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Szociális célkitűzések megvalósítása 
az ország közellátásában

Magyarország a háborús erő
feszítések között sem feledke
zik meg arról, hogy szociális 
politikájának nagyarányú cél
kitűzéseit minden nehézség el
lenére fokozatosan megvalósítsa. 
A Kállay-kormány csak legutóbb 
adla ki azt a rövid összefogta? 
lási, amely a számok bizonyító 
erejével tüntette fel, mennyit 
haladt Magyarország a szociális 
fejlődés útján. A kormány szo
ciális progremmjának megváló* 
sítása azonban a legszebben 
akkor érvényesül, amikor az 
egyes igazgatási ágak látszólag 
egymástól függetlenül/ valójá
ban azonban szociális célkitű
zésektől áthatva, céltudatosan 
hozzák azokat a rendeleleket, 
amelyek az.ország lakosságá
nak szociális és gazdasági hely
zetét hivatottak előmozdítani. 
Háborús idők szociális t>rog» 
rammjának egyik legfontosabb 
célkitűzése a közellátással kap
csolatos kérdések rendezése. 
Maga ez a szó, hogy közellátás, 
rendkívül mély szociális érte
lemmel bír. Amikor a kormány 
szakit azzal a felfogással, amely 
a létfenntartást az egyéni adott
ságokra bízza s elhatározza, 
hogy a rendelkezésre álló, el
sőrendű szükségletek kielégíté
sét célzó javakat úgy osztja szét, 
hogy abból mindenkinek igaz
ságosan és egyenlően jusson, 
akkor valójában megteremti azt 
a szociális elképzelést, amely 
megszünteti az egyes társadalmi 
osztályok közötti különbséget 
és egyforma megbecsülést vezet 
be mindenki számára, aki a 
nemzet szempontjából értékes 
termelői munkát végez. Az or
szág közellátása a kormány 
szociális célkitűzései alapján 
dolgozik. Nem tűr kivételeket, 
hanem egyenlő elbánást és 
igazságos elosztást valósit meg, 
mert örökérvényű igazság az, 
hogy inkább beéri mindenki a 

kevéssel, ha látja, hogy azt 
minden ember egyformán kapja 
meg. Szász Lajos közellátási 
miniszter csak a közelmúltban 
számolt be a népruházati ak

ció sikeréről. A kormány csend
ben, minden hírverés nélkül 
szervezte meg és bonyolította 
le azt a nagyarányú akciói, 
amelynek során a gazdasági 
cselédek és mezőgazdasági 
munkások ruha ̂ és lábbeli ellá
tásáról gondoskodott. A. mai 
nyersanyagszegénység világban 
imponálóak azok a számok, 
amelyek az akció: eredményeit 
jelentik. De szociális szempont
ból a százezres számok eltör
pülnek amellett a tények mel
lett, hogy a kormány a pótol
hatatlan és szinte .aranyértékű 
nyersanyagokat a dolgozóion 
mégek céljaira fordítja. Egy vég 
vászon, egy tartós munkásruha 
ma-busás kamatot hoz, ha meg
felelő helyre jut. Az a földeken 
dolgozó magyar munkás foko
zottabb munkát fejt ki, ha érzi 
és tudja, hogy nem feledkez
tek meg róla és a nehéz viszo
nyok között is megadják a -le
hetőséget arra, hogy olcsó árért 
jóminőségű tartós holmit vásá
roljon. A gondoskodásért érzett 
hála. a mun kateljesítményt és 
egészséget fenntartó juttatások 
és az időjárás viszontagságai 
ellen védelmet adó célszerű 
ruházat mindmegannyi biztosí
tékai lesznek a mezőgazdasági 
termelői munka zavartalanságá
nak. A népruházati akció kere
tében történő gondoskodás je
lentőségét csak fokozza az a 
másik intézkedés, amely a szap
panellátás terén jelent lényeges 
könnyebbségeket. A kormány 
tudatában volt annak, hogy .a  
tisztaság fél egészség" elvének 
megvalósítása mennyire fontos 
a háborús időkben, amikor a 
különböző járványok és egyéb' 
betegségek jelentkezésével szá
molni kell. Az igazságos szap
panelosztás érdekében kényte
len volt e téren is korlátozáso
kat bevezetni éppen a célból, 
hogy ha igen szerény körülmé
nyek között is. de mindenki 
hozzájuthasson a nélkülözhetet
len tisztálkodási cikkekhez. A 
korlátozások bevezetése után 
azonban új alapokra fektette a

ki. Ez az intézkedés is a szo
ciális szellem megnyilvánulása, 
mert ma mindent el kell követ
nünk országunk jövendője és a 
magyar gyermek érdekében, 
hogy a felserdülő ifjú generáció 
minél kevesebbet érezzen meg 
a háború elkerülhetetlen nél
külözéseiből.

szappanellátást. A kellő időben 
kifejtett szervezői munkának 
most mutatkoznak az első ered
ményei. A mosószappanfejadag 
emelésen túl a kormány külö
nös gondot fordít a háború ide
jén annyira fontos népszaporu
lat támogatására is, amikor a 
csecsemőknek igen magas zsír
savtartalmú bébiszappant oszt

Nagy érdeklődés mellett folytak le 
á járási tűzharcos összejövetelék

Dr. Ugrin LAszló jérásl: főszolgabíró, a Tűzharcos 
Szövetség elnöke Öcsödön és Békésszentandráson

értekezleten felszólalt és haza
fias izzású beszédben összetar-

fásrá; :a m agyar"le lk^W b^ 
forrasztására, türelemre, nemzet- 
és fajhűségre buzdította az egy
begyűlteket. Az értekezleteken 
megbeszélték a tűzharcosok 

egyesületének szervezési ügyeit 
is. Április 11-én, vasárnap Kon
dorosra látogat el szeretett fő* 
szolgabíránk, ahol szintén részt- 
vész és beszédet mond a kon
dorod tűzharcosok értekezletén.

Az Országos Tűzharcos Sző* 
vétség, szarvasi járási csoportja 

' és ; Békés, 
széntandráson tűzharcos össze
jöveteleké és értekezleteket ren
dezett, amelyeken résztvett dr. 
Ugrin László fárási főszolgabíró, 
a Tűzharcos Szövetség szarvpsi 
járási csoportjfinak elnöke is 
Kovács Pál tanító, vezetőtiszt 
kíséretében. Dr. Ugrin László 
járási főszolgabíró mindkét he- 

a nagy érdeklődés melleit lefolyt

Mi Illeti az aratót, 
a cséplőt, a sommást ?

Legfeljebb 10 m ázsa lehet a  
term észetbeni Járandös&g

Azoknak a gazdasági munka- 
vállalóknak, akik az 1943. évre a 
gazdaságban előforduló munkák
nak az egész idényben való el
végzésére vállalnak kötelezetné-' 
getf az élelmezési Iisztjárandósá- 
gon felül a munkabér fejében 
kikötött, vagy hatóságilag megál
lapított kenyérgabonajárandósá
gukból természetben 10 mázsát 
lehet kiszolgáltatni, a többit a 

.munkaadó készpénzben köteles 
megfizetni. Azok a gazdasági mun
kavállalóknak, akik az 1643. évre 
az araláson és a cséplésen felül a 
kaszálást, a gyűjtést, betakarítast, 
kapásnövények művelésével és be
takarításával járó munkát és a 
gazdaságban előforduló egyéb 
munka elvégzését is vállalják, az 
aralórészt és a cséplőrészt teljes 
egészében ki kel szolgáltatni. A 
kiadott arató és cséplőré$z a mun
kaadó kenyérgabonabeszolgálta- 
tási kötelességének teljesítésébe 
csak akkor számítható be, ha a 
munkaadó 1. húsz kát. holdnál 
nagyobb szántóterületen gazdálko
dik. 2. a munkaszerződést 1943.

junius 15-ig a nyilvántartó ható
ságnál (akitől a gazdakönyvei 
kapta) bemutatja, 3. a járandóság 
mennyiségéi és kiadásának idő
pontját a munkavállaló lakóhelye 
szerint illetékes községi elöljáró* 
ságnak (polgármesternek) beje- 
lentni és ezt a nyilvántartó ható
ságnál igazolja. A munkaadó a 
sommások és az arató és cséplő
munkások részére munkojárandó- 
ság fejében kiadott kenyérgabona 
mennyiségét és a kiadás időpont
ját a munkavállaló munkásigazol
ványába is köteles bejegyzeni. A 
sommások, valamint az arató és 
cséplőmunkások munkásigazolvá
nyukat 1943. június 30-ig kötele
sek az állandó lakóhelyük szerint 
illetékes községi elöljáróságnál 
(polgármesternél) bemutatni. Az 
előjáróság a bemutatott munkás
igazolványokat nyilvántartásba ve
szi, az igazolványra pedig ráírja 
a nyilvántartási számot és a 
munkavállaló állandó lakóhelyét, 
azután az igazolványt lepecsételve 
visszaadja. Az így lepecsételt 
munkásigazolvány a járandóság



Huszonkét kilogramm szalonnát 
vásárolt a hentestől és Pestbe 

akarta szállítási
Háromszáz pengő pénzbüntetésre ítélte a bíróság 

a szarvasi cigányasszonyt

fejében kapóit kenyérgabona meg
szerzésére és a vámőrlési jogo
sultság megállapításéra is szolgál. 
A sommásoknak, valamint az 
arató é s  cséplömunkásoknak ter
mészetben kapott járandóságuk 
után a közellá'ás céljára semmit 
sem kell beszolgáltatni.

H Í R E K
istentiszteletek

A szervasi évi nagytemplomban va
sárnap délelőtt lót, 10-to! magyar, az 
újtemplomban lótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvű könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagyarázalot tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap reggel 8 órakor 
diákmise, 9 órakor csendes mise, 10 
órakor szentbeszéd, nagymise. Délután
3 órakor ájtato&ság. Köznapokon reggeli 
mise negyed 8 órakor.

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

— Kinevezés. Magyarország 
miniszterelnöke dr. Tóth István 
endrődi ügyvédet, a Magyar Élet 
Párt békósvármegyei szervezete 
központi vármegyei titkárává 
nevezte ki. Dr. Tóth István fá
radhatatlan buzgalmával, nagy 
jogi és gazdasági szaktudásával, 
behízelgő modorú közvetlen 
egyéniségével megyeszerte nagy 
ismeretséget és bizalmat szer
zett. Új* pártpolitikai megbízásá
hoz az egész megye lakosságár 
nak öröme és jókívánata. járul. 
Dr. Tóth István kedden bemutat
kozó látogatásokat tett Szarvason 
a párt helyi vezetőségénél és 
megbeszéléseket folytatott a 
párt- és a* társadalmi élet kér
déseiről.

— Lelkészválasztás. Aszente- 
tornyai ev. egyházközség a meg
üresedett lelkészi állásba egy
hangú lelkesedéssel Koszorús 
Oszkár orosháza—rákóczitelepi 
lelkészt. Krón Ferenc szarvasi 
ev. lelkész jeles képzettségű fiát 
választotta meg.

— Községi képviselőtestületi 
közgyűlés. Szarvas község kép- 
viselőlestolete e hó 17*én, szom
baton délelőtt 9 órától a köz
ségháza közgyűlési termében 
rendkívüli közgyűlési tart.

— Felemelték a vasúti utazás 
árát. A nagy utasforgalom csök
kentése és a kocsipark meg
óvása céljából a MÁV vasúti 
díjszabását 50 százalékkal fel
emelték. Szociális szempontból 
fontos munkás, tisztviselő és 
tqnuló beli- és havijegyek ára 
a régi marad.

E L A D Ó
a kondorosi kövesút 
mellett 1800 négy
szögölnyi k i t ű n ő  
minőségű *

s z á n t ó f ö l d
AZ ELADÁSI FEL
TÉTELEK dr. K észt, 
Ármin ügyvédnél 

megtudhatók.

Ökrös Elemérné szarvasi ci- 
; gányasszony 22"!kilogramm sza
lonnát vásárolt Lendvay József 
szarvasi hentestől és azt End- 
rődön kérésziül Gyoméra szál
lította. hogy ott az állomáson 
vasútra adja és Budapesten 
ócskaruháit ért értékejsílse. A 
gyomai állomáson azonban a 

; csendőrök lefoglalták a nagy- 
mennyiségű szalonnát.A esend
őn jelentés szerint a cigány
asszony a szalonna kilóját tíz 

.pengőért vásárolta. Az * ügyet 
: most tárgyalta dr. Molnár János 
. kir. járásbíró. a gyulai, kir. tör
vényszék uzsora-bíróságának 
egyesbirája és a tanúvállomá-

Csatári Mihály öcsödi lakost 
dr. Molnár János kir. járásbíró, 
a gyulai kir. törvényszék uzso
rabíróságának szarvasi ■ egyes- 
bírája üzérkedés és árdrágítás 
vétsége miatt vonta felelősségre. 
Csatári Mihály üzérkedés cél
jából a megvásárol! csöveslen-

— Mentolos cukorkával csapta 
' be az asszonyokat és leányokat.
Kruc8Ó Pélné kondorosi asszony 
fiatal kondorosi leányoknak és 
asszonyoknak ártalmatlan men
tolos cukorkákat adottéi 15, 14.

sok során bizonyítást nyert, hogy 
a cigányasSzony a szalonnát 
3'40 pengős áron vette meg. 
azonban mivel azt óéskaruhá- 
kért akarta értékesíteni; árdrá
gító visszaélés kísérlotétjgn mon
dotta ki őt bűnösnek a bíróság 
és 300 pengő pénzbüntetéaré és 
a 22 kg szalonna elkobzására 
ítélte. Lendvay JózSéf hentest 
pedig a vád alól felnjientette. 
Mivel a szalonna jegy nélkül 
került a cigányqsszotiy tulajdo
nába és így kihágás látszjk fenn
forogni, a bíróság az iratokat 
további eljárás végett a járási 
főszolgabírósághoz tette át.

értékesítette. Az uzsorabíróság 
a már sokszor-büntetett -vád-■ 
lottat 6 hónapi fogházra; 3 évi 
jogvesztésre és ( 555 pengő el
kobzás alá eső érték fejében 
ugyanannyi érték elkobzására 
ítélte jogerősen. - ■

4 pengő és 2 törülköző áron 
azzal, hogy az általa adott or
vosság meddőségüket biztosítja. 
A szarvasi kir. járásbíróság csa
lásért jogerősen 14 napi fogházra 
és egyévi jogvesztésre ítélte.

— A Bajtársi Szolgálat és Hadi-
gondozó . Szövetség üzenete a 
honvédcsaládoknak. A legutóbbi 
üzenetben közölt orosz hadi
fogollyá vált Raffáy Istvánról a 
Magyar Vöröskereszt Katonai 
Tudósító Irodája a következő 
közelebbi adatokatis megküldte 
a Szarvasi Bajtársi Szolgálat 
Elnökségének: Raffay István
ponlos katonai rangja : szakasz- 
vezető. született 1914-ben, édes
anyja leánykori neve: Janecskó 
Judit, bevonult 1942. V. hó 6 án 
Mezői úrra, onnan Salgótarjánba. 
Táboriposta száma volt: 230 60. 
1943. január 19-én a keleti-harc
téren orosz fogságba esett. 
Szarvasi polgári lakása volt : 
I. kér.,. 732. sz. Mivel az elinté
zésre várótüdakozódások száma 
a Vöröskereszt átirata szerint 
már a 75.000-et közelíti meg, 
a tüdakozódókat arra kéri a Köz
ponti Parancsnokság, hogy az 
eddig kért adptokon. felül (név, 
katonai' rang, születési év és 
hely. állandó'polgári lakóhely, 
édesanyja családi neve, a be
vonulás időpontja és helye, tá
boriposta; .száma) még azt; is 
közöljék a..helyi Bajtársi. Szol? 
gálát Vezetőségével,, hogy had- 
Davonull hozzátartozójuk mikor 
adott Utoljára magáról életjelí. 
Sokszor előfordul; hogy a tuda
kozódok 3—4 héttel & bejelen, 
tés előtt : még kaptak . hadba- 
vonulluktól lapoi és így a hi
vatalos tudakozódás ’ teljésen 
meddő" és céltalan és erősen 
megterheli az amúgy is .embér- 
feletti munkál végző.Központot. 
A Vöröskereszt Központi. Ka*, 
tonai Tudósító Irodája ezentúl 
csakis azök után' a hadbávö- 
nullák után nyomoz, akik két 
hónapnál nagyobb-idő óta nem 
adtak magukról életjelt. Ez al
kalommal a következők hozzá
tartozóit kérjük, közöljék sürgő
sen. hogy hádbávónulljuk mikor 
írt utoljára :!Papp István,' Komát 
Mihály, Demcsák Pál; ifj. La- 
luska Mihály, LeBtyán János 
(édesanyja Lestyón Judit), Lada 
Sándor, Pályov György, Jancsó 
János, Brlás 1 János, Skultéti 
György, Závoda Pál.

— A leventék textilhulladék 
napokat rendeznek. Felsőbb hely
ről jött rendelkezés alapján a 
Szarvasi Levente Egyesület Ve
zetősége Szarvas' községben 
április 27,- 28 és 29-én textilhul
ladék gyűjtő napokat rendez. 
Az Egyesület Vezetősége ez 
úton hivja fel Szarvas nagyköz
ség közönségét, hogy a már 
nem használható textilhulladék- 
rongyot gyűjtse össze és lehető
leg tiszta állapotban az'említett 
napon házról-házra járó gyűjtő 
leventéknek adja át.

— Szarvas lakosságának 28 
millió pont terményt kell beszol-

\ gáltatni. Szarvas nagyközségben 
most készítették el Jurcsek-féle 
rendelet alapján a lerménybe- 

í szolgáltatáshoz szükséges gaz-
1 dalajstromol. Eszerint Szarvas 
lakosságának 28.203,810 pont- 
számnak megfelelő terményt 
kell beszolgáltatni. Az elkészült 
gazdalajstromot április 15—30-ig 
közszemlére állították ki a Gaz
dakör helyiségében és a föld- 
tulajdonosoknak valamint a ha
szonrészeseknek itt kell ez idő 
alatt jelentkezniök.

ÚJ K O ZM E TIKA SZARVASO N}
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Értesítem a nagyérdemű ho l gykozőnsége t ,  
hogy a l e g m o d e r n e b b ü l  berendezett és 
s z a k s z e r t t e n  f e l s z e r e l t

KOZM ETIKAI S Z A L O N T
nyitottam Szarvason, I. kerület, Deák  
Ferenc-uta 87. szám alatt (őzv. Dómer 
Pálné házában), ahol a legkényesebb Igényeket 
is kielégítő előzékeny kiszolgálásról biztosítom 
a mélyen tliztelt holgyközőnséget és kérem 
szíves pártfogó támogatásukat. Teljes tisztelettel:

özvegy Roszik Mihályné.
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2 Gyarátz Fereac
|  Evangélikus Leánynevelöintézet és Leányginmizinm
| KŐSZEG.
[  Magas színvonalú nevelőintézet, mely a 10--18 éves
| korra terjedő leányok nevelése terén minden igényt kielégít.
M  Családias, benső vallásosságtól áthatott, erősen nemzeti
s  irányú nevelés.
H  Szakteremrendszerrel berendezett iskola.
M  Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanítás,
ü  Különös gondot fordít az intézel az egészséges testi fejlő-
^  désre, amit Kőszeg város kedvező fekvése jelentékenyen
S e elősegít. Nagy kert. játszótér, teniszpályák. Saját gazdaság
s  révén (tehenészeti) elsőrendű élelmezés.

| Az 1943 — 44. évi felvételek folyamatban. Felvilágosítást
S az Igazgatóság nyújt.

A csövestengeri mázsáját 
27—60 pengős áron értékesítette

Az uzsorabirúság 9  hónapi fogházra Ítélt 
egy Árdrágító öcsödi lakost

geril 27—-40—60 pengős áron .
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— Mikor kell a házasodási 
kölcsönt kérni ? Az érdekelt ha
tóságok felhívják a házasulok 
figyelmét arra. hogy a házaso
dási kölcsönt a házasság meg
kötése előtt kell kérni, nagyon* 
sokan mégis csak hónapokkal
a. -házasság megkötése után 
folyamodnak e kölc9Őnert. Mint
hogy a jövőben az ilyen elké
sett kérelmek teljesítése még 
kivételesen sem lehetségesek, 
az Országos Szociális Felügye
lőség ismét felhívja a házasu
lok figyelmét, hogy kérelmüket 
saját érdekükben a házasság- 
kötés tervbe vett időpontja előtt
— lehetőleg 60 nappal — ter
jesszék elő.

— Kilopták a burgonyát a föld
ből. Rostás Margit és Rozália 
öcsödi cigányok a múlt év vé
gén öc9ödi lakosok földjén a 
földből lopták ki a burgonyát. 
A szarvasi kir. járásbíróság lo
pás vétségében mondotta ki 
őket bűnösnek és Rostás Mar- 
gitol egyhónapi fogházra és egy* 
évi jogvesztésre, Rozáliát pedig 
14;:naDi fogházra és egyévi jog-* 
vesztésre Ítélte.

— Fajgyalázásért letartóztattak 
egy szarvasi zsidót. Lőwy Sán
dor szarvasi 20.éves zsidót faj- 
gyajázáson érték. Az eljárás 
megindult ellene és szerdán be
kísérték a gyulai ügyészség fog
házfába.

: — Gyenge volt a multheti or
szágos állatváaár A multheti or
szágos állatvásár nagy kínálat 
és gyenge kereslet jegyében zaj-, 
lolt le. A süldők és malacok 
nagyon magas áron cseréltek 
gardát. A két napon 500 hasi- 
tötlkörmű állatot és 100 - lovat 
írtak át.

— Vásárlás céljából pénzt vett 
fel, de sem árut nem szállított, 
sem. a pénzt nemadta vissza. Bal- 
czq Pál szarvasi lakos 500 P-t 
vett át Dorogi Imre békésszent- 
ándrási lakostól azzal, hogy a 
pénzen szénát, tengerit és pet
róleumot vásárai. Balczó 200 
pengő értékű árut le is szállított, 
azonban 300 pengőt megtartott 
magának és többszöri felszólítás 
ellenére sem adta vissza. A 
szarvasi kir. járásbíróság csalá
sért 3 hónapi fogházra és 3 évi 
jogvesztésre itélfe.

— Szeressük a földet! cím
mel hoz vezelőclkket a Magyar 
Föld legújabb száma. A magyar 
falu képes hetilapja mostmér 24 
oldalas terjedelemben jeleni meg 
és részletesen táj ék ozl alj a a gaz
dákat minden őket érdeklő fon
tos ügyről. Háborús képeket, kis
gazdák cikkeit, (endeleteket, pi
aci és vásári árakat és sok más, 
érdekes cikkel és képet találunk 
benne. Előfizetési ára március t- 
tői az év végéig 6 pengő 50 fil
lér. Kapható az újságárusoknál és 
az IBUSZ-pavillqnokban. Mutat
ványszámot küld a Magyar Föld 
kiadóhivatala. Budapest, VII. Er- 
zsébet-krt. 7.

— Elvesztették munkásigazol
ványaikat. Varga Anna és Lipták 
Pál szarvasi lakosok munkás
igazolványaikat elvesztették. A 
hatóság az elveszett igazolvá
nyokat semmisnek jelentette ki.

Fizessen elő
* Szarvasi Közlöny«*«.

— Panaszos levél. (Beküldték.) 
Tekintetes Szerkesztő Űr I A mi
nap sétáltam a szarvasi Gróf 
Csáky- utcán és látom, hogy ezt 
a forgalmas vasúti ulcát,;a tyű-, 
.kokbitorolják. Vannak egyesek, 
akik az utcán nevelik fél lyúk- 
jaikar, nem törődve azzal, hoey 
mennyi piszkot csinálnák. Éh 
azt hiszem, hogy ez titva van, 
de egyesek még a törvényt is 
kijátszók a saját hasznukra. Fel
kérem a tisztelt Szerkesztő Urat, 
hogy ezt lapjában közölni szí- 
yeredjék. A hatógágokat pe
dig arra kérem, hogy a meg
felelő lépéseket tegye meg! Ma
radok őszinte tisztelettel

Aláírás.

Liberális emlék
Egy választási plakát

Régen történi. Választásra 
KdSZUll a falunak- népe.
A plakáton egy magyarnak 
S kis fiának volt a képe.

^Kire szavaz, ldesapam?" 
Fiú kérdezi az apját.

.Szól az apa : „Liberális — 
Demokrata Manóra hát r

A plakátot kirakták a 
Kisfalu minden házára. 
Másnap éjjel Jó magyarok 
Még egy sort tettek aiája.'

És ez a sor a gyereknek 
Feleleté! közölte ám :
„A zsidó demokratára ?
De bolond' ke’* kiesapám h

Pesti demokraták falun.

Beszámolóra készUÜ a 
Képviselő : Tóni bácsi. ■
S megígérte, hogy újságot 

___. Hoz majd arra, legyen bármi.

Meghirdette, hogy majd Peslről 
Hoz vendégel, tartsuk szánkat.
Clhozza majd mlnétcUnk a 
Kiváló demokratákat.

Bandérium, fúvós banda 
Várta vonal érkezéséi 
És az egész falu ott volt 
Magában tarívd érzéséi.

Jőü a vonal. Gyenge éljen 
Fogadta az érkezőket 
Valami súlyos csalódás 
Fogía férfiakat, nőket.

VfgQl Andris b&‘ megszólal!;
Jó l becsaptak, eszem-adták.
Zsidók ezek, nem pealgleo 
Szegényt védő demokraták/

citcrAs.

— Műsoros-est. A szarvasi ev.
Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
és a Protestáns Leány Egyesü
let karöltve 1943. évi április hó
25-én esle 7 órai kezdettel az 
Árvaház dísztermében vallásos, 
műsoros, húsvéti estet rendez. 
A műsoron vallásos színdara
bok, szavalatok és énekszámok 
kerülnek előadásra. Erre az es
télyre minden evangélikus test
vérünket szeretettel hívja és 
várja a Rendezőség.

— Hat heti fogház krumplldrá- 
gitásért. Molnár András csaba- 
csűdi lakos, a krumpli kg-ját 80 
fillérért árulta. A gyulai uzsora- 
' bíróság Szarvason működő 
egyesbírája most tárgyalta az 
ügyet és árdrágítás vétségében 
mondotta ki Molnárt bűnösnek 
és ezért 6 heti fogházra, 74 kg 
krumpli és mintegy 200 pengő 
árú eladott krumpli érlékének 
elkobzására ítélte.

— Húst akart Budapestre szál
lítani. Jónás Lajosné öcsödi la
kost a járás rendőri bünletőbí-| 
rája két napi elzárásra átváltoz
tatható 10 pengő pénzbüntetésre 
ítélte, mivel Budapestre 10 kg 
húst akart elszállítani, hogy azt 
ott értékesítse. A hatóság a húst 
elkobozta.

— Túróval és tojással akart 
láncolni. Hodoba Lászlóné öcsödi 
lakos nagyobb mennyiségű tú
rót és tojást akart Budapestre 
vinni ott való értékesítés végett. 
A rendőri büntetőbiró ezért 4 
napi elzárásra átváltoztatható 
40 pengő piénzbüntetésre Ítélte 
s az áruk elkobzását rendelte él.

Időszerű gazdasági kérdések

Áprilisban vetendő növények 
talajelőkészítése

A répa, kender, burgonya, kuko< 
rica* bab, stb. kí33é érzékenyebb nö
vények, a kifavaszödás közepén, a 
talaj fokozottabb felmelegedésével ke
rülnek a talajba. Tehát akkor,. amikor 
a korai vetésű növények: zab, árpa, 
lóhere, borsó stb., már a főidben van*, 
nak. A iatajelőkészités éppen azéri, 
némileg eltér azókétól. Az őszi mély 
szántás itl is alapvető talajmunka Ezt 
sohasem szabad elmulasztani, meri, 
ezzel biztosítjuk a téli csapadék rak’ 
lározását és a talaj jó átfagyhatósá- 
gát. A további fontos munka, tavasz* 
szál — amint a földre reá lehet menni
— a simítás, boronálás. Ezt a mun
kát egyidőben végezzük az árpa, zab« 
földek simításával, boronálásával. Nem . 
szabad tekintettel lennünk arra, hogy 
a vetést csak egy hónap múlva vé
gezzük. Az elsimított, borónált talajt, 
miután az a melegedő idővel gyen*: 
gébben-erősebben gyomosodik vagy 
az eső által megtömódib, továbbra is 
gondoznunk, ápolnunk kell. A gyo- 
mosodó talajt sűrflfogú, rz eső által 
megvert talajt pedig, középnehéz bo- 
rónával járatjuk meg. A boroná mind
két esetben hathatós munkát végez. 
Irtja a gyomokat, porhanyóvá leszi a 
talaj felületét. Mindegyik, boronálás 
rendkívül fontos a vetendő növény 
szempontjából. Ha a vetés Ideje még 
nincs Itt és az előző boronálás után 
a gyomosodás ismét megindul, vagy 
újabb esők hatására a talaj felülete 
megint meglömődlk, a boronálás! 
megismételjük. Sürgős munkák köze< 
pelte megesik, hogy a - boronálás el
marad és a gyomok már annyira 
megerősödnek, hogy a borona azokat 
kiütni nem tudja. Ekkor járassuk 
meg lókapával, vagy tárcsával, Tér* 
mészetesen ezen eszközök munkáját 
mindig kövesse a borona. A lókapát, 
tárcsát azonban csak szükségből és 
sohsem borona helyett vigyük a 
talajra, mert ezen eszközök már több 
vizet párologtatnak el. Még károsabb 
azonban a tavaszi szántás, melyet 
vidékünkön a későbbi tavaszi vetésű 
növények talajelókészitésénél még 
most is nagyon sokan alkalmazzák. 
Sokszor gyommentes talajon azfrt, 
hogy a vetőmagot mélyebbre lehes
sék. Máskor viszont azért, hogy igv 
a gyomokat tökéletesebben irthassák, 
Illetőleg, hogy a kukorica gyommen- 
tesebb talajba kerüljön. Elfelejtik, hogy 
a gyomirtás alapja nem a tavaszi 
szántás. Ezzel csak oktalanul paza
rolják a talajnedvességet, ami végze
tes hiba, kár az alföldi éghajlat alatt. 
A tavaszi szántással a talajt'megfor

gatjuk, a nedvesség jelentékeny ré
szét a felszínre hozzuk, ahol az a 
böjti szelek hatására elvész. A la. 
vaszt szántással hogy menyi vizet 

. veszítünk el, könnyen megállapíthat
juk. A teljesen kiszáradt talaj 01 °/o. 
a száraz talaj 10°/o, a nyirkos talaj, 
amely ,már kézzel formálható 20 %>, 
a nedves talaj, amelyből már kézzel 
csepegő vizet lehet kiszorítani 30 °/o 
vizet tartalmaz. Ennél több vizel a 
legtöbb .talaj megkötni nem képes s 
így; az a felületén marad. Az őszi 
szántásaink alsó része tavasszal ál
talánosságban nyirkos állapotban 
vannak, tehát 20 %  vizet tartalmaz
nak. A tavaszi simítás, boronálás. ló*"

. kapálás hatására ennek cca. l°/o-át 
elvesztük. A tavaszi szántással pedig 
nemegyszer' 9—12 ®/«*át, azaz 10 szer 

. annyit, mini az. előbbi eszközök után. 
így a tavaszi -szántás <;gy»két nap: 
múlva száraz (csak 10 ®/o vizet tar* 
talmazó) talaj lesz. Ez a vízmennyi
ség pedig már nem hasznosítható a 
növényék által, mert az agyagos ta* 
laj ezt olyan makacsul megköti, hogy 
a növényzet gyökérzele abból sem* 
mit sem tud kivonni.

Kerüljük tehát — amennyiben csak - 
lehetséges — a vizpazarló tavaszi 
szántást. Gondoljunk mindig a mull 
évi esőtlen nyárra és árra, hogy a 
tavasziak sikere nálunk a raktározott 
és megőrzött vízmennyiségen múlik.

JENEY LÁSZLÓ 
m. kir. gaid. tanár.

— Húsz pengőt lopott koldustól.
Medvegy Pál szacvasi lakos Ka- 
suba Mihály sánta koldustól 20 
pengőt lopott el. A kir. járásbí
róság Medvegy Pált 14 napi 
fogházra és egvévi jogvesztésre 
ítélte.

Tessedik-emlékünnepély. A
község és az ev. egyház kép
viselőtestületének tavalyi hatá
rozata értelmében a nagyjait 
megbecsülni tudó szarvasiak 
Téssedik születésnapján vagy az 
ahhoz legközelebb eső alkal
mas napon évenként ünnepély 
kerétébéh szándékoznak meg
emlékezni az európai hírű 
szarvasi papról, Tessedik Sámu
elről, Ez az emlékünnepély az 
idén most lesz virágvasárnapon, 
április 18-án, esle 6 órakor a 
Tessedik-szobomál, kedvezőtlen 
idő esetén a színkörben. Műsor :
1., Hiszekegy.. Előadja a Férfi
kar Rohoska Géza karnagy ve
zetésével. 2. Megnyitó beszéd. 
Mondja, vitéz -Biki Nagy Imre 
főjegyző. 3. .„A magvető." írta: 
Orosz: Iván. ' Szavalja Klimaj 
Mihály, a Tessedik-népfőiskola 
volt hallgatója. 4. Ünnepi bésfeéd. 
Tart janagy tisztelet üKissGyörgy 
ev. lelkész. 5. Zsoltár. Énekli a 
Férfikar. 6. „A szarvasi prédi
kátor." írta : dr. Vietórlsz József. 
Szavalja Melis György Vili. o. 
gimnáziumi tanuló. J. Himnusz. 
A rendezőség kéri erre a napra 
a házak fellobogózását.

— Több gabonához jiitnak a 
nagycsaládú gazdasági cselédek. 
A nagycsaládú éves .gazdasági 
cselédek kenyérgabonajárandó
ságának természetben történő 
kiadásáról intézkedik a kormány 
legújabb rendelete. A kormány 
rendelete előírja, hogy ha az 
éves gazdasági cselédnek a 
háztartáshoz tartozó ötnél több 
olyan családtagja van, akinek 
külön kenyérgabona keresmé
nye nincs, kenyérgabona járan
dóságából a halódik és minden 
további ilyen családtag után 12 
mázsán felül tovább 2—2 má
zsát természetben ki lehet adni. 
Kimondja azonban a rendelet, 
hogy finom liszljegyre és kenyér
jegyre az említett családtagok 
sem jogosultak.

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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Április 17-én szombaton és 18 án vasárnap
A német filmgyártás legnagyobb alkotása.'

A F O R R A D A L M Á R
Főszerepben: Henrlch George és Lil Dagover.

Április 21-én, szerdán és 22  én csütörtökön
A legmulatsAgosabb vígjáték.
Házasság adagolva

Kitűnő nénet film. Főszerepben Johannes Rlemann.
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Eladó földek:
2 hold szántó közvetlenül a varos mellett;
2 és fél hold szántó tanyával a kórház mellett;
4000 D-öl szántó endrődi és mezőberényi

kövesűthoz közel.
20 hold szántó ki »királyságon (volt Wolfingerféle) vásár* 

helyi* út mellett;
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen:
30 hold szántó Disznóhalmon ;
34 Vs hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
60 hold szántó Kiakirályságon ;
137 katasztrális hold szántó Kiskirályságon.

Eladó házak:
I. kér. 117. sz. központban lévő beltelkes lakóház;
IV. kér., 594. sz. cseréppel fedett lakóház;
I. kér., 432. sz. cseréppel fedett lakóház:
Elsőrangú helyen egynegyed házrész;
3 darab 200 D-öles telek, I. kér. 391. sz. ingatlanból: 
Eladó sarokház a bennelévő vegyeskereskedés, korcsma

joggal és berendezéssel.

Vételre keresünk:
Jóminőségű szántóföldet ccá. 18.000 pengőig.
Kisebb lakóházat.

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet
hez, hol a megbízást eredményesen köz
vetítik.

4
K Ö N Y V E T

minden m agyar kézbe I 
Magiadul a tavaszt könyvidény I

Csathó ‘Kálmán

CSALÁDFA
Nagy Magyar asauedékirtgéoy

emberi sorsok és jellemek mérhetetlen 
fazdagságával. mélységes emberisme* 
retlel, hatalmas társadalomtudományi, 
politikai és történeti tudással s ízig-vé- 
rig magyar életszemlélettel. Két hatal

mas kötet. Ara 18 P, kötve 24 P.

Az erdélyi Irodalom i j  értéke 1

Sigeti 6rnó

Noé galambja
Az erdélyi fejedelemség tragikus al

konya. A2 erdélyi hivatástudat mélyen- 

szántó történelmi dokumentuma. 

Ára 9 P, kötve 1 2  P.

€ j aagyar írók d ió  könyve!

Tehér Tibor

Árnyék az úton
Egy bűn történetét, ezt az érdekes és 
egyéni témát dolgozta fel a fiatal, te
hetséges szerző ebben a fínomszövésü, 
gazdag meséid szerelmi regényben. 

Ara 6 pengő, kötve 8*60 pengő.

Tömbör Tibor -

A vér és vas költője
ciraű művében D'Annunzio izgalmas 
életét írói képességgel, fiatalos lendü* 

lettel, költői hévvel világítja meg. 
Ara 6*60 pengő, szép kötésben 9 pengő.

MAGTAR KLASSZIKUSOK —ax 
Új Egyetem* R tgtsyür kö te te i!

Tömörkény 'István

Gerendás szobákból
A szegedi tanyavidék népét vonultatja 
fel előttünk, a világirodalom egyik 
legnagyobb elbeszélője. Ára kötve 6‘GO P.

Covife *Károly

A P R É D A
A finomtollú író és kiváló elbeszélő 
legszebb írásainak egyike ez a bű
bájos regény. Ára szép kötésben 7 P.

A bibliofil könyvkiadás 
áj remekei.

MEDNYÁNSZKY
KÁLLAI ERNŐ hatalmas monográfiája 
az újabb magyar festészet egyik leg
jelentősebb mesteréről. A hatalmas 
album ára 80 oldal ritka szépségű 

képtáblával 35 P.

Tizenkét vers 
Tizenkét rajz

SZABÓ LŐRINC költészetének váloga
tod: remekei és SZÁLÁT LAJOS, a 
nagytehelségű fiatal grafikus páratlan 
szépségű rajzsorozata. Az 1000 számo
zott példányban, a költő és rajzoló- 
művész aláírásával ellátott bibliofil 
kötetnek ára művészi kötésben 20 P.

Megtekinlhelökmindenkőnyvesboltban. 

Singer és Wolfner 

Irodalmi Intézet kiadása.

— Szimultán sakkmérközés és 
elAadás. Vasárnap délelőtt a 
Szarvasi Sakkor helyiségében 
Ancsin békéscsabai sakkjátékos 
elméleti előadást tárj, Délután

' fél 2 . órakor pedig, szimultánt 
játszik â. jelentkezőkkel. Erdek- 
deklődőket szívesen lát a Sakk
kör. — Itt említjük meg, hogy 
Szarvas bajnokságáért 12 részt
vevővel sakkverseny folyik. Az 
Aszódi-emlékversenyt 16 részt
vevő közül Szirony Pál nyerte 
meg Varjas Pál előtt.

— Turul-Hunyadi 2:0 (0:0).
Vasárnap délután Békésszpnt- 
andráson karült lejátszásra a 
két csapat bajnoki mérkőzése. 
Erősiramú, helyenként durva, 
játék voll. A Hunyadi csak az 
első félidőben bírt ellenállni a 
Turulnak'. A második félidőben 
letört, s csak a vége felé láttunk 
egy pár befejezetlen támadást 
tőle. A Turul nagyobb grányban 
is győzhetett volna, ha csatárai 
nem tologatnak olyan sókat '9 
kapu előtt. A két gólt Majdik 
lőtte. (Egyet tizenegyesből.) — 
Csorvési S. K.—Turul II, 9: 1L 
A Turul .il. csapata idehaza ját* 
szolt bajnoki mérkőzést a csor- 
vásiak ellen és 9:1 arányú ve
reséget szenvedett.____________

Pályázat.
A Magyarországi Tanítók E6l- 

vös-AIapja pályázatot hirdet: -’fli 
budapesti Tanítók Házában Jla 
Péterffy Sándor Leányotthonban, 
a keszthelyi Rákos István Fiúínfer- 
nátus és Üdütőházban létesített 
helyekre ; több jutalomdíjra, több 
segélydfjra és érvenevelési sé- 
gélyre. A „Szarvasi Helyi Tanító- 
egyesület* segélyre szoruló és a 
nevezett helyek elnyerésére igény- 
jogosult tagjai kérvényeiket 1943. 
évi május hó 15*ig Rohony Pfi1 
egyesületi elnökhöz adják 
készséggel ad felvilágosítást a 
lyózati felvételekre vonatkozólag.

Szarvas, 1943. április hó I2én.

Rohony Pál
tan. egyes- elnök.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

HIRDETMÉNY 

Közhírré teszi az elöljáróság, hogy 
a gazdálkodó beszolgáltatási kötelezett
ségéi szabályozó gazda lajstrom t943. 
évi április bó 15-től április hó 30-ig 
.terjedő 15 napon át közszemlére van 
kitéve- '

A közszemlére való kitétel ideje 
alatt minden egyes érdekelt gazdál
kodó személyre szólóan a Gazdakör e 
célra szolgáló helyiségében be lesz 
blva, és saját érdekében kívánatos, ’ 
hogy az idézésre a kitűzött időpontban 
feltétlenül és minden körülmények kö
zött jelenjen neg, meri meg nem jele
nése esetén beszolgáltatási kötelezett
ségnek a gazdalajstromban előírtak 
szerint kell, hogy eleget tegyen, annál 

: i» ‘inkább; <iflert a közszemlére kitétel 
letelte után a gazdalajstrom adatai el* 
len észrevétel nem tehető, illetve az 
ezen határidő után tett észrevételek 
érdemi élbíráláé nélkül elutasítóinak.

Felkéri végül az elöljáróság a köz* 
ség gazdálkodó lakosságát, hogy jelent
kezésekor az idézésen feltüntetett ada
tokra vonatkozólag előzetesen a szük
séges tájékozódást szerezzék be, hogy 
az adatok a jelentkezéskor rendelke
zésre álljanak s csoportosulás azért, 
mert egyesek a kívánt felvilágosítást 
nem képesek megadni, ne forduljon elő

Elöljáróság* 

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

inÉIMKTÉSEK.
. Eladó újjal egyenlő 100-as 

Csepel motorkerékpár, príma 
varrógép. öt és fél hold első
osztályú föld, kövesút mellett. 
Érdeklődni lehet II. kér., 383. 
sz. alatt.

. Elsőrendű fehér és* színes 
borok 180 P-től 2 P-ig állan
dóan kaphatók id. Dancsó An- 
talnál Csépa, piactér.

. Tanon col fölvesz Benczúr 
János szobafestő mester. I. kér., 
142. sz.______________________

. önkénles . árverés. Április 
20 án délelőtt 10 órakor III. k$r., 
59. sz. háznál különféle búto- 

'rok, edények, német könyvek, 
képek és egyéb ingó tárgyak 
kerülnek eladásra.

• Eladó I. kér., 73. sz. ház. Ér
deklődni lehet ugyanott.

!943. április 18.
nttutwiwinimmntnimiitmTfflnniBiinii>— n i i w w T i m i n

. Zöldrefestett használt és ke
veset használt igáakocsik eladók,
I. kér., 134. 8Z._______________

• NégyülésQ csónak eladó. Ér
deklődni lehet dr. Podany Pál
nál a Szarvasi Hitelszövetkezet
ben.

• Mangolzugban, nyaralónak al
kalmas mederrész eladó. Érdek
lődni lehet I. kér., 190. sz. alatt.

• Eladó I- kér., 171. számú háe. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

• Egyszobás lakást mellékhelyi
séggel vagy anélkül keres magá
nyos férfi. Cím a kiadóhivatal
ban._________________ _______

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

. Lószerszám, téglatör
m elék eladó. Krebs-ker- 
tészet._________________

. Eladó III. kér., 59. szám alatt
4 szobás nagy családi ház, alsó* 
lakással és mellékhelyiségekkel. 
Érdeklődni lehet dr. Gémes 
Szilárd ügyvédnél.____________

. Maczólaposon 250 D-öl gyü
mölcsös eladó. Az eladással "dr. 
Faragó Jenő ügyvéd van meg- 
bizva._______________________

. III. kér., 162. számú ház el
adó. (Arvaház mellett.)

. Forgalmas helyen, főúton lévő 
IV. k.„541. számú lakóház el
adó. Érdeklődni lehet ugyanott 
Szrnka Pálnál.

. Három szobás sarki ház f. 
kér., 180. sz. alatt eladó.

. I. kér.. 125. sz. alatt, kövesút 
mellett építkezésbe alkalmas, 
üres porta eladó. Érdeklődni le« 
hét a helyszínen a tulajdonosnál.

. Tanulót felvesz a Csery*cuk- 
rászda._______________________

. Eladó méznád mag. Érdek
lődni lehet Demeter György 
konyhakertésznél.

. III. belker. 41. sz. ház nagy 
telekkel és kerttél eladó. Érdek
lődni lehet dr. Gémes Szilárd 
ügyvédnél.____________ ______

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

. Körösparti nyaralónak alkal-
1 más üres telket keresek. Cím 
a kiadóban megtudható.

. Kisórpádba egy itcés keres
tetik. Érdeklődni lehet Czeperkó 
Árpád-bérlőnél.

. Körösparii kioszk italmérés
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó.Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe ulca 4. szám alatt.

. Takarításért lakást adok 
szerény családnak. Dr. Robitsek 
ügyvéd.

F«l«18s kiadó NAGY SÁNDOR  
Nyomatott a Szarvasi KSzIBoy Njoa> 
dii és LapkiadáváUalat nyomdlJJbaa 

I L ksr., Horthy Mikiét* tt


