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évre 1 "30 P. Vidékre negyedévre 2 pengő.
Egy példány ára 10 fillér.

Cím :

Tábori poslaszém :

Oross c5ván Szerkesztőség és kiadóhivatal : Szarvas, I. kér., 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai külde

mények ide címzendők 1 Telefonszám 16.

Mi lesz a büntetése annak a 
gazdának, aki nem szolgáltatja be 

a Jurcsek-pontoknak megfelelő 
terménymennyiséget ?

Egy mázsa be nem szolgáltatott búza után 
360 pengőre is felemelkedik a birság

Ma, araikor nemzetünk élet- ! 
halál harcát vívja, amikor évszá

zadokra dől cl a magyarság sorsa* 

komoly követelményeket támaszt 

a haza a polgáraival szemben. 

Minden bazafiasan gondolkodó 

ember tisztában van azzal, hogy 

a haza nemcsak életünket, testi 

épségünket, munkateljesítmény ün- 

ket kívánhatja el tőlünk, hanem 

vagyonunk, földi javaink felett 

Is szabadon rendelkezhetik a 

nemzet javainak megmentése 

végett. Amikor a kormány elő- - 

állt azzal a tervvel, hogy a ma

gyar főid művelőitől több telje

sítményt vár, amikor megszabta, 

hogyT a föld minősége szerint 

kinek-kinek mennyi lesz a be

szolgáltatási kötelezettsége, nyil

vánvalóan azért követelt minden

kitől olyan nagy beszolgáltatást, 

fpert arra szükség van. Nem a 

kormány, hanem a fennforgó 

szükség parancsolt. Ha a hon

véd a Don parton olyan ember- 

feletti testi és lelki teljesítményt 

végzett, hogy azzal a legfőbb ka

tonai vezetőség csodálatát érde

melte ki, akkor a magyar főid 

megművelőinek itthon is ki kell 

állni a gátra és megfeszített inak

kal kell a többtermelés ügyét 

szolgálni. A honvéd a Don part

ján és a földművelő a Tisza 

parton egyformán fontos pozí

ciót tart, egyformán hordja erős 

vállán a haza sorsát 1 Akiben lé

lek van és Igaz magyar szív la* 

kik, az nem kényszerű parancs

nak, hanem lelkes kötelességtel- 

jesítésnek érzi, hogy ereje meg

feszítésével tegyen eleget a be

szolgáltatási kötelezettségének. 

Az idén nem szabad kényelmes- 

kedni, az idén nem szabad azt 

nézni, hogy én hogy lövök ki 

jobban, hanem azt kell nézni, 

hogy a hazának azQksége van az 

én több, jobb teljesítményemre, 

a haza sok terményt vár tőlem, 

tehát én becsülettel teljesítem a 

haza Iránti kötelességemet. Ma

nemcsak a fronton, ma itthon is 

lehet a hazát védeni. A beszol

gáltatási kötelezettséget előíró 

törvényerejű rendelet, számítva 

arra, hogy egyesek esetleg fél

vállról akarják venni a rendelet 

betartását, súlyos büntetést, ír 

elő azokra, akik rosszindulatból, 

terhányságból v'gy a fekete 

piacon történő értékesítés miatt 

nem tesznek eleget vbeszolgálfa- 

tási kötelezettségeiknek. Akiben 

nem dobban meg a magyar szív, 
amikor ahaza nagyobb*' teljesít

ményt követel tőle, arra az em

berre felemi öklét a magyar ál
lam. Természetes, hogy az, aki 

legjobb igyekezete, legjobb tu

dása ellenére a természet, az 

időjárás mostohasága miatt nem 

képes eleget tenni a vele szem

ben megnyilvánuló többet-köve- 

telésnek, nem kell, hogy tartson 

a megtorlástól. Mindenesetre ta

nulságos dolog lesz megismer

kedni egy kicsit a beszolgáltatási 

rendelet büntető szankcióival. A 

102.800/1943. K. M. rendelet 17. 

§-a foglalkozik egyrészt a rende- 

letet híven teljesítő hazafiak meg- 

jutalmazásával, másrészt rend- 

büntetés kiszabásával azon gaz

dákra, akik nem tettek eleget 

valamelyik beszolgáltatási köte
lezettségeiknek. Aki mind a búza, 

mind a zsír, mind a vegyes be

szolgáltatási kötelezettségének 

eleget tett és még azon felül is 

bead közszolgáltatásra terményt, 

a teljesített tőbbletbestolgáltatás 

minden 100 bűzaegysége titán 

az elszámolás időpontjában ér~ 

vényes métermázsánkériti húzaár 

egyharmadának megfelelő juta

lomban részesül, mely jutalmat 

a Közellátásügyi Miniszter fogja 

a gazdának folyósítani. Vagyis, 

aki a beszolgáltatási kötelezett

ségén felül beszolgáltat még egy 

mázsa búzát, az hu 40 P lesz 

leszámoláskor a búza áré, akkor 

a^áO^pcngön felül 13 pengő ju

talmait: kap. Viszont 8zt, aki akár

a kenyérgabonára, akár a zsírra« 

akár a szabadválasztású termé

kekre vonatkozó beszolgáltatási 

kötelezettségének eleget nem 

tesz, meghallgatása után, amikor 

is védekezését előrerjesztheti, 

rendbüntetés címén oénzbirság 

fizetésére kötelezik. A pénzbír

ság összege pedig a beszolgálta

tási kötelezettség teljesítéséből 

hiányzó minden 100 búzaegység 

u^n az érvényes hatósági búzaár 

mázsánként! árának háromszoro

sától nyolcszorosáig terjedhet. 
Vagyis minden be nem szállított 

mázsa búsa után, ha a leszámo

láskor a búzaára 40 pengő lesz, 

120—360 P összegű bírságot kell 

fizetni. A pénzbírságot kőzadók 

módjára biztosítják és hajtják be. 

Késedelmes befizetés esetén sza

bályszerű késedelmi kamatjár 
utána. Hz a szigorú bírság meg 

fogja akadályozni a termények

nek a feketepiacon való értéke

sítését. Senki sem lesz bolond,

Beliczey Miklós főispán, m. 

kir. közellátási kormánybiztos 

rhost kiadóil rendeletével meg

állapította Békés vármegyében 

a kenyérgabona vámőrlési szá

zalékát és a kiadandó őrlemé

nyek arányát. A rendelet értel

mében július 16. napjától Bé

kés vérmegye területére egysé

gesen a búzánál 80. a rozsnál

Az Inkey-kékai Olvasókör va
sárnap délután értekezletet toriott, 
melyen megjelent dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd,a kerület országgyűlési kép
viselője is. A Hiszekegy elmon
dása után Litauszky Mihály köri 
elnök szeretetteljes szavakkal nyi
totta meg az értekezletet, majd

hogy dupla áron adja el a fe

ketepiacon a terményét, ha a 

dupla árral szemben neki három

szoros, négyszeres, esetleg nyolc

szoros bírságot kell fizetnie, mi

közben súlyos börtönbüntetésnek 

is kiteszi magát a feketepiaci 

eladó, ha rájön a hatóság a bün

tetendő cselekményre. Elsősor

ban tehát hazafias kötelességé

nek tartsa mindenki, hogy eleget 

tegyen a beszolgáltatási kötele

zettségének. Az, aki saját hibá

ján kívül, az időjárási rendelle

nességek miatt nem tud eleget 

tenni a kötelezettségének, ne fél

jen, baja nem történik, de vi
szont ne rontsa a közhangulatot, 

hogy a rendeletnek nem lehet 

eleget tenni! Aki pedig spekulá

cióból, feketepiacon való értéke

sítés miatt nem tesz eleget a be

szolgáltatási kötelezettségének, 

az igen súlyos pénzbírságnak 

néz elébel

és kétszeresnél 75 a vámőrlé&i 

százalék. A 80 százalékos ki

őrlés mellett minden tisztított 

100 kg búzából a 10 százalék 

vám és 2 százalék poriás fel

számítása mellett kiőrlendő és 

kiszolgáltatandó 26 százalék 

finomliszt 54 százalék egysé

ges kenyérliszt és 20 százalék 

egységes korpa.

meleg és szívből jövő szavakkal 
köszöntölte a kerület szeretett or
szággyűlési képviselőjét, hogy 
megjeleni a tanyai lakosság érde
keit védő értekezleten, majd a 
köri élet munkáját ismerte te és 
beszámolt munkásságáról, melyet 
egy ezüstkalászosgazda-tanfolyam

Beliczey Miklós főispán, 
közellátási kormánybiztos 

megállapította a gabona vámőrlési
százalékát

A búzánál 80, kétszeresnél 75  százalék 
a vámörlésl százalék

A gazdatársadalom kulturális 
előrehaladása, állandó önképzése 

a szebb magyar jövő záloga
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd országgyűlési képviselő 

látogatása az Inkey-kákai Olvasókörben



Ez év végéig fejenként 100 kg búza 
őröltethető meg

Aki a. kenyérgabonát nem termelte vagy nem sze
rezte meg, annak a vámőrlési tanúsítványt 

vissza kell adni

megszervezéséért lett. Lelkes sza
vakkal ismertette a tanfolyam meg
szervezésének fontosságát, majd 
elhatározták, hogy a három hóna
pos tanfolyamot a tél folyamán 
megrendezik. Dr. vi<éz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselő 
felszólalásában mindenre kiter
jedő részletességgel hangoztatta a 
gazdatársadalom kulluiális előre
haladásának és állandó önképzé
sének szükségességéi és fontossá
gát. A gazdatársadalmat Tessedik 
alkotó szellemének ereje keli. hogy 
álhassa, hogy a mai nehéz idők
ben is a kormányzat támogatá
sával találja meg a kulturális és 
anyagi előrehaladását, mert a 
gazda'ársadalom munkája, szor
galma és előrehaladása a szebb 
magyar jövendő záloga. Részlete
sen beszámolt arról a gazdasági 
harcról is. amely a csataterekkel 
egy vonalban küzd egymással és 
az irányított gazdálkodás szüksé
gessége mellett a gazdatársadalom 
újszellemű felfogása, fokozott mun
kája. áldozatkészsége és haladása 
biztosítja csak számunkra a harc
téren küzdő hős honvédéink vére- 
hullnsáva! a győzelmet. A nagy 
tetszesse! fogadott emelkedett és 
megszívlelésre méltó beszéd mély 
hatást váltott ki a szép számban 
megjelent gazdák körében, m îjd 
Dankó János ev. tanító, az Ol
vasókör díszelnöke, aki tanyai 
tanítóskodása idején alapitoita 
meg az Olvasókört a gazdatan
folyam megszervezésének és a 
gazdatárs^dalom fokozott továb- 
képzésének szükségességét hangoz
tatta. Orosz Iván szerkesztő, Tes
sedik Sámuel áldásos munkájá
nak ibmeríetése. a gazdasági le
hetőségek feltárása, tíz. irányított 
gazdálkodás fontossága mellett 
több gazdakérdési világított meg 
a magyar élelbenmaradás szem
szögéből. A mindvégig nagy ér
deklődés mellel! lefolyt gazdasági 
értekezletet Liíauszky Mihály el
nöki zárószavai rekesztetlék be, 
miután országgyűlési képviselőnk 
még hosszasabban elbeszélgetett 
a megjelent kisgazdákkal és több 
aktuális kérdésre adott felvilágo
sítást.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót. lü-tői magyar, az 
újtemplomban tótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvű könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagyarázatot tartanok.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnüp délelőtt fél 9 
órakor csendes mise. 10 órakor szent- 
beszéd. nagymise. Délután 4 órakor 
ájtűlosság. Köznapi misék reggel fél 8 
órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
(ártanák vasárnap délelőtt 10 órától az 
a régi parochia. II. kér., 221. sz. alatt 
lesz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnap
ján délután 2 órakor van istenti*ztelet 
a köz tégi iskolában.

— Kinevezés. A földmívelésügyi 
miniszter Szűcs Lajos szarvasi oki. 
gazdasági szaktanárt id. minőségű 
gazdasági segédtanárrá kinevezte 
és szolgálattélelre a debreceni kö
zépfokú gazdasági tanintézethez 
rendelte ki.

A vámcrlési tanúst: vány ellenében 
1Q43. december 3Hg megóröltethetó 
kenyérgabona mennyiség a vámőr* 
lésre jogosul! háztar!ásánák minden 
egyes tagja részére felenként 100 kg. 
fia a vámőrlésré ;og o si: a fenü idő* 
pontig megórlésre engedélyezhető lel* 
jes kenyérgabor.amennyiségnek sem 
saját íermésébó:, sem természetbeni 
járandóságából nincs birtokába--, az 
ellátatlanság időtartalmára kenyér* és 
liszijeggyei látják el. egy személy 
egy havi kenyér és lisznegye ellené* 
ben 20 kg*mal csökkentik a vámőr« 
iésre engedélyeire:: kenyérgabona
mennyiségér. A vamőrlési tanúsítvány 
lulajdomosa azon a címen, hogy a 
vámőrlésré engedélyezel.* kenyérgbona 
mennyiségei nem rermeite meg. vagy 
nem szerezte meg, nem tarthat igényi 
kenyérgabona kiutalására Ebben az 
esetcen a vámörlési tanúsítvány! 
vissza kell szolgá’ratni a községi 
elöljáróságnak, amely ahelyett kenyér 
és Üszíje*yel ad k: Akinek vámőr* 
lés; tanúsítványa van, kenyér* és 
lisztjegye: csak a vámőr’, ts: iüp.űso
vány visszaadása melle:: és csak 
akkor igényelne!, ha igazolja, hogy 
sajá! -érméséből, vagy egyéb terme* 
szetoeni járandóságából a saját és a 
háztartáshoz tartozók ke ' yérgabena* 
szükségleté! fedezni nem :ud;a. Ameny* 
nyiber. a vámőrlésré jogosult háztar* 
tás összes kereső tagjai mezőgazda* 
sági munkából élő napszámosok' 
vagy pedig saját gazdaságukban

— Kinevezés. A fölJ mivelé3Ügyi | 

miniszter Maíuszkrt Ilona szarvasi 

id. minőségű gazdasági helyettes 

tanárnőt m. kir. gazdasági segéd- 

tanárnővé kinevezie.

— Előléptetés. A vallás- és köz- 
okta^sügyi miniszter Kultsár Jó 
zsef békésszentandrási róm. kai. 
tanilóí a VIL fizetési osztály 3 ik 
fokozatába előléptette.

— Ösztöndíjat nyert. A mi kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Koffán Károly szarvasi kiváló 
festőművészt a székelyföldi ösztön
díjban részesítette.

— Vallásos előadás az Árva
házban. A Fasori Evangélikus 
Gimnázium egyik csoportja július | 
25-én, vasárnap este 8 órakor | 
részben magyaros, részben vallá-

rendszeres resti munká: végeznek, az 
ellátatlanság időtartalmára az őket 
megillető kenyér* és lisztjegyeken, 
valamin! póíjegyeken feiiil háztartá* 
sónként még egy személy részére 
a nehéz testi munkások számára 
rendszeresített kenyérpótjegy illeti meg 
akkor is, ha a háztartásához tartozók 
egyébként nehéz testi munkás pót' 
jegyre nem jogosultak Az, aki műn- 
kabér vagy egyéb természetbeni 
címén gabonát szerez és vámőriésre 
jogosult, de július 3Hg nem igényelt 
vámörlési tanúsítvány:, köteles a 
megszerzéstől számított 15 napon be* 
Iiil a laHőhélye szeriqj illetékes köz* 
ségi elöljáróságtól vámőrlést tanú* 
síi/ányt kérni, vagy pedig a kenyér* 
gabonái a vásárlásra jogosított keres* 
kedőnek megvételre felajánlani fia a 
gazdálkodó szántóterületén a többi 
míveiési ágak, íehái rét, legelő, kert, 
szőlő, erbő, folytatásához szükséges 
természetbeni műk? bér címén kiadandó 
kenvérgabonamennyisgéget saját gaz* 
dóságában megtermelni nem tudja, 
akkor a közellátásügyi miniszter tői 
kérheti erre a célra kenyérgabona 
kiutalását. Ebben az esetben a 
kiutalt kenyérgabonamsnnyisé gnek 
megíeLIő búzaegységszámmal a gaz* 
dálkodó beszolgáltatási kötelezett* 
ségét felemelik, azt a gazdálkodót 
pedig, akinek szántóföldje nincs, meg* 
határozott fejj és mennyiségű ter
mény, vagy termék beszolgáltatására

sós műsorial előadást tart az Ár- 
vaház dísztermében a Protestáns 
Nőszövetség javára. Kérjük ked
ves testvéreinket, hogy ezen elő
adáson minél nagyobb számmal 
jelenjenek meg. Műsormegváltás 
kötelező. Műsor ára 1 P és 60 
fillér.

— Szarvasra érkezett Vértes 
Károly színtársulata. Vértes Ka
roly színigazgató átszervezett tár
sulatával Szarvasra érkezeit és 
szombaton este kezdi meg nyári 
színi szezonját a Városi Színház
ban. A jól összeválogatott, több, 
már előzően ismeri színművész
ből álló társulat előadásai iránt 
már is nagy érdeklődés nyilvánul 
meg a hűséges színházlátogató 
közönség körében. Említésre méltók 
a színház olcsó helyárai, amik

G a b o n a v á s á r l á s !
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A FUTURA főbizományosa:

a Szarvasi Takarékpénztár
(Szent Ulvén-utca 51. Telefon : 65) 

az egész járás területén, albizományosai
útján is

v á s á r o l

miodennemá

gabonái, hüvelyest és olajosmagvakat.
A b e s z o l g á l t a t á s i  k ö t e l e z e t t s é g r ő l  szívesen 

nyajt az érdeklődőknek felvilágosítást.

kötelezik.

feltétlenül biztosítják a közönség 
állandó támogatását Szarvas szín
házlátogató közönsége örömmel 
fogadta a színtársulatot.

— Üzenetek a harctérre. Ba-
ranovszki Jánosra (Z. 237. tábori- 
posiaszám) szeretettel gondolnak 
szülei és testvérei, sok csókot kül
denek. Üzenik, hogy egészségesek. 
Zahorecz Mária is üzeni, hogy jól 
van. sokat gondol reá és kéri. hogy 
a jó Isten vezérelje haza ót is 
egészségesen minél előbb a többi 
hős mtigyttr honvéddel együtt. Kü
lön üdvözlik Őt m *ií Meszjarik An
nuska és Megyik Annuska is és 
jó egészséget kivánnak. — Krátki 
Andrásnak Z. 183. táboripóstával 
öccse, és Meszjarik Annuska üze
nik, hogy jól vannak, levelet vár
nak, jo egészséget kivánnak és 
szeretettel csókolják. Üdvözli őt 
Liska Zsu/.sika és Megyik An
nuska is.

— Üzenet a harctérről. Vajda 
Sándor honvéd a B 782. tábori 
postán mele>? szívvel és megbe
csülő tiszreíefíel üdvözli dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselőnket Szeretettnek bizony
ságául e^y versel is küldött, amit 
ez alábbiakban közlünk :

‘Honvédfoháss

"Tría ; Va/ia Sándor honvéd.

nagyon távol,
‘Idegen ors&aöból 
Ssá&esei1 ssív dobban,
Tohásst aeng boldogan.
7\ívA felnéi a& égre 
óméban ót kérve :

7\e?\ bölcs e nép, e fej,
A?ar.y a rög s talaj,
&rót adj tlram: efói,
Aid meg a vesetót.
*Ne hadd gyalasni nemsetét, 
^Kövesd minden léptét.

Sok csapást birt e nemset, 
Ssásesrek érte vérestek. 
Gngedd erősödni népünk, 
Térdenállva kérünk.
!Nem jöhe: már vihar,
/írni minket kimar.

építse naggyá orsságát, 
Biatositsa nepe nyugalmát.
/Tdj erőt néki,
Tiisa népét ssereti.
István orsaága újra nagy. 
éltesd s nyugalmat adj!

Ugyancsak a messzi idegenor
szágból küldi üdvözletét ország* 
gyűlési képviselőnknek Csaba De
zső tart. hadnagy is.

Í z l e t e s

likőrt,
rumot
pálinkái

NAGY SÁNDOR
likőr gyárából vásárol 

m i n d e n  i t a l d  é r ő.

— ^ —
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— Megszűnt a ragadós száj- és 
körömfájás. A vármegyei m. kir. 
állatorvos legutóbbi bejelölésében 
közölte, hogy Békés vármegyében 
fellépett ragadós száj- és köröm
fájás megszűnt és így a szarvasi 
és öcsödi hetipiacok zárlatát is 
feloldolták.

— Az üvegen áttüzö nap fel
gyújtotta a ház tetejét. Kedden 
délben kigyulladt Lestyan János 
szarvasi I. kér. 356 sz. házának 
teteje és teljesen leégett. A vizs
gálat megállapította, hogy a tűz 
az erősen sülő nap sugará'ól ke
letkezeti, ami a ház déli végén 
lévő ablakon át az odatetl üvegen 
keresztül gyújtotta fel a tető! A 
ház nem voil biztosítva.

— Az árakat ki kell írni a piacon.
Pljesovszki Jánosné szarvasi piaci 
árus Ujkécske piacán árusító he
lyén a hatóságilag megállapított 
árakal nem tüntette fel. A kiskun
félegyházi járás bünletóbirája ezért 
3 napr.4 átváltoztatható 15 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte.

— Egy kissé nézni kellene a 
közönség érdekeit is. Nem szere- 
lünk e lap hasábjain panaszkodni, 
de hogy egyszerre négy panaszos- 
levéi is érkezel! szerkeszlőségünkbe 
a szarvasi béraulósok önkényéről, 
kénytelenek vagyunk a négy leve
lei összegezve felhívni a dolgokra 
a hatóság figyelmét. A panaszok 
elsősorban a vasúti inspekciózás 
hiányát sérelmezik. A vasúinál a 
legtöbbször nincs közlekedési esz
köz. Másodszor, ha valaki utazni 
akar. egész napi utánjárás u!án 
sem lúd huíól kapni, és ha kap. 
örülhet, hogy a taxióra mellőzésé
vé! elképesztő dijat fizelhet. A leg
utóbb pedig 55 százalékos felárat 
számollak fel a taxisok teljesen 
alaptalanul és jogtalanul, ami az
után a közönség teljes felháboro
dását idézte elő. Ha bérautósaink 
csak az örökös kényelmet és sok
szorozott hasznot keresik, úgy sok- 
szorozollan rászolgálnak nemcsak 
az állandó bünlelésekre. de még 
a súlyosabb intézkedésekre is. 
Béreutósainknak egy kissé figye
lembe kellene venni a közönség 
érdekeit is, ha azt akarják, hogy 
ha jobb idők jönnek, akkor is 
menjen a most oly unottan és 
anyagiasan menő munkásságuk.

— Mit kell tudni a gazdálkodó
nak a liszt szállításáról. A vám- 
őrlés ulján előállítóit lUzlet a 
vámőriésre jogot>u t a malom
ból vagy cseretelepről saját la
kására szá lítási bárca kíséreté
ben szállíthatja A vámőrlésből 
származó lisztek egyik község
ből másikba szállításról a fela
dás helye szerint illetékes köz
ségi elöljáróság szálitásí igazol
ványa szükséges, ameiyel a fel
adási hely szerintilletékes köz
ségi elöljáróság állít ki. A köz
ségi elöljáróság csak annak 
állíthat ki szállítási igazolványt, 
aki igazolja, hogy a szállítani 
kísérti lisztmennyiséget saját 
termelésű, vagy pedig termé
szetbeni járandóság alapján 
őröltette meg. A vámőrlő ma
lom az őrleményt esti 8 óra és 
reggeli 6 óra közötti időben 
elszállításra nem adhatja ki. 
Közforgalmú vasút, posta, ha
józási és közűtitfuvarozási vál
lalat lisztet szállítás végeit 
csak akkor fogathat el. ha a 
feladó az 'érvényes szállítási 
igazolványt U átadja.

Gazdák figyelmébe!
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A háborús viszonyok folytán zsákkészleteink tönkremen

tek s újonnan beszerezni azon minőségben lehetetlen. 
Hogy a helyi szükségletei mégis biztosítsak,

k ö l c s ö n z s á k o k r ó l
gondoskodtunk, hogy az igényeket kielégíthessük.

Ezen kölcsönzsákokat később megállapított helyen fogjuk 
a t. gazdaközönség rendelkezésére bocsátani.

Szarvasi gabonakereskedők.

— Engedély nélkül tojást szál
lítottak Pestre. Hanzó Andrásné 
és Csasztvan Györgyné szarvasi 
lakosok 5—5 kilogramm tojást 
akartak engedély nélkül Buda- j 
pestre szállítani. A hatósági köze
gek a mezőtúri állomáson leiga
zolták és feljelentették ŐKet. A me 
zötúri államrendőrség rendőri bűn- • 
letőbirája 5—5 napra átváltoztat- j 

ható 50 — 50 pengő pénzbüntetésre 
ítélte ókét és a lefoglalt tojást el
kobozta.

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

Temmel  Gabr i e l l a
zeneiskola: :$aagatónél. Horthy-út 103.
Ugyancsak akkor kéretnek jelentkesr.i 
aáok is, akiknek zongora hangolásra van

______________________________ saúkséQük._______________________________
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— Az alkalmazottak fizetéses 
szabadsága. Minden alkalmazott, 
aki ugyanannál a munkaadónál 
legalább egy év óta van megsza
kítás nélkül alkalmazásban, jogot 
tar.hat fizetéses szabadságra. Ta- 
nonc évenkinl 14 napi szabad' 
ság jár; ugyancsak a 16 évüket 
be nem töltőit fiatalkorúak (pl. 
kifutóknak), akiket lanszerződés 
nélkül foglalkoztatnak. Nem köte
les fizetéses szabadságot adni az 
a kiskereskedő, vagy kisiparos, 
aki állandóan legfeljebb két alkal
mazottat tart. (De tanoncnak. vagy 
a 16 éven alulinak ez is tartozik 
adni.) Kereskedősegédek ugyan
annál a munkaadónál eltöltött 
egytől négy évig teijedő szolgálat 
ulán legalább hat nap. öt ev 
után tizenkét nap, további -kété- 
venkint (egészen a 17. szolgálati 
évig) egy egy nappal több sza
badság jár. Több csak annak 
jár, akinek a fizetéses szabadsá
got 1938 as elrendelő rendelet előtt 
is több szabadságra volt igénye 
vagy akinek ilyen hosszabb sza
badság szerződésileg jár. A ren
delet szerint járó napok munka
napokat jelentenek.— Tehát nem 
lehet beszállítani a vasárnapokat 
és Szent István napját. Nem lehet 
fizetéses szabadságnak számítani 
az alkalmazott betegségét, kivéve, 
ha a betegség a szabadság rpeg- 
kezdése után következett be.

Időszerű gazdasági kérdések 
Aszaljunk gyümölcsöt

A multévi nagy gyümölcstermés 
u!ár. az idén is szépen teremnek 
gyümölcsfáink. Talán nincs is olyan 
hálás termény a földön, ami a gon
dos ápoiás! olyan busásan fiiéiné 
vissza gazdájának, min: a gyü
mölcsfa

Annyit halljuk és olvassuk mos
tanában, hogy együnk sok gyümöl- 
'csSí,'"mert az"egészséges. Sok benne 
a táplálóanyag. a vitamin. Kétséglele* 
mtil ez igy is van. A tudomány mai 
állása 5zerini ez mind-mind beigazo
lódott tény. Ha ilyesmiről hallunk' 
vagy olvasunk, ezt mind elismerjük 
magunkban és helyesnek is tartjuk,... 
de rendszerint minden marad a 
régiben.

Ha egészségesnek tartjuk a gyü
mölcs fogyasztását, akkor ne csak 
nyáron együnk gyümölcsöt, hanem 
télre is tartósítsunk magunknak mi
nél többet. Legtermészetesebb módon 
úgy tarósíthatjuk a gyümölcsöt, hogy 
csökkentjük a víztartalmát és ezálíal 
a viszonylagos cukortartalmát nevel* 
iük. Szóval aszaljuk 1 Most nagyon 
időszerű az aszalás, nem kell hozzá 
se cukor, se befóties üveg. Házilag 
mindenki csinálhat magának néhány 
pengős költséggel kis tüzhelyaszatót. 
Körül belül 30x50 -cm-es léckerete; 
készítünk, lehetőleg olyan méretben, 
hogy ne akadályozza a főzési a 
konyhatűzhelyen Erre a keretre 5— 3 
mm>es lyukmeretú horgonyozotí sod
ronyszövetet szegezünk. A sodrony- 
szövet alá, a keret szélere 1—2

cm-es lábikit, V pereme: szege* 
zünk. 4—-5 ilyen kerete:. úg>ra;vezett 
cserény: helyezhetünk ei eg/mis 
tóié. Az aszaió külön tiizelest nem 
idényei. A tűzhely szokásos haszná* 
la:a mellett 1—2 nap aía:r kész az 
aszalvány. A gyümölcsöt addig aszal* 
:uk, amíg ujjainkkal megnyomva le
vet már nem ereszt. Ha nagyon tó* 
szárítjuk a gyümölcsöt, ízé! veszti.

Nagyon ízletes aszalvány: készft* 
hetünk cseresznyéből, (a húsos, fehér 
cseresznyeaszalvány. mizsolapótlój 
megybő!, szilvából, sőt alma és 
körte is alkalmas féléretten aszalásra.

Ezt az egyszerű berendezés: zöld* 
ség szárításra is lehet használni. így 
tartósíthatunk fiatal zöldbabot, zöld* 
borsót és káposztát stb.

CSAPÓ QYULA 
m. kir. gazdasági tanár.

— A kéményseprés új dijai. A
Budapésti Közlönyben a napában 
megjelent az ipar ügyi miniszter 
rendelete. amelyben a kémény
seprőiparban felszámítható di
jakat újbói szabályozza. A ren
delet értelmében a kémény egyszeri 
tisztításának alapdija kis- és nagy
községek területén 30 fillér. A 
rendelei a kéménysoprőiparban 
felszámítható egyéb dijakat is meg
felelően felemeli. Az iparügyi mi
niszter egyúttal megállapítja a se
gédek egy hónapra eső javadal
mazását i», amely 170—280 pen
gőig terjed.

F R E C S K A - M O Z Q Ó
S Z A R V A S ,  TELEFON: 64.
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Júiius 24-én szombaton, 25-én vasárnap,

A SZERELEM NEM SZÉGYEN
A legmulatságosabb magyar vígjáték.

Július 28-án szerdán, 29-én csütörtökön

Kót film egy műsorban!
RÉMÜLET A Z  ALVILÁGBAN* Á  vasokla kormányos

Izgalmas a m e r i k a i  gangszter film.



Eladó ingatlanok:
DINNYEFÖLD és GYÜ

MÖLCSÖS különböző nagyságban.

SZÁNTÓFÖLDEK, GYÜ

MÖLCSÖSÖK 1 holdtól 200 holdig különböző 

nagyságban és minőségben.

BELTELKES LAKÓHÁ

ZAK a község minden részében 6500 pengőtől 

100.000 pengőig.

VÉTELRE KERESÜNK: 

GYÜMÖLCSÖST és SZÁNTÓFÖLDET 10 holdig 

tanyával, továbbá nagyobb BIRTOKOKAT 100.000 

pengőtől fölfelé.

Bővebb felvilágosítást nyújt a
Szarvasi Hitelszövetkezet
ígatlanforgaJmfi irodája.

— Rendtirbirósági Ítéletek. Özv. 
Stempler Mórné szarvasi zsidóasz- 
szonyt a jérés rendőri büntetöbí- 
réje 4 népi elzárásra elváltoztál* 
ható 20 pengő pénzbüntetésre Ítélte, 
mert iparengedély nélkül ruhavar- 
léssel foglalkozott. — Kapuszta 
János szarvasi kekszgyérost a ren
dőrbíró 5 napi elzárásra átváltoz
tatható 200 pengő pénzbüntetéssel 
büntetle, meri az iparfelügyelői 
üzemi vizsgálat megállapítása sze
rint helyiségei. piszkosak és ren
dellenek voltak. — Mucha János 
szarvasi lakost 15 napi elzárásra 
ítélte a rendőri büntetőbiró, mert 
a feketén vágott és Lestyán Mi* 
hálytól vásárolt sertések húsát Bu
dapestre akarta szállítani. Meg* 
állapítást nyert továbbá, hogy Les- 
tyen Mihály szarvasi lakos szintén 
a feketepiac árfolyama szerint sú
lyos árdrágítás mellett adta el 
Muchának* szabálytalanul a ser
téseket. Lestyán fölött a járásbíró
ság árdrágítás címén ítélkezett, a 
rendőri büntetőbiró pedig a kihá
gást elbírálva és az enyhítő kö
rülmények figyelembevétele mellett 
csak 5 napi elzárásra átváltoztat
ható 50 P pénzbüntetésre ilélle.

— Engedély nélkül fegyvert tar
tottak. Skorka György és Bakulya 
János szarvasi lakosok engedély 
nélkül fegyvert Jartoltak maguknál. 
Mivel a fegyverek rózsdásak és 
hasznavehetetlenek voltak, ezt eny
hítő körülménynek véve a szarvasi 
járási rendőrbíró 1 — 1 napi elzá
rásra átváltoztatható 5—5 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte őket.

Hirdessen
lapunkban!

— Budapestre milyen élelmi-
szereket lehet bevinni? A Közel- 
] élés ügyi Minisztérium legújabb 
rendelkezése alapján Budapestre 
nem szabad postán küldeni: sza
lonnát, zsírt, tojást, lisztet, húst 
(sem nyersen, sem füstölve). Sza
bad ellenben küldeni: vadhúst,
nyulal, egy pulykát, két tyúkot, 
vagy 4 csirkét. Szabadon rendel
hető az állatok belsőrészének 
egyes készítményei. Tilos az ösz- 
szes zárolt élelmiszerek, valamint 
a burgonya küldése. Vihető kézi* 
podgyászban: vaj. tehéntúró, de
tejfel és tej szállítása tilos. Nem 
kell szállítási igazolvány bab,borsó, 
lencse és hagymaszállíiásokra. 
Mindenféle zöldfőzelék igazolvány 
nélkül szállítható. Szabadon szál
lítható a kenyér is. bár annak for
galma az egész ország lerületén 
kötött.

— Nem volt névtábla a kocsi
ján. Kriska János szarvasi lakost 
a gyomai járási rendőri büntető
bíró 2 napi elzárásra átváltoztat
ható 10 pengő pénzbüntetésre 
ítélte, mert kocsijára nem lett név
táblát.

— Piactéren kivül kofának 
vásárolni tilos. Kituljak Györgyné 
szarvasi kofaasszony Mesterszál
láson tojást és juhsajtot vásá
rolt piactéren kivül. A Tiszai-alsó- 
járás büntetőbirája 20 pengő pénz- 
büntetésre Ítélte.

— Fürdés közben a vizbe fül: 
ladt Hartmann Lajos a szarvasi 
gimnázium III. osztályos tanulója 
Bihamagybajomban látogatóban 
volt nagyszüleinél. A fiatal fiú 
nagybátyjával a tóra kiment für
deni, a mély vízben fuldokolni

kezdett, ipire nagybátyja utána 
ment, azonban nem tudta kimen
teni. mind a ketten belefulladtak 
a tóba.

— Megjön az étvágyunk ha ró
zsát szagolunk. Egy bolgár élettan
tanár kísérletezte, hogy a rózsa 
szirmaiban levő illóolaj gyógyító 
anyagokat is tartalmaz. A bolgár 
tudós a rózsaszirmokkal való 
kísérletezés során meglepő ered
ményeket ért el és megállapította, 
hogy a szirmokból nyert kivona
tot hatásos szerként lehel alkal
mazni a gyógyászaiban. Vizsgáló
dásai során ki tűnt az is. hogy 
a rózsaszirmok finom és eddig 
ismeretlen anyagot is tartalmaznak, 
amely az étvágyat fokozza és az 
emésztést elősegíti. A professzor 
útmutatásai alapján most egy 
vállalat kitűnő ízű és hatásos ét
vágygerjesztőt készit a rózsaszir
mokból.

— Nem csak permetezéssel
kell védekezni a peronoszpóra 
ellen! Erői ír a Növényvédelem 
és Kertésze! most megjeleni leg
újabb száma. Cikkek közül még 
a veleményeskert többlermelésrol, 
a gyümölcsfák nyári kezeléséről, 
a rózsák gondozáséról, a gyü
mölcsfák levéltetveiről, a hígított 
trágyalével való trágyázásról stb. 
A két színes gyümölcsképei is 
közlő szaklapból a Növényvéde
lem kiadóhivatala (Budapest, V I, 
Aréna-út 84/c.) e lapra való hivat
kozással egy alkalommal díjtala
nul küld mutatványszámot.
w w w w w w w w w w w w

Könyve i t  
ko  11 c § 8 e

a SZARVASI KÖZLÖNY
könyvkötészetében. 

Szarva s, Hort hy- u 19

HIRDETMÉNY
Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a 

111000/1943. K. M. sz. rendelet szerint 
ez aratórész s az idénymunkások ré
szére járó kenyérgabona csak az eset
ben számít be a beszolgá Itatási köte
lezettségbe ha a gazdálkodó a kenyér- 
gabona kiszolgáltatását követő 3 na
pon belül a kiadott gabonamennyisé
get 2 példányban kiállított bejelentő
lapon a községi elöljárósághoz be
jelenti.

Ugyancsak bejelenteni tartoznak a 
cséplőgép kezelők is az általuk kiadott 
búza munkabért, illetve búza cséplő- 
munkásrészt a fentieknek megfelelő 
módon.

A bejelentéshez szükséges nyomtat
ványt ármegtérítés ellenében a község
házán' a 30. számú szobában és a Kis
gazda Körben szerezhető be.

Szarvas, 1943. július hó 22-én.
ELÖLJÁRÓSÁG.

M Á V A U T  autóbusz-menetrend.
Érvényes 1943. május 17-től lovábbi intézkedésig.
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17*12; 
16*55: 
1638: 
1631!

1945
1928
1910
1900

8*00; i 
120: i 
8*58: i 
924 - i 
9*55 : i  

10*03 i é

Szarvas—Békéscsaba
Szervas Árpád-szálló
Csabacsűd községháza 
Kondoros
Kamuti csárda fm.
Békéscsaba Csabá-szálló 
Békéscsaba pályaudvar

e
i
i
i
i
1

1615
15*56
15*21
14*54
14*20
13,55

Lakytelek—Kunszentmárton
6 40 i 15*40: i 
6 56:1556: j 
7*08:16 08: i 
7*25 :16*25 : i 
7*45 !16*45 • i 
8*15; 17*15: i 
8 33 i 17-20: i

Lakytelek pályaudvar • é 5'40j
Tiszaiig pósta > • i 5*24 j
Tiszasas alsó mh. . i 512 j
Csépa temető ■ i 5^00:
Szelevény* , . | 4*37 j
Kunszentmárton főtér .. i 4 05 j
Kunszentmárton pályaudvar . i — !

14*40 
14*24 
1412 
14 00
13*37
1305
12*55

flgythnTttfb : x csak hétköznap közlekedik *
c csak hétköznapra eső hétfőn, sze rd á n  és szombaton közlekedik 
f Szarvas és Öcsöd között csak hétköznap. '___________________

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

den további szó 4 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz o kiadóhivatal, 
Nagy Sándor könyv- és papirkereske- 
dése Szarvas. I.. Horthy Miklós úl 9. 

szám.

. A volt Simon-féle malomnál 
3 szobás ház melléképületek
kel eladó. Érdeklődni lehet dr. 
Gerő ügyvédnél.

. 3+1 lámpás Philips-rádió el
adó. III. kér., 97/1. szám.

. Különféle nagyságú ládák el
adók. III. kér., 157. szóm.

. Jókarban lévő mély gyermek- 
kocsi eladó. I. kér. 258.

. Keresek hosszabb időre le
hetőleg a képző közelében egy 
teljes hazat, esetleg egy szoba, 
konyhás, mellékhelyiségekkel el
látott lakást. Érdeklődni lehet 
a kiadóhivatalban.

. Gyermekleien házaspár szép-* 
tember 1-re két szoba, konyhás 
lakást keres melléképületekkel 
együtt. Cím a kiadóhivatalban.

. Eladó egy drb. 3 miliméteres 
vaslemezből készült 10 hekto
literes víztartály. 1 drb. szár
nyas pumpa és másfél hold 
lucerna másodszori kaszálása. 
Érdeklődni lehet Deák Ferenc- 
utca, II. kér. 95.

. Jokerben lévő asztalosszer- 
szám teljes felszereléssel jutá
nyosán eladó. Érdeklődni lehet 
ifj. Bolyén Béninénél Öcsöd, 
218. sz.

. Elveszett L^udisz közs. szám
vevő mangolzugi nyaralójától 
egy Zsuzsa nevű szandolin, 
a becsületes megtaláló vagy 
nyomravezető jelentse a szám
vevőségen, 20 pengő jutalom
ban részesül.

. Építészek és kereskedők fi
gyelmébe ! E l s ő r e n d ű  tiszai 
mosott homok megrendelhető 
Szőrfi M i há l y  kormányosnál 
Csongrád.______________________

. Alig használt --gesz szoba bű- 
tor eladó IV. kér., 119. sz. alatt.

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

. 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 kiadóbe kérek

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

Fizessen elő
«  S z a r v a s i  K ö z l ö n y r e

FaUS* kiad* NAGYSÁNDOR 
NyMutett a Szarvasi KfeMay Ny*«. 
4a» <• Lapkiadó villáiéi mftmdifit —
L kar- Borik; MftMcét 9-axi*.


