
minőségű. Nyers burgonyái is etethe* 
tünk, de helyesebb mégis a burgo
nyát gőzöli vagy főit állapotban az 
abraktakarmánnyal keyerten adni.. '

A Juhok legtermészetesebb takar« 
mánya;A széna lenne, de mégis lég* 
többször túlnyomó részben .szalma* 
félékből szokták ezek -takarmányát

összeállítani. Szeretik a hüvelyesek 
szalmáit, de megeszik a kukorica
szárai, kölesszalmát, repce-, mák*, 
napraforgó* és burgonyaszárai is. 
Vlzdús takarmányok közül" a répa, 
burgonya, tök, abrakfélék közül pe* 
dlg gabona* és hüvelyesdara etethető.

Különösen fontos a léli takarmá* 
nyok mellé a szükséges, ásványi 
sókat Is adagolnunk éspedig az e 
célra kapható szénsavas mész és 
foszforsavas-mész készítmények ete
tésével, melyekből az állat súlyának 
arányában állapítjuk meg az adag 
nagyságái Közönséges sót pedig 
egyszerűen nyalósó formájában adjuk.;

SZŰCS LAJOS 
m. kir. gazdasági tanár.

Fizessen elő 

a Szarvasi Közlönyre í

— Téves benzinkiszolgáltati • 
fiáért büntettek meg* Nagy János 

kondorosi benzinkűtkezelő nem 

azonos mótalkójegyre benzint szol

gáltatott ki, ezért , a rendőrbiró 2 

napi elzárásra átváltoztatható 20 

pengő pénzbüntetésre itétífe.

— Piacon kivül barooffljh 
sárolL Feledi János békéss&nt- 
andrási Hangya üzletvezető a 
piaci napon kivül baromfit vásá
rolt, miért is a járás rendőrbirája 
2 napi elzárásra átváltoztatható 
20 pengő pénzbüntetésre ítélte.

— Lova! csépelte az árpát
Janecskó János csabacsűdi kis* 

birtokos a nyár folyamán az ár

patermését lóval csépelte ki, ezért 

a járási rendőrí-büntetőbfró 5 napi 

elzárásra átváltoztatható 50 pengő 

pénzbüntetésre itéite.

F R E C S K  A-
S Z A R  V A S, TELEFON; ««.

November 2  6, 2  7, 2 8  és 2  9-én, n  é g y n a p i g ,

He t é n , m i n t  a  g o n o s z o k
K i e g é s z í t é s :  M A G Y A R  és U F A  h í r a d ó i  

D e c e m b e r  1-én és-2-án, S és epte fél  8  ó r ako r .

T  I L O S U T  A  K O N
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A legszebb irancia filmt Kiég: 2 T#lvon4sos kultúrfllm!



1943
NOVEMBERI

új könyvek
A magyar elbeszélő 
irodalom új értéke

Harsány! Zsolt
H a j n a l i  c i g a r e t t a

A kiváló író az elbeszelésnek is mes

tere és művésze. Ezt reprezentálja új, 

hatalma*, közel 7C0 oldalas műve. 

Ára 22 pengő.

Üj regények

KosAryné Réz Lola 
P e r c e g  a s z ú

A magyar asszonyélet hatalmas kör

képe, a XVlll. század asszonyai, sor

sénak drámai rajza. Ára 20 pengő.

Ormos Górd
Mindent eldönt az Űr...

»Az alma messzehulir hőseinek sorsa 

pereg tovább ebben a nagyszabású 

regényben. Ára 16 pengő.

Magyar Ura
Traeger Ernő

A zsoltárok könyvével

A vallásos költészet új értéke. 

Ára 10 pengő.

K ét francia klasszikus 
Loulse Lábé

Szerelmes szonettek
U a ji Viktor művészi fordításában je

lentek meg o francia költészet gyöngy

szemei. Ára kötve 10 pengő.

Raclne

B e r e n i c e

testáék Marcell klasszikus fordítása, 

Szila* Lajos művészi rajzai avatják 

különösen értékessé a francia irodalom 

remekét. Ára kötve 14 pengő.

Nagy kütföldi regénysiker 

Marta Ostenso

A fű magasra nö
A kiváló norvég író nagyszabású tár

sadalmi regénye. Ara 9 pengő.

Ü j ifjúsági könyv 
Szondy György

A börmedéiia lovagjai

A diókkor bűbájos, sokszor derűs, 

sokszor borús, de mindig komolyan 

veendő eseményeit mondja el a kiváló 

iró új diákregényében. Ára kötve« sok 

rajzzal díszítve 10 pengő.

Uj Idők Irodalmi Intézet (Singer és 

Wolínei) kiadása. Budapest.

Megtekinthetők 
minden könyvkeres

kedésben !

Engedély nélkül hízott libákat 
vágtak és tojást akartak 

Bupapestre szállítani
A mezőtúri rendöri-büntetőbiró 

újabb büntetéseket hozott
-A mezőtúri rendőri-büntetőbí

róság az utóbbi napokban a kö

vetkező büntető parancsi ítélete- 

két hozta : Frecska Mihály

szarvasi fodrászsegéd I. kér. 102. 

hsz. alatti lakos egy 8*80 kg. hí

zott, vágott és kopasztott libát 

akart engedély nélkfil Budapestre 

szállítani. A buntetőbíró 5 napi 

elzárásra átváltoztatható pénz

büntetésre ítélte. — Sárkány Má- 

tyásné Filyó Mária szarvasi Krakó 

46. hsz. alatti lakos, pályamun

kás neje szintén egy 8 kg súlyú 

libát akart Pestre vinni. A bün

tetőbíróság 5 napi elzárásra át

változtatható 25 pengőre ítélte.

— Balczó Pál szarvasi I. 343.

hsz. alatti barpmfikereskedő szál

lítási engedély nélkül 6 kg tyúk

tojást vitt a vonaton magával, 

hogy Budapestre szállítsa. A bün

tetőbíró 4 napi elzárásra átvál

toztatható 40 pengő pénzbünte

tésre büntette. Rideg Mária 

szarvasi IV. kér 126. hsz. alatti 

lakos egy 7 5 kg súlyú vágott és 

hizlalt libát, 4 drb. csirkét, 3 kg 

tyúktojást, 1'40 kg vajat akart 

Pestre szállítani engedély nélkül. 

A büntelőbíróság 10 napi elzá

rásra átváltoztatható 100 pengő 

pénzbüntetésre ítélte. A rendőri- 

büntetőbiró a lefoglalt baromfi- 

kat és tojást elkobozta és érté

kesíttette.

— Bajtársi szolgálat halottak napi 
gySjté&ének eredménye 1*697 P 34 fill.
Ennek a jelentős összegnek összegyűj
tését Selmeczy Géza gimn. tanár, á 
bajtársi szolgálat volt helyi elnöke lel
kes agilitással irányította. Mindazok
nak a jószívű, nemes adakozóknak, 
akika nemes cél érdekében az értünk 
küzdő honvédeink családtagjait e gyűj
tés kapcsán adományaikkal támogat
ták, a bajtársi elnökség hálás köszö
netét fejezi ki.

— Takarékoskodjunk a villany«
árammal* A háború ötödik évében 
részben az anyaghiányra, részben 
a megnövekedett szükségletekre 
tekintettél elkerülheleMen a villá
in oaenergiával való fokozott taka
rékoskodás. Felhívja ezért a mi
nisztérium a magánháztartásokat 
a villamos energiával való leg
messzebbmenő takarékosságra. Ne 
fogyasszunk feleslegesen villamos 
energiát! Nevezetesen: a helyisé
gek világítására nem feltétlenül 
szükséges égőinket kapcsoljuk ki, 
nagyobb égőinket kisebbekre cse- 
réljük fel és gondosan ügyeljünk 
arra, hogy azokat a helyiségein
ket, amelyekben senki sem tar

tózkodik, ne hagyjuk megvilágítva 
és egyébként is a legnagyobb 
figyelmet foidítsuk a villamos ener
giával való 4akarékosságra. A mi
nisztérium elvárja a közönségtől, 
hogy amikor a kormányzat a hi
vatalos lapban megjeleni kormány- 
iendeleltel kénytelen volt az ősz- 
szes ipari, kereskedelmi és mező- 
gazdasági üzemek, sőt az összes 
hadiüzemek villamos energia- és 
gázfogyasztását is korlátozni, ennek 
a felhívásnak mindenki önként 
tesz eleget. A minisztérium úlasí* 
tolta az energiát szolgáltató vólla- 
lalokat annak szigorú ellenőrzé
sére, hogy a fogyasztók elegei 
lesznek- e ennek a felhívásnak. Ha 
az ellenőrzés azt állapítaná meg, 
hogy a felhívás nem vezetett ered
ményre, a minisztérium a magán
háztartások villamos energia- és 
gázfogyasztása tekintetében is a 
legszigorúbb korlátozó rendelkezé
seket fogja életbeléptetni és a ren
delkezések megszegőinek megbün
tetéséről és a fogyasztásból kizá
rásáról is gondoskodni fog.

Eladó földek:
5 hold szánló kövesút mellett komphoz közel;
9 /* hold kitűnő minőségű öntözésre alkalmas szántóföld

Csabacsűdön;.
10 hold 1. oszt. szántó nagyréti állomáshoz közel;
oo |̂shold szántó tanyával Csabacsűdön kövesúthoz közel; 
32 hold Csabacsűdön tanyával;
34 V* hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
43 és fél hold külső Ecseren tanyával;
50 hold jóminőségű szántó Kiskirályságon.

Eladó házak:
II. kér. 162. sz. ház több lakással;
11. kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel; 
II. kér., 490. sz. alatti uicai fronton lévő Jél ház;
Hl. kér., 349. sz. beltelkes lakóház;
Körörsparti nyaraló erős kőépülettel.

Vételre kerespnk:
dinnyeföldet és szán lóföldeket lehetőleg tanyával és közös 

legelőket; (Tóniszállás, Káka, Szőrhalom).

Ingatlanok adásvételének ügyével .forduljon, biza
lommal a

Szarvasi Hitelszövetkezethez,
hol a megbízást eredményesen közvetítik. 

Ugyanott osziiiysorsjáiék sorsjegyeinek árusítása.

HntÚHIRDETtSEK.
Apróhirdetések állásiker esőknek és ál
last hirdetőknek 10 szóig 20 fiiéi, min
den további szó 2 fillér. Egyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 60 fillér, három
szori feladás esetén 1*2 ̂  pengő, min

den további szó 4 fillér.

. Egy bútorozol* kis szoba dec. 
1 re kiadó. Eladó 6 darabból 
álló konyhabútor lerilőkkef, egy 
díszes nagy láda, egy 12 sze- 
mélyes kihúzható asztal, 4 drb. 
Thonet-szék. 111. 76 szám.

• IV. kk. 53G alalt egy erős 
igaskocsi eladó.

. Szlrehovszky örökösök sárga- 
hégyesi 47 kai. hold szántó ki
sebb parcellákban is sürgősen 
eladó. Érdeklődni dr. Dörnyei 
ügyvédnél.

. Siralói, ^zöllőben 1 hold föld 
eledó. Érdeklődni lehet Kraj 
csovicz Jánosnál III. kk. 201. sz. 
alatt.

. Angórót és egyéb fonásra 
alkalmas, anyagot karcolásra 
elvállalok. III. kér., 111. sz.

. Eladó 2 vagy 3 hold szántó
föld V. külker.* 254/5. sz. alatt. 
Érdeklődni lehet ueynnott.

. Egy jókarbpn lévő paraszt
suba eladó. Érdeklődni lehel
III. kér.. 40. sz.

. A délelőtti órákban irodai 
munkát vállal, gyors-és gépírni 
tudó fiatal leány. (Érdeklődni 
ehet a kiadóhivatalban.)

- Eladó a várostól 3 km-re 12 
hold elsőosztályú föld vetéssel. 
Érdeklődni lehet Szarvas III. 
kér., 367. sz,

• Közel a városhoz, az oros
házi kövesút mentén 12 hold 
föld eladó. Érdeklődni' lehel II. 
külkerület 230. sz., Szlrehovszky- 
féle tanyán.

. Macólaposon 986 D'ol beül
tetett szőlő és gyümölcsös, 
kunyhóval és kúttal eladó. Fel
világosítást nyújt dr. Faragó Jenő 
szarvasi ügyvéd.

• Eladó siratói kövesút mellett
14 kishold tanyával. T. 111. 
kér., 177. Hilz, és hegyesen 8 
kis hold. Jel. a kórházban.

- Zongorát bélbe keres. Cim a 
kiadóhivatalban.

• SZENTESEN, közel a szarvasi 
határhoz, Külsőecser 60. szám
hoz tartozott 16 magyar hold 
szántóföld eladó. Tulajdonos 
Borbás Antal tábori főesperes 
Budapest, XII., Szamos-utca 5 
Érdeklődni lehet a ref. lelkész 
hivatalban. Szervason.

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

. Fogorvosi rendelőbe asszisz
tensnő négy középiskolával fel
vétetik. Cím: a kiadóhívdiaiban.

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

t  Mire köteles 
c&eléd és mire

Felelős kiadó N A G Y  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyom  
4a* és Lapldaáóvállalal nyomdájában
1. kér., Boriky Miklés*át 9 .

a gazdasági 
munkaadó ?

—- Olvasóink kívánságéra tesszük közfcé 
ezt a közérdekű közleményt — Gazda
sági cseléd az, aki szerződéssel köte
lezi magát arra, hogy Irgnlább egy hó
napon át valamely gazdaságban sze
mélyesen bérért szolgálatot teljesít. 
Minden gazdaságij ■ cselédnek szolgá
lati cselédftöhyvyeli kell Rendelkeznie. 
A szolgálati cselédkönyvei a községi 
elöljáróság állítja j ki. A szerződést 
szóval is meglehet , kötni, azonban a 
gazda köteles a cseléd kívánságára a 
cselédnek bérJevetet adni A gazdá
sági cseléddel ke 
másként kikötve n:
A munkaadó a csqléd 
sekor a
elbocsátó levelét 
cseléd tartozik a s: 
munkát a gazda

ölt szerződés, ha 
ics, egy évre szól. 

munkábalépé- 
cselédkö{ lyvet és az előző 

magához veszi. A 
erződésben kikötött 
esitása szerint el

végezni. esetleg munkatársát helyette
síteni. a gazda visíont köteles a cse
léd bérét és mindéi járandóságát pon
tosan kiadni. A gazdasági éves cseléd 
s7olgáleli ideje április 1-tól a követ
kező év márciust 3l-ig tart. Ez alól 
kivételek a juhászok, akiknek szolgá
lati ideje október lkől n  következő év 
szeptember 31-ig tart és a  '"kertgazda- 
ságban, dohánykerfeszelben alkalma
zott cselédek kiknek szolgálati ideje a 
naptári évvel egybJesik. A szolgálati 
szerződés a meglalározoü szolgálati 
idő leteltével megszűnik. Ha azonban 
valamelyik fél ez mes szerződést meg-

ezt a szándékát 
lónappal a lejárat 
szerződés ugyan- 
kkel, még egy év 
meghosszabbodik.

újítani nem akarj 
ki kell jelenteni ké| 
előtt, különben 
azokkal a feltét 
tai lámára önmagáit 
A szerződést csak ja törvényben felso
rolt esetekben lehel egyoldalúan jogo
san felmondani. AÍii o felmondást jog
talannak tartja, nyolc nap alatt a fő
szolgabírónál panaszt tehet. A gazdíi 
köteles gondoskosní arról, hogy a cse
lédnek vasár- és ünnepnapokon mun
kaszünete legyen, h  munkaszüneti na
pokon ö gazda a félédtől az állatok
nak és férőhelyeikig rendes ellátásán, 
tisztántartásán és <j napi takarmány- 
készítésén, további, a majorok rendbe
hozatalán fetül rendesen semmiféle 
más munkát nem kívánhat. Azokra a 
cselédekre, akik oltan munkára szer
ződnek. £nr*elyeki^k--e íélbeszakitáaa 
a munka termész&le vagy az alkal
maztatása célja slerint lehetetlen pél
dául csősz, fejős, fvadőr, pásztor stb. 
a gazda — ha a o  éledre nézve ked
vezőbb megállepotrés nincs a szerző
désben — felváltéiból köteles gondos
kodni, hogy a csengnek legalább min* 
den hónapban eg)H'teljes vagy minden 
kéthétben egy féi 'api munkaszünete 
legyen.

— A bírliizt lás nem számit 
a beszolgáltatás  ̂kötelezettségbe*
A vállalók, amé vek maguk gon
doskodnak mun*\ saik élelmezésé
ről, de megáiú ?*mélyek is az 
utóbbi hónapok1 fen nagy szám
ban igyekeztek ^Éfrhizlalási meg
állapodásokat a gazdákkal,
hogy ilyen módok*biztosítsák zsir- 
szükségleiüket. H'kőzben kiderült, 
hogy a bérhizl/ás nem számit 
be a bésfeolgár^tási * kötelezett
ségbe. úgyhog}^ ^gazdák, akik az 
előirt pontszámlf.^r felöl szolgáltat
nak be zsirt s. jutalomban
részesülnek, jóiban járnak a bér- 
hizlalóknál, ak isem  mi fél prémi
umra nem tarU^lnak igényt, ezért 
az utóbbi idöt^jtferősen csökkent 
a bérhizlalás] Pmegállapodások 
száma.

4&em
a nagyérdemj£<Vőzönséget. hogy 

bárfi^lyen 

m ezőgazdáig! géphez

(traktor, 1rakioÉXwc». vetőgép, eke 
és H -»lópép) 

alkai Íre k e t 
o l a j á t ^ & ^ s l r t  

állandóan^ :;£|árorí tartok

Sárkány i^ljiereskedő
Szarvl4. : ;Fő út.


