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A  robbanó játékszerek
A mostani nagy világégés tör

ténéseiről egykor majd könyvek 

ezrei, visszaemlékezések hatal

mas tömegei fognak megjelenni 

és a történetírói tárgyilagosság 

is ezekkel egy ült tárgyalja majd 

azt az embertelen barbárságot, 

amely a háborút viselő szovjet 

és angolszász hatalmak részéről 

örökké emlékezetes szégyenfolt

jai lesznek a mai idők esemé

nyeinek. Nemrégen a megdöb

bentő katyni tömegmészárlásról, 

kétmillió lengyel elhurcolásáról 

írtunk e helyen, de úgy látszik, 

hogy már lassan hetenként írha

tunk az elbarbárosodott hadvise

lés újabb kegyetlen módszereiről. 

Naponta írhatnánk szívet fájdító 

tudósításokat az ellenség repülő

gép támadásai során elpusztított 

kórházakról, templomokról, örök

becsű értékekről, Iskolák, kőz- 

intézmenyek és ártatlan asszo

nyok, gyermekek százainak pusz

tításáról. A kommunizmussal szö

vetkezett plutokratlzmus a sátáni 

ötletek egész sorát veti a harcba, 

hogy minél jobban pusztuljon 

minden ezen a földön, minden, 

ami érték, ami szép és. am! az 

emberi élet legdrágábbja. A leg

utóbb már arról kaptunk hírt, 

hogy az amerikaiak és az angolok a 

civilizáció legnagyobb dicsőségére 

a városok felett megjelenő repülő

gépekről pokolgépeket szórnak a 

békés lakosság közé. Robbanó 

csecsebecsék, töltőtollak, ceruzák 

a kiváncsi gyermekek százait 

pusztítják el, és ez már az elve

temült ember mindent pusztítani 

akaró vágyának legmegvetendőbb 

cselekedete. Valamikor a háború 

a férfias szembeállás, a szilárd 

lelkű és buszke népek gazdasági 

és eszmei vetélkedése volt. Ma 

pedig a kultúrát hirdető nemze

teknek sunyi gyermek-gyilkos

ságává vált a dicső amerikai 

légi fegyvernem újabb szenzációs 

működése során. Hogy kik szor

galmazták ezt az új dicső harci 

módszert, azt könnyen kitalál

hatjuk, ha visszaemlékezünk a 

messzibb és a közeli múlt sok 

olyan eseményére és kljdwté- 

Bére, amik a sátáni ötletek és

fenyegetések egész sorát tervez

gettek. Emlékezzünk csak vissza 

a keresztény koponyákkal kidí

szített országutak építési terveire, 

vagy a magyarságnak a szibériai 

szteppekre való kitelepítésére. 

Emlékezzünk csak újra a nemrég 

nyilvánosságra hozott Hja Ehren- 

burg zsidó fitkász terveire, a 

jobboldali hatalmak népeinek ki

irtására, az európai fővárosoknak

törvényszék röglönitélő tanácsa 
előtt éllott Vas Antal öcsödi fiatal- 
ember. A királyi ügyészség azzal 
vádolta, hogy január 22-én esle 10 
körüli időben két késszűrással 
megölle Pap Ferenc öcsödi fiatal
embert. A stalériális főtárgyaláson 
a vádlott töredelmes vallomást 
lelt. Ebből és a tanúk vallomásá
ból megállapította a röglönitélő 
bíróság, hogy Vas Antal egyik 
barátjával délután kocsmázás után 
betért a Népkörbe. Ott egy i<jeig 
a kártyásokat nézte, majd végig
ment az asztalok melleit. Az egyik 
asztalnál ott’állott Pap Ferenc, 
aki nemrég a hozzá közeledő 
Vas Antalnak azt vágta a szemébe, 
hogy nem akar vele érintkezni, 
mert semmirevaló embernek tartja.

Vasárnap délután az Inkei kákái 
határrész lakossága nagyszámban 
gyűlt össze. Az oltani, a városi 
kultúrától távol eső halárrész la
kossága ez alkalommal megalakí
totta kulturális és társadalmi együtt
éléséi a kákái Magyar Élet Olvasó
kört. A nagyszámban megjelent 
jelenlévők előtt az odaérkező ven
dégeket dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
országgyűlési képviselőt. Selmeczy 
Géza gimn. tanárt, a Magyar Élei 
kerületvezetőjét és Molnár György 
nyugalmazott csendőrliszthelyette at, 
a MÉP pénztárnokát Paulik Pél

teljes lerombolására. Az a sátáni 

szellem diktálja ezeket, amely 

már évezredek óta a világ min

den egészséges és életre való faj

tájának az elpusztítására tőr az 

örök áloni, a megvalósíthatatlan 

zsidó világuralomért. A sátáni szel

lem azt diktálja nekik, hogy min

denki pusztuljon, a német, orosz, 

japán, kínai, csak a zsidó marad

jon meg. A robbanó játékszerek 

Is ezt a célt akarják szolgálni, 

hogy a belső frontok ingjanak 

meg és újból jöhessennek a 18-as

►Va* ekkor elnyelte a mérgét, de 
most, hogy beborozotl fejjel szem
ben találkozott ellenfelével, a rég
óta fojtott düh teljes erővel kitört 
Belőle. Belekapott Pap hajába, 
magafelé húzta a fejét: „Hogy 
vagy komám ?M — kérdezte tőle 
és ellökte megélői. Pap ugyanígy 
(eleit neki, de mindjárt el is sietett 
a tetlhelyről. Vas utána ment, köz
ben előrántotta zsebkését és bele
vágta Papp vállába. Ez a padok 
közé menekült és szembe fordult 
támadójával. Vas megragadta újra 
hajánál fogva Pap fejét és nya
kába döfte a jókora bicskát. A 
teremben lévők lefogták Vast, de 
ennek mégis sikerült kivágnia 
magát és nagynéniéhez szaladt, 
ahol kést kért, hogy megölhesse 
megát. Persze nem adlak nelii.

kisbirtokos köszöntötte meleg sza
vakkal és kérte, hogy támogassák 
a törekvő tanyai lakosságot ne
mes és kulturális mozgalmában. 
Az alakuló közgyűlésen mint 
korelnök Paulik Pál elnökölt. .A 
tisztikar megválasztása sorén disz- 
elnöknek dr. vitéz Zerinyáry, 
Sziláid országgyűlési képviselőt 
elnöknek Selmeczy Géza gimn. ta
nárt, alelnöknek Paulik Páll, jegy
zőnek Palyó Jánost, pénztárosnak 
Liska Mihályt, ellenőrnek Petrás 
Mihályt, gondnoknak Príevoro Pált, 
kőnyvtémokul Pálinkás Györgyöt,

idők. A világ magáratalált népei 

így koztuk a magyarság is, ön

magára ébredten figyeli ezt a sá

táni munkát és ebbe bele kell 

nyugodnia mindenkinek, akik a 

pokoli ötletek kieszelő! és végre

hajtói, hogy mindezekért eljő 

majd egyszer a teljes leszámolás 

ideje. A leszámolásért kiált az 

ártatlan gyermekek, asszonyok 

és betegek vére, ami most rom- 

badöntott városok porába,köveire 

ömölve hirdeti a keresztény esz

mevilág diadalát és győzelmét.

mire hozasietetl, olt várta már az 
apja és a csendőrségre vitte. Ez
alatt a szerencsétlen Pap Ferencet 
orvoshoz vitték, de mire odaértek 
vele, meghall. Elvérzett. A rögtön- 
itélő bíróság akkor rendes bíróság 
elé utalta az ügyet és a Juhász
tanács most tartotta meg a főtár- 
gyalést Öcsödön. A kis község 
nyugalmát egészen felkavarta a 
bírósági főtárgyalás hire. Úgyszól
ván az egész község felvonult, 
hogy láthassa a kis község szen
zációját. A községháza nagyterme 
és a szomszédos szobák . zsúfolá
sig megtellek a kiváncsiak töme
gével és amikor dr. Csefényi Ist
ván kir. ügyész vádbeszédét mon
dotta, az emberek úgy itták min
den szavát, mint a száraz szivacs 
a vizet. A Juhász tanács szándé
kos emberölés bűntettében mon
dotta ki bőnösnek Vas Antalt és 
tizévi fegyházra, kétévi jogvesztésre 
ítélte, a büntetésbe két hónapot 
és 25 napot beszámítottak, amit 
vizsgálati idő alatt töltött el. Az 
Ítélet jogerős.

a számvizsgáló bizottság tagjául 
Borgulya Györgyöt, Sonkoly Pált. 
Markovic8 Jánost választották meg 
egyhangúlag. Választottak még 8 
rendes és 4 választmányi póttagot 
is. Selmeczy Géza emelkedett sza
vakkal köszönte meg a beléhelye- 
zett bizalmat és részletesen ismer
tette a fanyavilág problémáit és a 
most alakult kör célkitűzéseit. Ez
után dr. viléz Zerinváry Szilárd 
köszönte meg a megtisztelő 
megválasztását és ígéretet tett, 
hogy az új egyesülést minden le
hető módon, így építkezési- és 
könyvlárbeszerzési munkájában is 
örömmel támogatja. A köri szék
ház megépítéséig Liska Mihály 
adott otthont a körnek saját ta
nyáján. Közgyűlés után Frankó 
Pál és György közismert kisbirto
kosok magyaros vendégszeretetle] 
láHék vendégül a képviselőt és a  
kíséretében megjelent vendégeket.

t

Tizenötévi fegy házat kapott 
egy öcsödi legényember

A gyulai kir. törvényszék Öcsödön tárgyalta  
Vas Antal ügyét

Január 26-én a ' gyulai- -királyi-

Nagy lelkesedés méltett 
alakult meg 

a kákái Magyar Élet Olvasókör
Az új kulturális egyesOlet dlszelnökéOI dr. vitéz 

Zerinváry Szilárd országgyűlési képviselőt, elnökéül 
Selm eczy G éza gimnáziumi tanárt választották meg
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Minden felnőtt ez évben csak egy 
felsökabátot és a férfiak két, 

hölgyek három ruhát vásárolhatnak
M egjelent a rendelet a textiláruk kiszolgáltatásának

korlátozásáról

H Í R E K
I stentl sztélét ek

A szarvasi ev nagytemplomban va 
eárnap délelőtt tót, d. u. 6-tól magyar, az 
újtemplomban magyarnyelvű isten tisz
teletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a tótnyelvű könyörgés után 
magyarnyelvű irásmatfyarázat.

A szarvasi rom. kai. templomban 
vasárnap délelőtt 3-órától diákmise, 
9 órakor csendes mise, 10 órakor 
szentbeszéd, nagymise. Délután 3 óra
kor bérmálási oktatás. 6 órakor májusi 
ájtatosság.

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

— Hősök napja Szarvason. A
szarvasi társadalmi egyesületek, 
intézetek és testületek. u szarvasi 
Levenle Egyesülettel karöllve, az 
idén is diszes keretek közötl ren
dezik meg a Hősök Napját. A 
mostani időkben különös jelentő
séggel bíró ünnepélyl a rendező
ség a hősök szobra előtt május 
30-án délelőtt 11 órakor tarlja 
meg a következő műsorral : 1. 
Hiszekegy. Énekli a Tanitónőképző 
intézet énekkara Fasang Árpád 
tanár vezénylésével. 2.Móra László: 
Hősök napján. Szavalja Melis 
György levente. 3. Ünnepi beszéd 
Mondja: viléz dr. Zerinváry Szi
lárd országgyűlési képviselő. 4. 
Molnár Antal : Mi az. magyarnak 
lenni. Előadja a Szarvasi Dalkar 
Rohoska Géza karnagy vezénylé* 
sével. 5. Végváry : Eredj ha tudsz. 
Szavalja : Ráiz Pál levente. 6.
Himnusz. Énekli á közönség.

— Bérmálás. A katolikus temp
lomban május 29-én bérmálás 
lesz, amit ez alkalommal Fied- 
ler István, voll szatmárváradi 
megyéspüspök szolgáltat ki. A 
püspök még a felszabadulás 
előtt voll kénytelen az oláhok 
mialt lemondani álláséról. Nem
rég kapta Kormányzó urunktól 
a nagy magyar érdemkeresztef.
26-án Kondoroson, 27-én Bé
késszentandráson lesz a bér
málás. Bérmálásra még lehet 
jelentkezni a plébánián.

— Kitüntetés. A Magyar Da
los Egyesületek Országos Szö
vetsége fennállásának 75, évé
ben vitéz sarkadi Márky Barna 
alispán, elnöknek és Tantó Jó
zsef várni. népm. titkár, dalos
kerületi igazgatónak a magyar 
énekkari kultúra fejlesztése ér
dekében kifejteit értékes mun
kásságukért a jubileumi emlék
érmet adományozta.

— Díszelnökké választották. A 
Nagyszénás-érparti Faluszövet
ségi Fiók' dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselőt 
egyhangú lelkesedéssel díszei- 
nőkévé választotta.

— Kinevezés. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter dr Pét- 
lendi Gizella oki. középiskolái, 
állami polgári-iskolai helyettes 
tanárt a máramarosszigeti ke
gyestanítórend gimnáziumához 
állami gimnáziumi helyettes ta
nárrá kinevezte.

— Pályázat. Az orosházi já 
rás ÍQSZolgöbírája pályázatot írt 
ki Nagyszénás községben meg
üresedett községi szülésznői ál
lásra. A pályázatokat június hó 
15-ic lehet benvuitaní.

A közellátásügyi miniszter 

rendeletet adott ki a textiláruk 

kiszolgáltatásának korlátozása- 

ról. A rendelet értelmében a 

közvetlen fogyasztó ez évi ja

nuár 1 és december 31 közölti 

időben az alább felsorolt trxil- 

árukból a vásárlási könyvbe 

való bejegyzés melleit legfeljebb 

a következő mennyiséget szerez

heti b e : Felöltő vagy kabát 

(kivétel a ballon*, vihar-és eső

kabát): férfi 1, női 1, gyermek 

2— 14 évig 1. Felsőruha gyapjú- 

ipari jellegű szövetből, pimul-, 

len- és kenderipari jellegű téli 

felső ruházati anyagból férfi 2, 

női 1, gyermek 1. Felsőruha 

egyéb anyagból, műselyenri stb. 

férfi : semmi, női 2, gyermek 2. 

Védő munkaruha: férfi 2, női 2, 

gyermek 1. a!sóruha (ing, nad-

Dr. Molnár János kir. járás

bíró, a gyulai uzsorabíróság 

Szarvason működő egyesbírája 

ismét több árdrágítást ügyet tár

gyalt le. Pieskó András 38 éves 

szarvasi lakos még a múlt év 

októberében 384 kg csövesten

gerit adott el Klein György 

szarvasi zsidónak a megállapí

tott 14 pengős ár helyett má 

zsáját 35 pengőért. A bíróság 

árdrágító cselekményben mon

dotta ki bűnösnek és három 

heti fogházra és egy évi jog

vesztésre, valamint a tengeri 

elkobzására ítélte. Klein Györ-

az érdeklődök már most jeleni 
kezzenek, Temmel Gabriella 
zeneiskolai igazgatónál. Jelent
kezés minden nap délután 3 
órától. (Horlhy-út 100)

— Kinevezés. A vármegye fő
ispánja vitéz Tóth Sándor öcsödi 
postamestert, a Magyar Elet Párt

rág, kombiné, a kötött, hurkolt 

anyagok kivételével): férfi 2.

női 2, gyermek 2, női harisnya 

műselyemből vagy ezek keve

rékéből 9, egyéb harisnya, zokni 

(a bokafix kivételével) férfi 6. 

női 3, gyermek 6. A fogyasztó 

ezek helyett a kész ruházati 

cikkek helyett megfelelő meny- 

nyiségben beszerezhet ezek el

készítéséhez szükséges anyagot 

is, a megjelölt mennyiségnél 

több kész ruházati cikket azon

ban az iparos a vevő által ho

zott anyagból sem készíthet. 

Annak a fogyasztónak, aki va

lamely textiláruból a megszabott 

mennyiséget beszerezte, ilyen 

textilárut kiszolgáltatni, illetve 

hozotl anyagból készíteni nem 

szabad.

gyöt az ellene emelt vád alól 

felmentette a bíróság és mivel- 

közellátás elleni kihágás látszik 

fennforogni, az iratokat a fő- 

szolgabírósághoz tette át. — 

Lestyán Mihály 38 éves szarvasi 

lakosú napszámost a bíróság 

egy hónapi fogházra és egy évi 

jogvesztésre ítélte jogerősen, 

mivel Lestyán Mihály 2 drb.

6—7 kg*os sertést adott el 

Mucha Jánosnak a megállapí

tott darabonkénti 80 pengős ár 

helyett 240 pengőért. — Az 

ítélet jogerős.

társelnökét az öcsödi pártszer
vezet vezető elnökévé nevezte 
ki. A közismert jobboldali gon- 
doikozású közéleti férfi kineve
zése Öcsöd lakossága körében 
nagy megelégedést váltott ki.

— Egy áktatáska szombaton 
elveszett. Kérem a megtalálót, 
juialom ellenében a kiadóhiva
talban adja le.

ÚJ KOZM ETIKA SZARVASON f
Értesítem a nagyérdemű holgyközőnséget ,  
hogy a l egmodernebbü l  berendezett és 
s z a k s z e r ű e n  f e l s z e r e l t

KOZMETIKAI S ZA LÓ N T
nyitottam Szarvason, I. kerület, Deák  
Ferenc-uta 87. szám alatt (özv. Rómer 
Pálné házában), ahol á legkényesebb Igényeket 
is kielégitó előzékeny kiszolgálásról biztosítom 
a mélyen tliztelt hölgyközönséget és kérem 
szives pártfogó támogatásukat! Teljes tisztelettel:

Özvegy Roszik Mihályné.

Aki 35 pengőt kért 
a csövestengeri mázsájáért

Ismét több árdrágítás! ügyet tárgyait a gyulai 
uzsorablróság szarvasi egyesbírája

— A'szarvasi zeneiskola jövő 
tanévi HEGEDŰTANSZAKÁRA

Csendélet.
Sötét, nagy vázákban fáradt őszirózsák 
Álmodnak a csöndben. Halványak...

[fehérek. . .
Lehajtott fejükkel maguk elé néznek...

Asztalon nyitott könyv lapjai meséinek. 
A széken egy kendő... a falukon képek... 
A hamutálcában cigarettavégek .. .

Bársony palástjában ül a barna alkony : 
Távolról beszűrődik a lámpák fénye. 
Halk szimfóniát játszik a csönd zenéje...

FÖLDESSY ESZTER.

— A Bajtársi Szolgálat és 
Hadigondozó Szövetség üzenete.
Á Vöröskereszt Tudósító irodája 
ezúlon hivja fel a hadbavonultak 
hozzátartozóinak figyelmét, hogy 
a szokatlanul nagy mértékben 
felgyülemlett kérelmek feldolgozása 
miatt személyes* érdeklődésre köz
vetlenül tudósítást nem adhat, 
csak a bajtársi szolgálatok által 
közvetített tudakozódásokat intézi 
el. Mucha János honvéd (szül. 
1919. T. III. 209.) utáni érdeklő
désünkre a Magyar Vörös Kereszt 
Tudósító Irodája a Bajtársi szol
gálat révén ai következőket közli : 
Mucha János egészséges és kéri 
ü Bajtársi Szolgálatot közölje fele
ségével, hogy semmi baja nincsen. 
Sokszor csókolja feleségéi és a 
kisfiát. Bízik a közeli viszontlátás
ban. — Körösparti Mihályné, szül. 
Bagi Gabriella (T. III. 139.) és 
Mucha Jánosné (T. 111. 209 ) se- 
segélykéryényük ügyében jelent
kezzenek a Bajtársi Szolgálat el
nökénél. Gurszky Györgyné szül. 
Szalai Jolán, hozzánk benyújtott 
kérelme a szentandrási Bajtársi 
Szolgálathoz tarlozik. Így kérését 
olt ismételje meg. mert ügyében 
a békésszentandrási hadigondozó 
az illetékes. — Poroszlai Imre 
honvéd (iáboripostaszám 229/51) 
szül. 1920. szeptember 5., édes
anyja Debreczeni Eszter. A Vö
röskereszt Tudósító Iroda közlése 
szerint 1943. január 19-én az orosz 
harctéren (Podnerednya) hősi ha
lált helt. Édesalyja jelentkezzék 
dr. Demjén György jegyzőnél. — 
K. Balogh István szakaszvezelő 
(szül. Komádiban, 1915., édes
anyja Kovács Zsuzsanna) a Vö
rös Kérészi Tudósító Iroda szerint 
1943. január 15-én Rossoska Olym 
közelében, a keleti harctéren el
tűnt. Felkutatására a Nemzetközi 
Vörös Kereszt úlján mindent el
követ a budapesti központ. —
— Krajcsovics Jánosnak a Vörös 
Kereszt Tudósító Szolgálat részére 
felajánlott 10 pengős adományát 
az országos elnökség nevében 
Lukács Sarolta hálásan köszöni 
és azt az adományozó kívánsága 
szerint a tudósító szolgálat célja
ira fogja fordítani. — Raffay Ist
vánnak a vörös harctérről 1943. 
január 7-iki keltezésű levelét, mely
ben jelzi,hogy feleségének nagyobb 
pénzösszeget indított útnak, továb
bítottuk a Vörös Kereszt Tudósító 
Irodájához— Gráfik István (Krakkó 
173.) honvéd, édesanyjának Kiss 
Máriának nevében a helyi Baj
társi Szolgálat levelet irt a hadi
gondozó tisztnek, küldje le a se
gély kiutalásához szükséges név
jegyzéket.

— Nem sötétítette el a laká
sát Klein Jenő kondorosi zsidó 

a lakását nem sötétítette el kel

lően, ezért a járási rendőrbiró

4 napi elzárásra átváltoztatható 

20 pengő pénzbüntetésre ítélte.
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Ú J

A kalászos termények 
tűzvésztől való oltalmazásáról 

adott ki rendeletet 
a vármegye alispánja

A kőtelező tűzvédelm i csoportokat 
a szarvasi Járásban is felállítják

Vármegyénk alispánja a mező
gazdasági kalászos terményeknek 
a gyujlólapoktól, gyujtócsövektől, 
nemkülönben a gyújtástól való 
megvédése érdekében az alsóbb- 
fokú hatóságokhoz rendeletel adott 
ki. E rendelet alapján a kalászo
sokkal bevetett határrészeket tűz
védelmi körzetre, csoportokra kell 
felosztani. E tűzvédelmi szevezet 
a kalászosok érése kezdetén ve
szi fel a szolgálatot s a szolgálat 
(art mindaddig, míg a termények 
learalása, behorbása. illetve csáp- 
lése be nem felyezódött. A határt 
lűzfigyélő körzetre és csoportra 
osztják fel. mindegyik élére az ott 
lakó, megbízható egyénekből egy 
parancsnok és 2 helyettes lesz 
kijelölve. Nappal a tűzfigyelő szol
gálatra a környékbeli csoportok
ban lakó leventék, fő- és közép
iskolai ifjak jelölteinek ki. Este 9 
órától reggel 6 óráig a figyelő- 
szolgálatra elsősorban a körzetben 
és csoportban lakó segédlűzoltói 
zsolgálatra kötelezettek fognak ki
rendeltetni. másodsorban pedig 
azok, akik személyes légvédelmi 
szolgálatra vannak kötelezve. Min
den védelmi körletet riasztó esz
közzel szerelnek fel. amelynek 
igénybevételével történik a körzet 
tanyacsoporlok, valamint a határ- 
rész riasztása. Ahol távbeszélő a 
a tanyacsoportban nem áll ren
delkezésre, kerékpárosok, illetve 
lovasküldöncök' lesznek kijelölve, 
akiknek feladata lesz a határban

keletkezett tüzet a tűzoltóságnak, 
a hatóságnak, valamint a csend- 
őrségnek jelenteni. Közveszély 
esetén a gyalogosokat és szekeres 
erőket is igénybe veszik. Minden 
védelmi körzetben és csoporban 
az aratás befejeztéig készenlétben 
kell tartani ekéket, boronákat arató
gépeket s ahol van szántógépet. 
Soros fogatszolgáltatási rendszer* 
rel gondoskodik a hatóság ezek
nek vontatására alkalmas igaerő
ről. A learatott kalászos termé
nyeknek tűzvédelme tekintetében 
részletes intézkedéseket tartalmaz 
a rendelet, amelyet annak idején 
szintén közölni fogunk. A kiadott 
rendeletből megállapítható, hogy 
a hatóság a maga részéről min
den lehetőt elkövet s vármegyénk 
alispánja már most megtette azo
kat az intézkedéseket, amelyek- 
nek végrehajtásával a kalászos 
terményeknek a tűzvész pusztító
tól való megvédése bisztositható. 
Az önvédelmen kivül mindenkinek 
hazafias kötelessége a megszerve
zett védelmi szolgálat keretén 
belül a honvédelmi érdekeket
szolgáló védelmi szervezetbe telje
st leni a reábizott feladatokat.
Reméljük, hogy a vármegye lakos
sága a maga részéről is mindent 
el fog követni az üdvös rendelet 
teljes mérvű végrehajtására, mert 
csak igy lesz bisztosilva a min
dennapi kenyerünk. A kötelező 
tűzvédelmi csoportokat a szarvasi 
járásban is felállítják.

— Beküldött levél. Igen tisztelt 
Szerkesztő Úr! A mai nehéz és 
korlátozott viszonyok közöli van
nak egyesek, akik visszaélnek 
a hatóság rendelkezéseivel. 
Ugyanis vannak olyanok, akik 
szombaton és szemtelenül hét
főn is sorbaállnak húsért. A vitt 
húsmennyiséget be kellene írni 
a könyvbe s ezzel lehetne az 
arcátlan halmozást akadályozni. 
De ahogy ezt most láttam, ez 
így nincs rendjén. Egyeseknek 
jut, mert csak ezt fülelik, hol 
van hús. s olt állnak naphosz- 
szat, ha előtte való napon kap
tak is húst. Mások viszont, akik
nek dolguk van és nem tudnak 
naphosszat ott ácsorogni, nem 
jut, ha már régebben is nem 
kaptak húst. Kérem az illetékes

hatóságot, hogy vegye vizsgálat 
alá ezt az ügyet s a legmegfe
lelőbb intézkedést tegye meg. 
Alázatos tisztelettel: Aláírás.

— Nadrágtartót és pénzt lopott.
Krivik Andrásné Pekárik Judit
31 éves kondorosi lakos Terhes 
Mihálylól 10 pengőt és egy nad
rágtartót lopolt el. Lopás bűn
tettében mondotta ki a bűnös- 
nösnek a szarvasi kir. járásbí" 
róság és ezért 1 hónapi fog
házra és 1 évi jogvesztésre 
ítélte jogerősen.

— Elvesztette munkásigazolvá
nyát. Domonicza Jánosné kondo
rosi lakos munkásigazolványát 
elvesztette. Az elvesztett igazol
ványt a hatóság semmisnek je
lentette ki.

Eladó ingatlanok:
Dinnyeföld és gyömölcsös különböző nagy* 

ságban.
Szántóföldek : másfél holdtól 200 holdig
különböző nagyságban és minőségben.

Beltelkes lakóházak: a község minden ré* 

szében 6.500 pengőtől 100.000 pengőig.
V6telre keresünk: gyümölcsöst és szántóföl
det 10 holdig, továbbá nagyobb birtokokat 
100.000 pengőtől 1.000.000 pengőig.

Bővebb fevilágosftást nyújt
a Szarvasi Hitelszövetkezet
ingatlanforgalmi Irodája.

Időszerű gazdasági kérdések 

Néhány szó az istállótrágyázásról
Látszatra nem időszerű, meri már 

túl vagyunk ezen a munkán, vagy 
csak jóval később kerül reá sor, de 
valójában mégis az, mert épp mosl 
végezhetjük el azt a munkát, mely- 
lyel későbbi munkánkat megkőnnyíl* 
hetjük és jobbá lehetjük.

Magyarország szárazságra hajló 
éghajlati viszonyai között elvitethatat- 
lan jelentőségű az istálló-trágyázás. 
Nemcsak a tápanyag visszapótlás 
szempontjából nagyfontosságú, de a 
humuszpótlásával talajaink vízlekötő« 
képessége is nagymértékben növek
szik.

Legtöbb trágya a tél folyamán 
gyűlt ősze s így a trágyakihordást, 
teregetést s alászántást leggyakrab* 
bán a tél végén, sőt szokszor már 
kitavaszodáskor végezzük el. Ez sú* 
lyos hiba, nem csak azért, mert a 
tavaszi alászánfással, mint minden 
tavaszi szántással, a tél folyamán 
össegyült nedvességet pazaroljuk el, 
de azért is, meri az ígv földbejulott 
trágyának nincs ideje a vetésig el* 
korhadni, a korhadás még akkor Is 
tart, amikor a mag a földbe kerill. A 
korhadás munkáját apró szervezetek, 
baktériumok végzik melyek épúgy, 
mint a növények tápanyagot igényel* 
nek munkájukhoz, szaporodásukhoz. 
Ezt a tápanyagot redszerint a föld* 
bői veszik el s bár később bősége* 
sen viszajuttatják a talajba, de már 
csak akkor, mikor késő. Éppen a 
fejlődés kezdeti szakában marad a 
kis, sokszor élhetetlen nővényke táp* 
Anyag nélkül. Ha kellő Időben, még 
az ősz folyamán végezzük el a trágya 
kihordását és alászántását, ez a kor* 
hadási folyamat jórészt már lebonyo* 
lódik s az elvetett mag számára ké
szen, rendelkezésre állannak a külön* 
féle tápanyagok, melyek nélkül nincs 
fejlődés.

Az őszi, lehetőleg korai őszi trágyá* 
zás ellen az a kifogás, hogy akkor 
nincs rá ideje a gazdának, mert el 
van foglalva a betakarítási munkák' 
kai. Ez igaz, de lehet ezen is segíteni. 
A tavaszi vetések befejezése és a 
szénahordás megkezdődése közötti 
időben akad a gazdának ideje bőven, 
hogy a felgyülemlett trágyát kihord* 
hassa a trágyázásra kerülő föld 
egyik sarkára és ott szarvasba rakva, 
legalább a tetejét leföldelje. Ili az őszig 
szépen tovább érik s akkor már 
sokkal kevesebb munkával lehet szét* 
hordani és elteregeíve alászantani. 
Előnye a szarvasba rakásnak még 
az is, hogy fgy keveredik a Írágya 
s a később egyöntetű, egyformán 
érett trágyát hordhatunk ki földjeinkre.

' Erre irányuló munkát látni is itl*ott 
a határban, de nincs sok köszönet 
benne. Inkább szemétdomb, mint

trágyakazal s hogy az így helytelenül 
kezelt trágya mennyivel értéktelenebb 
mini a helyesen összerakott, 
szarvasban eltartón Írágya. arról 
minden gazda könnyen meggyőződ* 
hét, csak legyen egy próbál. Jól gon
dozott, szarvasba-rakotl frágya és 
gondatlanul halomba*hordoll trágya 
elteregelése után nyert termésseL

Bár nem tartozik az időszerű mun* 
kák közé, mégis szükségesnek látom 
megemlíteni a trágya elteregetésével 
és alászántásával kapcsolatosan el* 
követet hibákat is. Ha végig megyünk 
a határban igen gyakran látunk 
száradó trágyakupacokat. A gazda 
kihordla, mert volt rá ideje, de alá* 
szántása egyébb munkák miatt el* 
maradt. Ez igen súlyos hiba volt. 
A száradó trágyakupacokból az eső 
kimossa, a szél kifújja a legérlékesebb 
részeket s hanyagságunk egyetlen 
eredménye a vetésben éktelenkedő 
bujafolt, mely látszatra szép Udezöld/ 
de éppen ezért megkésve érik s 
nem egyszerre a többivel, lgyekez* 
zunk a kihordott trágyát, lehetőleg 
még másnap, de legkésőbb harmad* 
nap alászántani, hogy eként a benne* 
lévő értékes tápanyagok maradék* 
íalanul odajussanak, ahová szánva 
lettek.

Sokat lehetne még - elmondani a 
helyes trágyázással kapcsolatban, 
de a helyszűke erre nem ad módot 
s ezért csak azokat a legfontosabb 
hibákat említettem meg, melyeket a 
leggyakrabban követünk el, amelyek 
nagyrészbsn okai munkánk eredmény* 
telenségének.

TAR FERENC 
________________ m. kir. gazd. tanár.

— Hogyan kOzdjünk mag a 
rézgállchlánnyal T Erről ir a 
Növényvédelem és Kertészet tegújfcbb 
száma. Cikkeket közöl még a húspótló 
aktuális teendőiről. A két szaklapból 
a Növényvédelem kiadóhivatala. (Buda
pest, V I, Aréna-út 84/c.) e lapra való 
hivatkozással egy alkatommal díjtala
nul küld mutatványszámot.

81adó;
III. belkerület 41. 
sz. alatl íekvő ház. 
Maczózugban l 
nyaraló gyümöl« 
esőssel és sz5lős* 
sel. 32 hold föld 
tanyás Ingatlan. 
100 hold Igallan 
tanyaépiiletlel. 

ÉRDEKLŐDNI lehet 

Dr. QÉMES SZILÁRD Ügyvédnél 

SZARVAS.

F R E C S K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S ,  TELEFON; 64.
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Május 21-én pénteken, 22-én szombaton, 23-án vasárnap. 
24  én hétfőn:

A L K A L O M
Nagy Karády szenzáció I Küzdj ön-e egy asszon az örökké kí
nálkozó alkalom ellen? Erről szól ez a nagyszabásfi film.

26-án szerdán, 27-én csütörtökön:

H A M I S  E S K Ü
Izgalmas drámai jelenetekben bővelkedő német film. '
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1  MÁVAUT autóbaszunenetrend.
Érvényes 1943. május 17-től további intézkedésig. 

Szarvas—Kunszentmárton.

0 50; ö 30:17 17 1 HÜNSZENTMÁRT. Fó̂ íér 
0*53! ö‘33i 17 20 ;é KUNSZENTMÁRTON pu. 
0 58: 8.35:i7 *o:i KUNSZENTMÁRTON pu. 
710; 8 55:18 00 :ć Öcsöd bulsó megálló 
— : — i — ;l Öcsöd községháza 
7.18• 8-58:i8 li:i Öcsöd knlsö megálló 
710; 8-50:1812 |? Öcsöd EöészséöhAz x 
7 35: 0*15 ;18‘28j1 Békésazentondr. öyóőysz 
7*30; 010 '.10*32; [ Békésszeníandr. közahéz. 
7*48 i 0*28:18*41: ▼ Szarvas öUnnázium 
7 50: 0’30: 16*43 *é SZARVAS Arpád^szálló 

:i8'40;i SZARVAS Árpád^zAlló 
Í18 50 é SZARVAS pu.

e  Ő'40:12-58;17*37: 
li 0*37 ;12*55 :i7'34; 
é: 0-34:i2-54:l7 32: 
é\ 014 :12‘34;1712 !

ć.: 012 :'l2'32.: 17*10 :’l0 43

5 42 :i2-02:lő’40:1013 
I; 5*40 ;12 00 ;16‘38 =1010 
ć: 5-34; :iö*04
i; 5 30 : ; ;10 00

Lakytelek—Kunszentmárton.

6*40:15*35; 
6*48:15*43; 
6*54! 15*49: 
6*56". 15*51 i 
7*06! 16 01; 
7*08; 1603: 
7*18:1613:, 
7*20:I6'15:! 
7*31;i6'26;f 
7'37| 16*32 : l 

7*41! 16*36 ! 
7*43; 1638: 
750; 16 45: 
7*52:16*47 ‘

7*58; 16*53: 
8 05:1700

LAKYTELEK pu.
Tlszauö pu. x 
Tlszauö postahivatal 
TiszakUrll elágazás x 
Tiszosos Nagy János keres. 
Tiszasas Simon keresked. x 
Csćpa lemetó 
Csépa felső m. h. x 

Szelevény elág. x 
Szelevény postahivatal 
Szelevény elóő. x 
Hö!esz*szölö x 
Páttczy Horv&lh»puszlö 
Csöröeholom x 
TiszakUrlil elágazás x

é ■

i:
é:

A\

?.rK; i i • 1 iswcmurm ciayê c
bívánh&zl puszta

é KUNSZENTMÁRTON Fó-tér 1 j

5’40; 14*40 
532:14*32 
5*24:14 24 
5*22:14 22 
512Ü4 12 
510:14 10 
5‘00! 14*00 
4*55:13 55 
4*52:1J‘52 
4 41Í1341 
4*37| 13*37 
4*31:13 31 
4*29:13*29 
4*22=13 22 
4*20:13 20 
4* 15:13* 15 
4~05j!3'G5

m m t
q Csak hétköznap közlekedik, x feltételes megálló

Szarvas—Békéscsaba—Gyula
Csak hdthőznapra esd hétfőn, szerdán 

és szombaton közlekedik,
8 00 1 SZARVAS Arpád-száUó 
8 02; »Szarvas Csendörlaktanya x
8*06:
811:
8*20;
827:
838:
8*44!
844:
8*54:
907;
9 11:
916':
924:
929:
9*39’*
951 é_

9 55:
10 03

Endrődi elágazás x 
Szarvasi Ezusí szőlők x 
Csabacsűd községháza x 
Csabacsűd vasútállomás 
Gyomai elágazás x 
Ponylczky*íanya x ^
Kondoros 
Apponyl Iskola x 
Klskondorosl csárda x 
Soproni tanyák x 
Kamun csárda x 
Nagy Czlrok-tanya x 
Megyeri iskola x

Békéscsaba külső fm.
BÉKÉSCSABA Csaba-száUó

Gyula városh
Csaba-szálló

é: 16*15:

.16 09’ 
•16*04,
• 15*56- 
: 15*52- 
i 15*38- 
: 15*31 
:|5 17 
: 15*08= 
i 15*04 
:15W 
: 14*5 ̂ 
i 14*46 
: 14:36 

i 114 24 

} ' •  14*20 
é : 13551 

: 1J 27
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— Megállapították a tojás leg
magasabb fogyasztói árát. A to
jás legmegsabb fogyasztói árál 
legújabban a következőként álla
pították meg. Termelő által piacon, 
vagy hó/hoz szállítva, kg-jn 4'20 
pengő. Darabonként 55 gram 
súlyú, vagy ennél könnyebb 21- 
fillér, 55 gramnál nehezebb 22 
fillér. Kereskedő által történő el
adásnál, kg-ként 4'50 pengő..Dara
bonként 55 gram, vagy ennél 
könnyebb tojás 22 fillér, 55 gram
nál nehezebb 24 fillér. Tíz darab
nál nagyobb mennyiségű tojás 
csak súly szerint számolható el.

— Járlat nélkül borjút adott el. 
Kunstár. Mihályt a rendőrbíró 
3 napi elzárásra átváltoztatható 
15 pengő pénzbüntetésre ítélte, 
meri ezévi március havában 
Nagy Károly szarvasi mészáros
nak járlat nélkül adott el borjút.

— Külön megbízólevelei kapnak 
a tojáskereskedök. A kereskede
lemügyi miniszter újból szabá
lyozta a lojásvásárlás rendjét. 
A rendelet szerint május 15-től 
csak azok a kijelölt tojáskeres-

, kedők és szedők vásárolhatnak 
tojást, akik erre a kereskede
lemügyi minisztertől külön meg* 
bízótevelet kaplák. A megbízó- 
levél megszerzésére felvilágosí
tással a járási főszolgabiróság 
szolgál.

— Nem adta ki a leifitt nyulat 
Grita János szarvasi' lakost a 
járási rendőri büntetőbíró 3 napi 
elzárásra átváltoztatható 15 P 
pénzbüntetésre Ítélte, mert Kiss 
Mihály vedészterületbérlő- által 
megsebesített nyúl kiadását a- 
tanyájából megtagadta. Köte
lezte a rendőrbíró 8 pengő kár
térítés és Kürtös Lajos, csaba- 
csűdi lakos tanúnak 7‘30 P ta
núdíj megfizetésére is.

— Lisztet akart Budapestre 
vinni. Kunstár Mihály szarvasi 
lakos 17. kg 0-ás lisztet akart 
magával Budapestre vinni azzal 
a szándékkal, hogy azt majd 
ott értékesíti. A mezőtúri állo
máson a rendőrök átvizsgálták 

^csomagjait és mivel a lisztet en
gedély nélkül vitte magával, a 
mezőtúri államrendőrség, mint 
elsőfokúdéndőri büntetőbíróság 
négy napi elzárásra átváltoztat^ 
ható 20 .pengő pénzbüntetésre 
és a liszt elkobzására ítélte. ..

— Iparigazolvány nélkül var- 
ratfát tartott fenn. Fonféder 
Marfda szarvasi zsidóleány 
iparigazolvány nélkül ' varrodát 
tartott fenn.Ezért a rendőri bűn* 
tetőbíró öt napi clzá/ésfti át
változtatható 20' pengő pénz 
büntetésre Ítélte.

— Tiltott árut szállított a pós 
tán. Csabai Károiyné békés- 
szentandrási lakost a rendőri 
büntelőbíró 2 napi elzárásra át
változtatható 10 psngő pénz
büntetésre Ítélte, mert ezévi feb
ruár hónapban tiltott árut szál
lítóit a postán. A közellátási 
hivatal állal lefoglalt húsneműt 
elkobozta és annak érlékét a 
közeliátásügyi minisztérium ja
vára befizetni rendelte el.

— Nem jelentette be a motor
kerékpár eladását. Gugoiyu Mi
hály békésszentandrási lakos

. motorkerékpárját eladta és a 
változást a gyulai rendőrkapi
tányságnak, mint gépjármű.ke
rületi halóságnak kellő időben, 
az eladás napján nem jelentette 
be, ezért a járási rendőri bün
tetőbíró 4 napi elzárásra átvál
toztatható 20 pengő pénzbünte
tésre ítélte.

— Két gazdához szegődött. el. 
Birgás Imre békésszentandrási 
gazdasági cselédet a rendőrbíró
3 napi elzárásra átváltoztatható 
15 pengő pénzbüntetésre ítélte, 
mert egyidoben két gazdához \s 
elszegődött. Kötelezte ezenkívül 
arra, hogy Bagi Józsefnek 31 
pengő 10 fillér kártérítési dijat 
fizessen meg, amit törvényelle
nes magatartásával okozott.

— Nem akarta kifizetni a kapott 
ital árát. Omilják János szarvasi
31 éves csikós-pásztor Pribelszki 
András korcsmájában nem 
akarta kifizetni a kihozalott ita
lok árát, a tulajdonos felhívá
sára nem akarta elhagyni á 
korcsmahelyiséget, majd kivert 
egy ablakot is. A kir. járásbíró
ság csalásban és vagyonrongá- 
lásban mondotta ki bűnösnek 
és 80 pengő pénzbüntetésre, 
valamint egy évi jogvesztésre 
ítélte.

— Az árokba lökte haragosát. 
Fazekas Kálmánná Makei Re
beka 45 éves öcsödi lakos özv. 
Szarka Imrénével. régi harago-L 
sóval az utcán találkozott és 
azt á  földfaözvágta és az árokba 
lökte. A kir. járásbíróság súlyos, 
testi sértés miatt 8 napi fogházra 
büntette.

— Szidás üveggel verekedett, 
Dezső Lajos öcsödi napszámos, 
az Olvasókörben összekülönbö-, 
zött társaival és a vita hevében 
Komlós János és Komár Mihály^ 
ismerőseit szódásüveggel úgy" 
megütötte, hogy azok 8 napon 
föl gyógyuló sérüléseket szen- 
vedtek. A hfróság súlyos |estt 
sértésért Dezső Lajost 3 heti 
fogházra ítélte.

— Gondatlanságért megbüntet 
ték. Id. F. Moinér József öcsödi 
lakos házának kéményzelét 
maga építette fel. A nem meg
felelő módon épifell kéménytől 
a ház kigyulladt és leégett. A 
kir. járásbíróság gondatlanság 
miatl 50 pengő pénzbüntetésre 
ítélte.

— Akácfát topott. Budiii Mik
lós öcsödi lakos akácfát lopott 
Öcsöd község tulajdonából. A 
kir. járásbíróság 8 népi elzá
rásra és egy évi jogvesztésre 
ítélte.

— Az U1 Idők legújabb számá
ban GuTacsy Irén nagyszabású törté
nelmi regénye egyre izgalmasabban 
közeledik a történet tragikus befejezé
séhez. Bónyi Adorján* regénye, a Csipet
nyi bors, derűs bonyodalmaival fogja 
meg az olvasó érdeklődését — E li*  
S ikere  címen írt egyfelvonásos jele
netet a Magyar Lányok lég u újabb 
számába Harsanyi Créte. Szentmihályné 
Szabó Mária, Munkács asszonya és 
Z. Tábori Piroska: Dalol ez erdő című 
regényei mellett Szegedi István, LakoB 
Eta, Zirczy Ilona elbeszéléseit közli. — 
K ati, M a ty i meg a jőmadarak Z. 
Tábori Piroska regényének folytatását 
közli Az Én Újságom Dékány András 
a vidra-őrs legényei című történetével 
egyplt e heti legújabb számában. Díj
talan mutatványszámot mindhárom 
lapból kívánatra bárkinek küld a ki*

' adóhivatal, Budapest. VI., Andrássy- 
út 16.

ízléses 
nyomtatványok

a
Szarvasi Közlöny 
Nyomdájában

készülnek.

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

den további szó 4  fillér.

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

. A csabacsűdi határban 3 kié* 
hód földje eladó. özv. Szrnka 
Györgynének. Érdeklődni lehet 
1. kér, 311. szám alatt.

. Sürgősen eladó kélpáreve- 
l|a; psolnak, Tólh Fe- 
ikéssazentandrás, . Gróf 

Széclienyi-út lft szám. -

Berakólányt 
felvesz lapunk 
könyvnyomdája.

. Előnyös feltélelék mellett ta
nuló leányt és kézileányt keres 
sürgősén a Wíeland-szalon.

. Eledó 100-as Csepel-segéd
motorkerékpár. IV. kér., 443.

. Gyümölcsös házhely 150 O- 
öíps eladó. Négyszögöle 13 
pengő. I. kér., 570. szám.

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

. Eladom ügyfelemnek örmény
zugban levő 2 kishold földjét, 
dr. Robidsek Jenő ügyvéd.

. Hölgyeim I Nősülnének : or
vos, tanár, földbirtokos, gazda
tiszt. mozilulajdonos. állomás- 
főnök. rendőr, pénzügyőr, vas
utas, tisztviselők. Összeköttetést 
létrehoz díjtalanul megbízott
juk : Gyarmati, Jászberény, pos
tafiók 33.

. Eladó egy friss fejős tehén. 
Megtekinthető a kákái csikósnál.

. Csákovay fajta jerkebárányo
kat és anyajuhokat keresek. 
Cím : Schill András földbirtokos, 
u. pl Nagyszénás. (Békés m).

. Eladó I. kér.. 470. számú ház>

. Erős fiú báldogos és szerelő 
tanulónak felvétetik Hankisznál. 
Piac- tér.__________.

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

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

• Kisárpádba egy ilcés keres
tetik. Érdeklődni lehet Czeperkó 
Árpád-bérlőnél.

.Körösparti kioszk ital mérés
nek yagy lakóháznak átépítve 
eládó. Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe utca 4. szánt alatt.''

. Falait* Uaát N A G T  S  A N D O I


