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A HEGFÉKEZETT A Kormányzó Úr Öfőméltóságát és nagy hősi halottunk özvegyét

KÖRÖS
Évszázadokon át kanyargóit 

vad szeszéllyel itt az Alföld 
közepén; sokszor pár lépésnyi 
patakként csobogott andalogva 
út'á(n, olykor azonban kilomé- 
rtíreoS szélességben tajtékzott a 

sz és pusztulás képét hord
ván tarajos hullámain. Aztán 
gúzsbakötötték kedvét, korlá
tok, gátok közé szorították, 
miket csak nagy ritkán tudott 
fékevesztett dühbe leküzdeni. 
Úgy hittük, hogy leszámoltunk 
vele mindenkorra, de később 
kezdte megsinyleni a béklyókat 
a löld, a szomjas mezők, s 
mihamar fordított lett a gon
dunk: miként tudnók újból 
megerősíteni hullámait, hogy 
hajóinkat hordhassa hátán, s 
felduzzasztani vizét, hogy kör
nyéke ismét a régi dúsan termő 
Kánaánná lehessen. Múlt és 
jelen kiválóságai Beiiczey Gé
za, Beiiczey Miklós, Márky 
Barna, Sebők Elek s még so
kan mások fáradtak évtizede
ken át, hogy végül is 5 esztendei 
kemény munka után átadható 
legyen a forgalomnak a mű s 
hajózhatóvá legyen a Kőrös fel 
egészen Békésig és öntözhető- 
vé sok ezer holdnyi szomjas 
szántó föld. A békésszentand
rási „Horthy István duzzasztó
műivel Békés vármegye, évti
zedek óta kitartó akarattal 
szorgalmazott törekvése való
sult meg éppen olyan időkben, 
amikor minden újabb építés
nek és alkotásnak a háborús 
helyzet következtében sokszor 
szinte áthidalhatatlannak látszó 
akadályai vannak- A Körös- 
vidék hálásan köszöni a kor
mányzat eme közgazdasági 
gondoskodását, melynek jelen
tőségét misem bizonyítja job
ban, mint a tény, hogy az 
ünnepélyes felavatáson meg
jelent Magyarország főméltó
ságú Ura, vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó is. 
Befutott a „Megyer“ gőzhajó. 
Feledhetetlen pillanat. Horthy 
Miklós áll a tatján előre néz, 
mintha a jövendőt, kémlelné, 
s megindul a hajó az új vizek
re, a jövendőbe. Egy fordulót 
tesz a szűz vizen a hajó az új 
hajó, aztán megindulnak az új 
gépek. Sisteregve, zúgva ömlik 
a körös vize a duzzasztólapo- 
kjOn keresztül. S eltűnik vég- 
fafa reménytelenség, amely a 
fátlan, kiszáradt, alföldi tájból 
áradt eleddig felénk. A békés
szentandrási duzzasztó egész 
környéke új Alföldet mutatott 
be: nem képzeletben, nem re
ménységben, hanem a valóság
ban.

hódoló táviratban üdvözölte a megye közigazgatási bizottsága 
üdvözlő felirat ment a honvédelmi miniszterhez Is

A hódolatteljes ragaszkodás 
és a törhetetlen bizalom kért 
szót a vármegye közigazgatási 
bizottságának szerdai ülésén. 
A napirend előtt Beiiczey Mik
lós iőispán emelt szólt, s meg
emlékezett arról, hogy a ma
gyar törvényhozás a tegnapi 
napon iktatta törvénytárunkba 
a bősi halált halt Kormányzó
helyettes Úr dicső emlékét 
megörökítő törvénycikket. Nem 
felesleges — mondotta a főis
pán — ha ehhez a tényhez 
hozzáfűzzük érzelmeink kifeje

zését, mert a vármegye népe 
mindíj hódolatteljes szeretettel 
és a haza sorsába vetett legtelje
sebb bizalommal tekintett fel a 
Kormányzóhelyettes Urra, amíg 
élt és most kegyeletes emléké
be zárta, amióta megtért Csaba 
vezér vitézei közé, A Kormány- 
zóbelyettes Űr dicső halála 
még szorosabbra fűzte azt a 
kapcsot is, amely a mélységes 
hála, a törhetetlen bizalom és 
a hűséges szeretet és remény
ség láncszemeivel fűzi ennek a 
vármegyének népét a Kor

mányzó Úr Őfőméltóságához és 
nemzetségéhez. Adjunk kifeje
zést ezeknek az érzelmeknek 
azzal — indítványozta a főis
pán, — hogy táviratban üdvö
zöljük a Kormányzó Urat és 
nagy hősi halottnak özvegyét.

A bizottság egyhangú lelke
sedéssel fogadta a főispán in
dítványát.

Harsányi Pál felsőházi tag 
indítványára üdvözölő táviratot 
küldött a közigazgatási bizott
ság nagyboczoni Nagy Vilmos 
honvédelmi miszterhez is.

Negyven százalékkal csökkentették a megyében a 
beszolgáltatandó tengeri mennyiséget

Folyó hó 13 án értekezlet 
volt a közellátásügyi miniszté
riumban az összes vármegyei 
közellátási kormánybiztosok 
részvételével Az értekezleten 
jelen volt baiczai Beiiczey

Miklós vármegyénk föisp in
kormánybiztosa is, akinek elő
terjesztésére Békés vármegyé
ben a tengeri beszolgáltatási 
arányt átlagosan négy ven száza 
lékkai csökkentették. Bennün

ket, szarvasiakat ez nem érde
kel, mert járásunkban a be* 
szolgáltatandó mennyiség to
vábbra is 150 kg szemes, ül. 
210 kg csöves tengeri maradt 
holdanként.

A Kormányzó Ur felavatta a szentandrási 
„Horthy István-duzzasztómüvet"

Múlt heti lapszámunkban 
megemlítettük már, hogy a 
békésszentandrási duzzasztó
müvet vitéz nagybányai Horthy 
Miklós kormányzó jelenlétében 
átadták a forgalomnak. Lapzár
ta miatt akkor tett szűkszavú 
jelentésünket az alábbiakkal 
egészítjük ki.

Már a kora délutáni órákban 
megindult Békésszentandrás és 
a környék népe a duzzasztó
műhöz s a napsütéses, enyhén 
szellős időben mintegy ötezer- 
főnyi tömeg várta a hajót, 
amely Csongrádról hozta Kor
mányzó Úr öfőméltóságát és 
kíséretét a Körösön létesített 
duzzasztómű és hajózsiliphez, 
ahol a csendőrség tartott példás 
rendet.

Mint ismeretes az 1930. évi 
öntözési törvénnyel elrendelt 
munkálatok során már 1940-ben 
elkészült a tiszafüredi öntöző
rendszer, a békésszentandrási 
vízlépcső már a második kerek 
egészet alkotó _ viziműrészlet, 
amely Reisenleitner Pál kir. 
mérnök vezetese mellett épült 
1936 október 15. ótaj tehát 
éppen 6 esztendeig. Ezzel a 
munkával a Körös további 110 
kilométerrel vált hajózhatóvá, s

20 ezer katasztrális hold a 
Körös-völgyében őntözhetővé.

A Magyar Folyam-, Tenger- 
hajózás „Megyer" motoros hajó
ja délután 3 óra 40 perckór 
futott be Csongrád 'felől az új 
Körös-mederbe, s méltóságtel
jesen állott meg a megnyitott 
hajózsilip által szabaddá tett 
részen. A hajó orrának korlát
ján állott a Kormányzó Úr 
Ofőméltósága, akit a tömeg 
lelkes éljenzéssel üdvözölt. A 
hajó pár percnyi pihenése alatt 
megnyitották a felső zsílipkaput 
is, a víz megemelte a hajót, 
amely tömeg állandó éljenzése 
közben átfutott a zsilipéit ré
szen, elszakította a zászlócs
kákkal díszített kötelet s meg
kerülve a szentandrási kis 
szigetet, befordult, a duzzasztó
műhöz, ahol kikötött az ez 
alkalomra készített kikötőnél.

Ofőméltósága itt fogadta a 
hadtest parancsnok és katonai 
személyek jelentkezését, majd 
a kíséretében lévő Kállay Mik
lós miniszterelnökkel, Lampl 
Hugó min. tanácsossal, a föld- 
mívelésügyi minisztérium _ víz
rajzi osztályának vezetőjével, 
Reisenleitner főmérnökkel'fel
emelt a toronymagass ágú duz

zasztómű középső építményébe* 
s ott a villanyerőre berende
zett duzzasztót gombnyomással 
üzembehelyezte: a duzzasztó 
felső gátlapja Iesülyedt, s a 
felduzzasztott folyó vize óriási 
tömegben zúdult rá az eredeti 
mederszintre. A Kormányzó 
gyönyörködve nézte az elemi 
erő felfokozott hatását, majd 
kíséretével együtt átment az 
ismét összezárt hajózsilipen, s 
Kállay miniszterelnökhöz a kö
vetkező szavakat intézte:

— Nagyon szépen köszönöm 
ezt a kedves napot!

Lampl Hugóhoz fordult ez
után: No, most aztán egész 
előre I

A kísérő méltóságok meg
hajoltak, Ofőméltósága kedve
sen, mosolyogva elköszönt, 
majd elvonult a munkások sor
fala előtt, azután autóba szál
lott és a tömeg lelkes éjenzése 
mellett indult Budapestre.

Kormányzó Úr Ofőméltósága 
kíséretében ott láttuk a hajón 
Reményi* Schneller Lajos pénz
ügyminisztert, báró Bánffy föld— 
mívelésügyi minisztert. Varga 
József kereskedelmi minisztert, 
Lossonczy István közellátási 
minisztert, Bárczay János ál-
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lamtitkárt, vitéz Ricsóy- Uhlarik 
Béla miniszteri osztályfőnököt, 
több tnagasrangú miniszterális 
személyiséget, továbbá baiczai 
Beliczey Miklós főispánt, vitéz 
dr. Márki Barna alispánt  ̂csá
kói Geiszt Gyula felsőházi ta
got, Csizmadia András és Ze
rinváry Szilárd országgyűlési 
képviselőket, akik a vármegye 
és dr. Ugrin László főszolga
bírót, aki a szarvasi járás kép
viseletében fogadták Öfóméltó- 
ságát Csongrádon, s kisérték a 
„Megyer"-en a duzzasztóműhöz.

Orákhosszáig tartott, atnig 
az ünnepelő tömeg szétoszlott 
a nemzetiszínű zászlókkal gyö
nyörűen díszített helyszínről.

A tanítóhiány és a 
tanító megbecsülése

A vármegyei közigazgatási 
bizottság október havi gyűlésén 
dr. Somodi József kir. tanfel
ügyelő az uj tanév megnyitása 
alkalmából meleg szeretettel 
emlékezett meg a szülőkről, a 
tanító megbecsüléséről s a bi
zottság tagjainak helyeslése 
között nagy elismeréssel szólott 
a tanítóság áldozatos mukájáróL

A Kir. Tanfelügyelő jelenté* 
séből közöljük a következőket.

Szeptember hónap elején is
mét megnyiitak az iskolák ka
pui, Uj tanévnek indultunk 
neki. Az „öreg szeptember", 
mely elhívja a költöző madara* 
kát, bekopogtatott a messzi kis 
falvak és távoli tanyák ajtajain 
is s a kis magyarok éppen 
olyan komoly gonddal és ón
tudattal lendülnek neki az uj 
munkának, mint a nagyvárosuk 
öreg diákjai. A nekibuzdulás 
örömét azonban ma fokozottab
ban, mint máskor, a szülői és 
tanítói gondok komor felhői 
ámyekozzák be. A szülőknek 
a ruháról, cipőről és a minden 
napiról való gondoskodás szánt 
barázdát arcukra, s a szülők 
arcáról átülnek a gondok a 
tanítói arcokra is, mert ami a 
szülőnek gond, az a tanító 
munkájának akadálya. Annál 
örvendetesebb jelenség, hogy 
amennyiben az a szülőkön 
mullott, mindent elkövettek 
gyermekeiknek beiskolázására 
s csak kevés helyen került sor 
kényszerítő szabályok alkalma
zására, Ma sokszor emlegetjük, 
hogy hősi kort élünk. Mindenki 
többet dolgozik és nagyobb 
áldozatot hoz. Legyen áldott a 
magyar szülő, aki megértve az 
uj idők uj követelményét, meg
érzi az iskolamunkájában a 
magyar nemzeti : kultúra uj 
életre szülő és életűnket mentő 
parázsló melegét és olykor a 
maga ruháját adja gyermekére, 
máskor hátán hordja el őt na
ponként a kultúra műhelyéhez.

A megélhetés nehéz gondjain 
felül azonban súlyosabb árnyak 
is ólálkodnak amagyar iskolák, 
a egyelőre inkább a tanyai 
iskolát körül. Kevés a tanító I 
A meghirdetett állásokra nin
csen pályázó. Iskolák maradnak 
árván, vezető nélküL Elcsende
sülnek a nemzeti műveltség és 
szebb magyar jövendő műhelyei. 
Eddig ezt az aggodalmat keltő 
jelenség vármegyénket még alig 
érintette. A folyó tanévben 
azonban már az eddig beér
kezett jelentések szénát 15

iskolánál egyáltalán nincs taní
tás és sok olyan iskola van, 
ahol csak miaden második nap 
tudjuk biztosítani a tanítást. S 
annál sajnálatosabb ez, hogy 
azok az iskolák alig kivétel 
nélkül tanyai iskolák, ahol az 
iskola minden. A nevelés és 
tudomány őrhelye, istenháza 
a népművelés központja. Es 
nem szabad felednünk, akié 
az ifjúság, azé a jövendő I Fel
vetődik a kérdés, mi az oka a 
nagy tanitóhiánynak ? Az egyik 
ok kétségtelenül az, hogy a 
visszacsatolt részek sok tanító
nak adtak elhelyezkedési lehe
tőséget, s ez magritkította az 
elhelyezkedést kereső tanítók 
sorait. Ezen túlmenően részben 
anyagi, iészben lelki okai van
nak a válságnak. Ma a szabad 
pályán olyan elhelyezkedési 
lehetőségek nyílnak, melyek 
sokat elcsábítanak a közpályá
ról, így a tanítói állásból is. 
Ma már a legfelsőbb helyen is 
elismerik, hogy főképpen a 
tanyai tanítóság nehéz anyagi 
helyzetén javítani kell s a 
tanítói kezdő fizetést rendezni 
kell, mert itt nemcsak tanítói

sorsok, hanem a nemzet jövője 
is veszélyeztetve van, ha a 
tanító hiány tovább fokozódik. 
Vigasztaló, hogy ezekkel a 
kérdésekkel a legfelsőbb helyen 
is foglalkoznak. Az anyagi o- 
kokon felül azonban lelki okai 
is vannak a tanitóhiánynak. A 
társadalomnak is be kell látnia, 
hogy a tanító a magyar nem
zeti műveltség ta’pköve, gyer
mekeink nevelője, s a magyar 
jövendő nélkülözhetetlen mun
kása s mint ilyen, méltán tart
hat igény a társadalom nagyobb 
megbecsülésére I Nemzeti érdek 
tehát, hogy a tanítói állásnak 
megbecsülést és megfelelő a- 
nyagi ellerszolgáltatást biztosít
sunk !

Ezért amikor fokozottabb 
gondokkal, de a magvető tör
hetetlenreménységével indulunk 
neki az uj tanévnek, illesse 
dicséret és elismerés erről a 
helyről vármegyénk tanítóit, a 
magyar kultúra őrtálló és helyt
álló harcosait I Áldja meg a 
Mindenható a hivatást teljesítő 
Magyar Népművelőt s fakasszon 
uj magyar életet áldozatos 
munkája nyomán.

Súlyos motorkerékpár szerencsétlenség 
a békésszentandrási úton

Múlt hét csütörtökén súlyos 
motorkeréb pár szerencsétlen
ség történt a Szarvas—Békés- 
ezentandrás közötti betonúton. 
A duzzasztómű ünnepélyes át
adása után Békésszentandrás 
ra igyekeztek Medvegy József 
textilkereskedő és T- Nagy 
Lőrinc csendőr, ameiyfet T. 
Nagy Lőiiuc vezetett a Kraszkó 
tanya közeleben előzés közben 
nekiment egy arra haladó ko
csinak s utasait nagy ívben az 
úttestre dobta. Medvegy Jó
zsef az esés következtében a 
karját törte, míg T. Nagy Lő

rinc súlyos belső sérüléseket 
szenvedett. Á szerencsétlenül 
jártakat a mentők részesítették 
első segélyben, s közülük Med
vegy Józsefet a lakásra, T. 
Nagy Lőrincet pedig a szentesi 
kórházba szállították be. Med
vegy Józsefet a lakásán ápol
ják, T\ Nagy Lőrinc még min
dig a kórházban van, ahol — 
mint érte sülünk — állapotában 
már lényeges javulás állott be. 
Megindították a vizsgálatot, 
hogy a sűlycs balesetért kit 
terhel a felelősség.

A fekete piac ellen megindult 
a legkíméletlenebb harc

Lossonczy István közellátási
I miniszter szabadkai beszédében 
irtóbáború megindítását jelen
tette be a fekete piac ellen. Ez 
a hazaárulásszámba menő gaz
ság velejárója a háborúnak. A 
nemzet élethalál-harca jó alka
lom arra, hogy a társadalom 
salakjából felmerülő elvetemült 
gazemberek belegázoljanak a 
közösség legszentebb érdekeibe 
és a közellátás területén intéz
zenek hatótámadásokat a belső 
front ellen. A felhatalmazott és 
gondosan rejtegetett közellátási 
cikkek dús tárházával várják 
ezek a szemérmetlen uzsorások 
a vevőt, a közösség másik 
ellenségét, aki bőpénzű tárcá
jával eddigi igényeiről lemon
dani nem akaró gyomra fölött, 
minden pénzt megad azért, 
amit szeme-szája kíván, így 
alakul El a fekete piac, ahol 
tolvaj ad el az orgazdának. Ez 
a bűncselekmény a béke bol
dog napjaiban is súlyos bünte
téssel jár, mennyivel súlyosab
bat éraemelnek azok, akiknek 
a háború a jó alkalom arra, 
hogy a közösség szegény része 
elöl orozzák el a legszüksége
sebbet 17 

A háborúnak külön törvényei

vannak s ezeket a törvényeket 
felfokozott és kiméletlen mér
tékben kell a fekete piac go
nosztevői ellen alkalmazni. 
Jurcsek Béla államtitkár cson
grádi beszédéből tudjuk, hogy 
a kormány a kiméletlen meg
torlást alkalmazni is fogja : az 
árdrágításért vagyonelkobzás 
jár. A fekete piac haramiái 
vegyék tudomásul, hogy háború 
van, életre-halálra megy a játék 
és számukra nincs se irgalom, 
se kegyelem.

A fekete piac elleni hadjárat 
már közvetlenül a szabadkai 
beszéd után megindult. A köz
ellátási felügyelőség közegei, 
megerősítve a rendészeti kar
hatalommal, már meg is kezd
ték meglepetésszerű razziáikat 
4  vármegyében. Az első ilyen 
razzia volt az orosházi, ahol a 
közellátási felügyelőség a ba
romfikereskedelemben elbur
jánzott zugforgalmat tette ártal
matlanná és sok fekete árust 
vett őrizetbe és még több ellen 
tett följelentést. Az orosházi 
razziát követte a másik, amely 
Endrőd és Gyoma környékét 
tisztította meg. Itt is több elő
állítás. áruelkobzás és árdrágí
tás! följelentés volt az ered

mény. A közellátási felügyelő
ség folytatni fogja ezeket a 
razziákat., a vármegye egész 
területén.

Az ellenőrzés ki fog terjedni 
a legszigorúbb formában a 
batyuzókra, ezekre a veszedel
mes csempészekre is, akik a 
legagyafúrtabb módon szállítják 
portékájukat a városokba, első- 
sorbau Budapestre. Elképzel
hetjük, micsoda horribilis árat 
fizetnek odafönt ezért az áru
ért, amit ekkora szállítási költ
ség terhel. De arra gondolni 
sem jó, hogy ez a fekete áru 
micsoda árrombolást és anar
chiát okoz a legális kereske
delemben. A közellátási fel
ügyelőségnek lesz gondja ezekre 
a batyuzó szegény legényekre.

fairéit

PRO PATRIA
Bíró János békésszentandrási 

szabómester, m. kir. honvédtizedes 
az orosz harctéren hazafias köte
lesség teljesítése közben szeptem- 

j bér hó 9-én hősi halált halt. Ott 
temették el katonai pompával egy 
kis falu temetőjében, hogy békén 
álmodja síri álmait a feltámadásig 
azért a szebb Magyarországért, 
amelyért iffiii életét aldozta a leg
rettenetesebb, de a legnemesebb 
harcok vállalása közben.

U leniiszleletek 2
A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 

vasárnap délelőtt tót, negyed 11 órakor 
magyar, az újternplomban délelőlt 8 
órakor tótnyelvű istentiszteletet tartanak.

Istentiszteletek a szarvasi róm. kaL 
templomban: vasárnap délelőtt fél 9 
órakor diákmise exhortátióval, fél 10 
órakor csendesmise, fél 11 órakor nagy- 
mise szent beszéddel. Délután 4 órakor 
rózsaf űzéráj latosság. Köznapokon reggeli 
mise fel 8 órakor, este mindennap 6 
órakor rózsafűzérájtatosság.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében.

— Házasság. Dr. Gerényi 
Jenő főtanfelügyelő és Sebess 
Erzsébet folyó hó 21-én Buda
pesten házasságot kötöttek.

— Szász Lajos az új közellá
tásügyi miniszter. Magyarország 
kormányzója, a m. kir. minisz
terelnök előterjesztésére Los
sonczy István közellátási mi
nisztert saját kérelmére állásá
tól felmentette, s közellátási 
tárcanélküli miniszterré Szász 
Lajos m. kir. titkos tanácsos, 
pénzügyminiszteri államtitkárt 
nevezte ki. Szász Lajos — akit 
az ország egyik legjobb gazda
sági éa pénzügyi szakértőjének 
ismernek — működése elé osz
tatlan bizalommal fordul az 
egész ország.

— Kormánybiztos as ország 
tQiifaellátásánál. A földmivelés 
ügyi miniszter az ország faszük
ségletének biztosítása érdeké
ben a fakitermelési és szállítási 
munkálatok előmozdítására, kü
lönösen pedig a gyors végre
hajtást gátló akadályok elhárí* 
tására szükséges intézkedések 
megtételére dr. Vogthfil Miklós 
mioiszteri osztálytanácsost az 
ország egész területére kiterjedő 
hatáskörrel miniszteri biztosnak 
kirendelte a megbízatásának 
tartamára valamennyi erdőigaz
gatóságot lilája rendelte.
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— Halálozás. Csütörtökön, 
folyó hó 15-én tragikus hirte
lenséggel elhalálozott Piros Jó- 
zsefné sz. Piros Terézia Mária, 
Piros József helyi sütőroester 
köztiszteletben álló hitvese. A 
megboldogult szorgos munkájá
val, nyílt becsületességével, 
tisztességével széles körök meg
becsülését és szeretetét érde
melte ki életében s most tra
gikus hirtelenséggel bekövetke
zett halálakor az együttérző 
részvét igaz, őszinte megnyilat
kozását. Temetése folyó hó
17-én szombaton délután 3 
órakor volt óriási részvét mel
lett. Az elhunytban Orosz 
Ivánné, a Szarvasi Közlöny c. 
laptársunk felelősszerkesztőjé
nek neje forrón szeretett édes
anyját, Piros József sütőiparos * 
mester felejthetetlen hitvesét 
gyászolja.

— Halálozás. Bedák Mátyás 
szentszéki bíró, kondoro&i plé
bános, életének 84-ik, áldozó
papságának 59-ik évében hétfőn 
este elhalálozott. Bedák Mátyás 
vármegyeszerte ismert, nemes
lelkű papja volt egyházának, s 
egy bosszú emberöltőn át fá
radt, munkálkodott az Úr 
szőlöskertjében úgy, hogy nem
csak Kondoros, de az egész 
vátmegye felekezeti különbség 
nélkül, igaz megbecsüléssel őrzi 
nemes magvető munkában el
töltött életének emlékét. Te
metése csütörtök délután volt 
Kondoroson a hívek, a tisztelők 
és barátok igaz részvéte mellett.

— Elmarad a vasárnapra ter
vezett békéscsabai MÉP. gyűlés.
Több ízben /elértettük már 
lapunk hasa-̂ i®̂  is; űogy í. hó 
25-én Lossonczy István közel
látási miniszter részvételével 
Békéscsabán vármegyei nagy
választmányi ülést tart a Ma
gyar Elet Pártja. Hivatalos 
értesülés szerint ez a nagyvá
lasztmányi ülés a kormányzat
ban beállott személyi változások 
miatt elmarad.

— Anyakönyvi hírek. Szület
tek : Ujfaludszki József és Ju
hász Rozália leánya Ildikó, 
Gregus András és Gyekicki 
Erzsébet fia Jái<os, Bézi János 
és Rafaj Erzsébet fia György, 
Nagy Mihály és Szólni Mária 
leánya Mária, Rétes János és 
Ganyecz Mária leánya Magdol
na. — Házasságot! kötöttek: 
Liska István Karácsonyi Gizel
lával, Lestyan István Maginyecz 
Judittal, Molnár János Tmov- 
szki Judittal. — Elhaltak: Kom- 
lovszki Pál 4 hónapos, Krkos 
György 72 éves, Piros Anlal 
Józsefné Piros Terézia 56 éves, 
Bandzsal Mátyás? é. korukban.

— Szerelmi .hé.omstög. Évek
óta él különvált* i a feleségétől 
ifj. Vajgel János tondorosi la
kos. Felesége k nyen vigasz
talódott s az tóbbi időben 
Mátrai István sz én kondorosi 
lakossal tartott nn szívélye
sebb ismeretség Vajgelt igen 
bántotta külön' Után élő fele
sége különös iselkedése s
végtére is nem Tván idegeivel 
bosszúját Mátrs ‘öltötte ki • 
a napokban eg* oottal annyira 
helybenhagyta,. *gy a szeren
csétlen Mátrai < aknem három 
hétig nyomta aa ágVat. A ve
rekedés szerepl a DÍróság elé 
kerültek, ahol f. Vajgel Já
nost 1 havi fogL ara Ítélték, az 
végrehajtását a: mban három 
évi próbaidői* { WggmtetUk.

— Kerókpár-rajverseny. A
Szarvasi Levente Egyesület f. 
évi október hó 25-én kerékpá
ros raj versenyt rendez a jelen
legi háborúban elesett gyors- 
fegy vernembeli hősi halottak 
emlékére. Ezen rajversenyben 
Szarvasról részt-vesznek a Le
vente Egyesület, a Gazdasági 
Tanintézet és a Főgimnázium 
egy-egy raja- Résztvesznek a- 
zonkívül a járás összes levente 
csapatai. Indítás 12 óra 30 perc
kor 10—10 perces időközökben 
az Arpád-szállótól. Cél: Szarvas 
Árpád-szálló piactéri sarka. 
Innen zárt oszlopban vonulnak 
a beérkezett versenyzők a Hő- 
sök-ízobrához, hol megkoszo
rúzzák a Hősök emlékművét.

— Az októberi jegyre vissza
menőleg is jár a cukor. Annak 
idején hírül adtuk, hogy az új 
cukorrendelettel kapcsolatosan 
bizonyos eltolódás lesz a cukor
jegyek kiosztásában, mert azo
kat a helyi közellátási hivatal 
megkésve kapta meg. Azóta a 
cukorjegyek jó részét már ki 
is kézbesítették. Most azonban 
új aggodalom lépett a lakosság 
körében fel, vájjon az önhibá
jukon Kívül ki nem váltott cuk
rot október 1-ig visszameeőleg 
beválthatják- e az igényjogosul
tak, ill. azokra a kereskedő 
kiszolgáltathatja-e a cukrot- 
Illetékes helyről kapott felvilá
gosítás alapján közölhetjük, 
hogy most az egyszer kivéte
lesen, — különös tekintettel 
arra, hogy a késedelemnek nem 
az egyesek, hanem a hivatal 
volt az oka — visszamenőleg 
Is ki lehet a cukrot szolgáltatni. 
Emiatt tehát ne nyugtalankod
jék senki, viszont a jegyeinek 
kézhezvétele után azonnal vált
sa azokat be, mert a pótlóla
gos kiszolgálás záros időhöz 
van kötve. Egyben felhívjuk az 
olvasótáborunkat a jövő hónapi 
cukorjegyek, valamint kenyér-, 
liszt-, petróleum- és lábbelije
gyek dátumszerinti pontos ki
váltására, nehogy késedelem 
miatt a nélkülözhetetlen jegyek 
elévüljenek.

— Árdrágítás. KondacsGyörgy- 
né kondorosi lakos a vajat a 
megengedettnél magasabb áron, 
kg. ónként 10 P ért árusította. 
Feljelentették, ügye a kir. já
rásbíróság elé került, mely 150 
P pénzbüntetésre 8 egy évi 
hivaiali és politikai jogvesztésre • 
ítélte.

— Megvont ipart azonnal ab
ba kell hagyni. A kereskedelmi 
miniszter által közigazgatási jog- 
gyakorlat szerint az iparűzés 
jognak a Közigazgatási Bíróság 
jogerős Ítéletével történt elvo
nása azzal a jogkövetkezmény- 
nyel jár, hogy az ítélet kézbe
sítése után az iparűzést azonnal 
abba kell hagyni.

MEGHÍVÓ
A Baráti Kör folyó hó 3l-én (szom

baton) M ti 8 órakor, a kör helyiségeiben 

RENDES KÖZGYŰLÉST 

taxi, melyre a tagokat baráti szeretettel 
meghívom.

T á r g y i o  r ó n i ;

1. Két tag kiküldése a jegyzőkönyv 
hitelesítésére.

2. A (óvó éri költségvetés előterfesz- 
táae éa ezzel kapcsolatot intézkedések 
megtétele.

X  Alelnök választása.
4. Pénztáritok választása.
5. Esetleget Indítványok.
Szarvai, 1942. qjktóber 21.

SCHMIDT JÓZSEF «. k. 
391 abSk.

HIRDETMÉNY
Felhívja az elöljáróság mindazon ter

melőket, kik 800 négyszögölnél nagyobb 
földterületen tengerit termesztettek s ez- 
ideig még a Hombárhoz beszolgáltatandó 
tengeri megállapítása végett a Vásárhelyi 
házban lévő közellátási hivatalba beidéz
ve nem lettek, hogy a beszolgáltatandó 
kukoricamennyiség megállapítása végett 
a Vásárhelyi házban lévő közellátási hi
vatalban f. évi október 22-töl október
27-ig a hivatalos órák alatt gabonalap- 
jukkái feltétlenül jelentkezzenek.

Ugyancsak ezen időpontban jelentkezni 
tartoznak beszolgáltatandó kukoricameny- 
nyiségük helyesbítése végett a l\ VII. 
és T. VIIL kerületben s a T. VI. kér.
1—114. házszámig földbirtokkal rendel
kezők is.

A 800 négyszögnél kisebb földterüle
ten tengerit termelők beszolgáltatására 
kötelezve nincsenek.

A részesek, harmadosok részarányuk
nak megfelelő mérvű beszolgáltatásra 
kötelezettek s csak beszolgaltatási köte
lezettségükért a földtulajdonos szavatol.

A beszolgáltatásra előirt tengeri no
vember hó 30-ig a Hombárhoz feltétlenül 
beszolgáltatandó, mert az aki ezen idő
pontig beszolgáltatást kötelezettségének 
eleget nem tesz, súlyos büntetés alá 
esik s beszolgáltatást kötelezettségének 
teljesítésére karhatalommal lesz kény
szerítve.

Szarvasoe, 1942. október hó 17-én.

Elöljáróság.

Szarvat nagyközség elöljárósága 
23.459/1942. ikt. sz.

HIRDETMÉNY
A földmivelésügyi miniszter az 1943. 

évben is pénzbeli jutalommal és elismerő 
oklevéllel kívánja kitüntetni azokat a 
hűségesen, szorgalmas munkával, gaz
dájuk iránti odaadó magatartással visel
tető gazdasági cselédeket, továbbá gaz
dasági és földmunkásokat, akik egy 
gazdánál 25 évet vagy ennél hosszabb 
időt töltöttek el egyfolytában, megszakí
tás nélkül.

Jelentkezni lehet a munkaadónak és 
cselédjének együttesen* cselédkönyvvel* 
munkakÖnywcl a községháza 19. számú 
közigazgatási jegyzői irodájában, A je
lent kezes végső hatái ideje a folyó ev 
október 31. napja.

Szarvas, 1942. október 15.

Elöljáróság.

Koszorú, virágcsokor

T E M E T É S E K E T

u a legnagyobb gonddal 
végzem, legegyszerűbb
től a legdíszesebbig, a 
legnagyobb igényeket is 
p o n t o s a n  kielégítek. 
Halottszállitás, exhumálás 
nálam m e g r e n d e l h e t ő

H a n t o s  G y ö r g y
temetkezési vállalkozó.
II. kerület Beliczey-út 17.

É R T E S Í T É S .

A nagyérdemű hölgyközön- 
ség szives tudomására hozom, hogy

kézimunkaüzletemet
megnyitottam Vatút-utca 230. sz. 
alatt (saját ház).

Előrajzolt és megkezdett kézi
munkák nagy választékban. Párna 
montirozását és legújabb modellú 
hálóing és kombiné varrását vál
lalom.

Szíves pártfogást kérve

2  C Z I B U L A  E M M A
R__________________________

TURUL-MOZGO
Október hó 23-án, pénteken fél 6 és 

fél8 órakor; október 24-én, szombaton 

fél 6 és fél 8 órakor; október 25-énf 

vasárnap fél 2, fél 4, fél 6 és fél 8 óra

kor í október 26-án, hétfőn, fél 6 és fél

8 órakor a budapesti filmszínházakkal 

egyidőben

H á z a s s á g

Főszereplők: Muráti Lili, Páger Antal, 
Pcfényi László, Z&illey, Ladomerszky. 

Ke reszt e*y, Pethes Sándor.

Kiég.: Magyar és UFA híradó.

Október 28-án, szerdán fél 6 és fél 8; 
okt. 29-én csütörtökön fél 6 és fél 8 ó.

Mindenki mást szeret

A szarvasi kir. {bíróság mint tkvi 
hatóságtól.

7182—1942. tkvsz.

V é g z é s .
Sinka János békésszentandrási lakói

nak a békésszentandrási 2362 sz. tkvi 
betétben A I. 1-6, 9-10 f 1 sorsz. a. 
foglalt ingatlanainak végrehajtási árve
rés hatályával magánkézből bírói utón 
eladása tárgyában a tkvi. hatóság a 
14000—1933. M. E. sz. r. 18-20 §-a, 
valamint a 4000—1938. M. E, sz. r. 27. 
§-a értelmében a békésszentandrási 2362 
sz. tkvi betétben A, 1.1-6, 9, 10 f  1 sorsz. 
459ö|5, 4598|6, 4599|lf 4600, 4ö01, 4602, 
4603|10. 4603|11, 4599)2 hrsz. a. foglalt 
és Sinka János nevén álló ingatlanok 
végrehajtási árverés hatályával bírói 
úton való eladását Sinka János kérel
mezőnek a 6646|1942 tkvsz. alatt be
adott kérelme folytán elrendeli.

Minthogy Aszódi Imre (nős Fabó Má
riával) békésszentandrási lakós a fenti 
ingatlanokra 19000 P, azaz Tizenkilenc
szer P-ős vételi ajánlatot tett az ajánlat
ban foglalt azon feltételekkel, hogy az 
ingatlanokat per és tehermentesen kapja, 
a vételárat a jogerős és a bíróság által 
jóváhagyott vételi ajánlat elfogadásától 
számított 30 napon belül megfizeti, s 
az ingatlan birtokba-adása ugyanekkor 
történik. Továbbá, hogy az ingatlan 
adóit a birtokbavételtől számított naptól 
kezdve viseli, végül, hegy a vételár a 
függótermésre nem vonatkozik.

A nevezett ajánlattevő a vételár . 10 
százalékát bírói letétbe helyezte s ez
által a 14000—1933. M. E. sz. r. 17. 
§-ban irt feltételeknek eleget tett.

A tkvi hatóság a 14000—1933. M. E. 
sz. r. 18. §.-a értelmében a tárgyalás 
megtartasára a felek és ajánlattevők meg
hallgatására, határnapul 1942. november
2. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki.

Szarvasi járásbíróság hivatalos helyi
ségében (f. sz. 5.) amikorra az érdekel
teket a törvényes következmények ter
hével megidézi.

Felhívja egyben tkvi hatóság a tkvi 
tulajdonost, és a jelzálogos hitelezőket 
valamint az egyéb tkvi érdekelteket, 
hogy a végzés kézbesítésétől számított
10 nap alatt észrevételeiket előterjeszt
hetik.

Egyben a tkvi hatóság felhívja mind
azokat, akik a fenti ingatlanokat meg
venni óhajtják, hogy a vételi ajánlat 10 
százalékát kitevő bánatpénz letétbehe- 
lyezés mellett legkésőbb a fenti tényállás 
előtti nap déli 12 órájáig tehetnek a fent 
beígért vételi ajánlatot, legalább 10 szá
zalékkal meghaladó ajánlatot

Azok, akik a végrehajtási árverés ese
tében bánatpénz letétele nélkül árverez
hetnek, a bánatpénz letétele alól fel 
vannak mentve.

A tkvi hatóság a fenti határnapon több 
vételi ajánlat közül a legmagasabb Tétel
ár felájánlóját nyilvánítja vevőnek. Aki 
szabályszerű Írásbeli vételi ajánlatot már 
tett, az a 4000/1938. M. E. az, r. 28. 
§-ának 4. bek. értelmében tehet a tár
gyaláson is a legmagasabb vételi aján
latot legalább 1 százalékkal meghaladó 
újabb vételi ajánlatot, ha bánatpénzét az 
új ajánlatnak megfelelően kiegészíti.

Az egyenlő ajánlatot tevők közül a 
tkvi hatóság a vevőt a 14000/1933. M.
E. sz. r. 19. §-ának 2. bekében megha
tározott sorrendben fogja kijelölni.

A vevő köteles a vételárat az őt ve
vőnek nyilvánító végzés jogerőre emel
kedésétől számított 30 napon belül meg* 
fizetni, amennyiben ennek, eleget nem 
tesz, bánatpénzét elveszti >és a bíróság 
őt bármelyik érdekelt kérelmére a költ
ségek megfizetésében marasztálja < ée a 
vételt hatálytalannak nyilvánítja.

A vevő, ha vételi kötelezettségének 
már eleget tett ingatlant az ajánlat-, 
bán jelzett batáridőben veheti birtokba, 
tulajdonjog bekebelezését a tkvi hatóság 
hivatalból rendeli el, figyelemmel azon
ban az állam elővásárlási jogának gya- 
korolhattaára és evégből a. jogeróeeé 
nyilvánító végzést a m. kir. földmiyelés- 
ügyi miniszternek mégfogja küldeni 
(1924: VIL te. 7. §, 1925: VIIL te. 27.
S, 1936 í XVU. te. 85. 8. 14000/1933. M. 
L  sz. r. 19; S» áa 10000/1935. M. E. az. 
r 32 S )

Á Tevő kötelei a 43.300/1939. M. E. 
W. r. I. $-ában foglalt t , a 26000|1941.
F. M. m . r. 6. §• ») pontjában ioglalt 
nyilatkozatokat jegyzőkönyvbe mondani 
ét alálrnt

A lényegeién eltérő vételi ajánlatok el
fogadást* továbbá az ajánlattevők egyéb, 
kötelezettségei tekintetében a 4000—1939 
M, E. sz. r. 27. ft-ának rendelkezései aa 
Irányadók. . . . .

Erről értesítést kapnak ez érdekeltek*
Szarvai. 1942. okt. 1.

D r.i. Szabó aL kir. fbbó

A kiadmány htteléfll í  (o lm b ilád u  e l^ ‘ 
M ái kezelő. 414

*Uray Tivadar, Déiy Sári, Szilágyi Szabó

megrendelheti a Kreb« kerto- “ J " * *
szetben. — Telefonszám : 117 Kiegészítésül: LUCE híradó.

Eladó házak:
I. kér. 184. sz. sarokház, melléképületekkel;
I. 432. sz, cseréppel fedett beltelkes lakóház, *melléképületekkel;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész;
170 négysz. üres telek sarok mellett;
2 db 400 négyszögöles telek I. kér. 391 sz. ingatlanból;
Kondoroson piactér mellett lakóház teljesen felszerelt sütődével; 
Békésszentandráson szőnyeggyár közelében cserepes lakóház.

Cladd földek:
Körösparti nyaraló köépülettel;
2—3 kishold príma szántó a VII. külkerület 472. az. tanya mellett csabai 

kövesúthoz közel;
2400 négyszögöl területű 1. osztályú'ezántó á Maginyecz-dűlőben ;
4 hold lucernával bevetett föld kövesút mellett; *
8 hold szántó a Tónlszálláson ;
14 hold szántó a Décsi laposon;
24 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen;
341/1 katasztrális hold szántóföld és 17 hold kaszáló Külső Ecseren;
58 hold szántó a mezőtúri határban;
165 katasztrális hold szántóföld —  2 tanyával — József szálláson ;
4 járás közös legelő Tónlszálláson ;
241 négyszögöl dinnyeföld Nyúlzugban;
600 négyszögöl dinnyeföld cigányért szőlőkben;

B ő v e b b  f e l v i l á g o s í t á s t  n y ú j t  a

a Szarvasi Hitelszövetkezet
mint az  O . K. H. ta g ja  pénzintézet,

ahol inj.H.nnlc adás-vételével, közvetítésével is foglalkoznak.

Ugyanezen pénzintézet képviseli a Gazdák Biztosító Szövet* 
kezeiét ; folyosít termelés és beruházás céljait előmozdító 
4 */» %-os kamatozású kőtvénykölcsönöket és kamatmentes -

lóktlcpttnt. _ 321
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Testedzes Négy emberével négy szovjet harckocsit zsákmányolt egy zászlós

GyTK— Turul 2:i. (0:1).
Hosszas vá: a'.í c:7.:-s után ment 

el a Turul í. osztályú c<ap:-ta 
Gyomára, a? ottani GvTK- 
val lejátsia mérkőzését. A vá
rakozás oka Osvár hiányzása 
volt, aki iskoíai szolgálata miatt 
nem tudott megjelenői, de a 
Turul vezttősége megígérte volt, 
hogy eljár szabadsága ügyében. 
Sajnos, az ígéret „csak" Ígéret
nek maradt, s így a Turul 
kapus nélkül állott úlrakészen. 
Szerencse, hogy Melis az indu
lásnál jelen volt sígy helyette
síteni tudta a hiányzó Osvárt. 
A csapat kikapott, lehet hogy 
Osvárral a győzelmet is meg
szereztük volna, s most nem 
tudjuk kit terhel vájjon a fele
lősség a vereség és Osvár hi
ányzása miatt?

L félidő. Csúszós talajon, sze
merkélő esőben indul a mérkő
zés, mindjárt az első percekben 
a Turul lep fel támadólag s a 
8 percben a vezetést is meg
szerzi: Melich 30—40 m- en 
keresztül viszi a labdát, hirtelen 
levágja Bankó elé s ez a hálóba 
továbbítja. 1:0 ra vezet a Tu
rul. A 10. percben a kitünően 
játszó MeUchnek felreped a 
szemhéja, 4 percig ápolják. 
A 15. percben Podmaniczky 
szép beadását Bankó szépen 
fejeli, de a GyTK kapusa szé
pen védi. Továbbra is a Turul 
támad, de a lövésekkel nincs 
szerencséje!!. A GyTK támadá
sokat Janúrik és Sznagyik bi
zonytalanul mentik s csak a 
szerencse menti a Turul kapu
ját a góltól,

Szünet után Melich nagy 
turbánnal tér vissza a fején a 
a jobb szélre áll. A Turul csa
társora szép támadásokat vezet, 
de ezek soha sem jutnak gólba, 
mert hol a kapuba (kétszer), 
hol pedig a kitűnően védő 
GyTK kapus teszi ártalmatlanná 

■ a lövéseket. A sok eredmény
telen és sikertelen Turul táma
dás fellelkesül a GyTK-t, s ve
szélyes támadásokat vezet, 
melyet a Turul védelem nagyon 
bizonytalanul ment. A GyTK 
támadás után a 16. pattog a 
labda (a két hátvéd sehol, Me- 
Hs kint a kapuból, Sznagyik 
mentene), de a játékvezető 11. 
ítél. Gáspár értékesíti a Turul 
támadását, azonban ismét ka
pufával fejeződik be. A GyTK 
fellelkesül, a a 42. percben 
Császár belövi a győztes gólt 
(2: l).Ma jd vége a mérkőzésnek.

B írá la t .  Nem ügy indulta 
mérkőzés, hogy a Turul vesz
tesként hagyja el a pályát, de 
ebben nagy beleszólása volt a 
balszerencsének és az Osvár 
nélkül felálló védelemnek. A 
Turul nagy balszerencsével ját
szott, ha a sok kapufából leg
alább egy is gólt eredményez, 
akkor a GyTK összeroppan, dé 
a sok „ellőtt" helyzet a . GyTK-t 
fellelkesíti, s így született meg 
a fenti „gyászos1* eredmény.
OLE—Turul II. 5 :0  (2:0)

Jövő vasárnap a Turul L há
rom nehéz vidéki meccs'után 
ismét idehaza játszik I. osztályú 
bajnoki mérkőzést a Nagysza
lontai TC veL Mint értesültünk, 
a Turul megerősített csapattal 
áll lel a mérkőzésre, s reméljük, 
hogy jó játékka) és győzelem* 
mel lepi még híveit. r, a.

(Honvéd haditudósító század. Sz. Kovács Imre tart. hadnagy )

Kemény harc folyt a Don pártján. A 
kanyarban iriii bent voltai: :iz oroszok. 
A S2em:-;ĉ : :*vő érd .bői keüemcticn- 
kediek. í*el kelteit deríteni, hogy hányán 
vannak ott és mit kínainak. A föladat 
igen veszélyes vállalkozásnak lat&zutt. 
azonban nincs az a nehéz feladat, a- 
meJyre a honvédek kőit ne akadna 
fölös számmal önkéntes vállalkozó.

igy jelentkezett többek között Horváth 
Lászió zászlós, egy páncéltörő ágyús 
szakasz parancsnoka. Nagy gyakorlata 
van már az ilyen vállalkozásokban. Min
dig négy kiválasztott emberét szokta 
útjaira magával vinni, a „szükebb törzs- 
karát", ahogy szakaszában mondják.Most 
Horváth csoportjára esik a választás.

A földerítő járőr mélyedésekben la
pulva nyomult az erdő felé. Még szür
kület előtt egész a közelébe jutottak. 
Utána nyilt terep következett, várniok 
kellett tehát amig besötétedik. Az erdő
ben nagy volt a mozgolódás. A zaj egész 
éjszaka tartott. Amennyire lehetett,egéiz 
közelről figyelték meg a honvédek, mi 
történik. Virradat előtt arra lettek figyel
mesek, hogy az ellenséges gyalogság 
visszahúzódott. Horváthék szép lassan 
előrekúsztak az erdő szegélyéig. Ekkor 
nagyjelentőségű fölfedezést tettek. Észre
vették, hogy az erdő szélén ellenséges 
harckocsik állnak ügyesen álcázva, ké
szenlétben. A harckocsik körül szovjet- 
katonák tettek-vettek. Hajnali támadásra 
készültek.

A zászlós pillanatok alatt merész ter
vet eszelt ki, Elhatározta, hogy négy

emberivel rajtaüt a szovjet páncé’oso- 
kor,. Emberei örömmel vállalkoztak a 
vakmerő feladatra. A zászlós halk sutto
gássá! kioszrolta a szerepéket. Maga az 
ciso harckocsit vállalta, két emberére a 
második harckocsi elintézését bízta éá a 
harmadikra is két ember jutott. A távo
labb álló negyedik harckocsival pedig 
majd megküzdenek valahogy.

Az első harckocsi motorja* éppen be
gyújtották, a legénysége bebújt a helyére. 
A tetejét éppen léakarták csukni. Hor
váth László zászlós ebben a pillanatban 
macskaugrással rávette magát a harc
kocsira és a tornyába bedobott egy 
kézigránátot. A harckocsiban levők meg- 
némultak.

A támadás egyúttal jeladás volt Hor
váth emberei számára. A második harc
kocsit ugyanúgy intézték el pillanatok 
alatt, mint ő. A harmadiknál nehezebben 
ment. A tornya le volt zárva. A ké* 
honvéd azonban nem jött zavarba. Kőz- 
vétlen közelről a lőrésen lőttek be é5 ú 
bentlévŐ legénységet golyóikkal megölték, 
illetve megsebesítették.

Ekkor azonban megmozdult a negye- 
dih harckocsi és gyilkos tüzet nyitott a 
vakmerő honvédekre. A helyzet válsá' 
gosra fordult

Horváth László zászlós azonban nem 
vesztette el lélekjelenlétét. Ftljgaatok alatt 
bent termett az első barckb£fjb|n, meg
fordította a tornyát s keiiiiöyen, lőtte 
az ellenséges harckocsit. Tüze hatásos 
volt. Az oroszoknál valami üzemzavar 
állhatott be, Horváth emberei ezt észre

vették a merészen megközelítették a 
lankot. Az oroszok, útfy látszik, a harc
kocsi elhagyására készültek, mert felnyi
tották a páncéltorony ajttját. A honve
dek csak ezt a pillanatot várták s kézi
gránátot dobtak a <^*onyba.

Ezzel a harc eldőlt.
Horváth zászlós jól értett a harckocsi

vezetéshez, az emberei is. Kevés szóból 
ért a honvéd, Horváth kiadta a paran
csot, hogy a szovjet harckocsikat vezes
sék utána. Haza. Három harckocsi moz
góképes volt. A negyediknek motorjával 
baj volt. Ezt vontató kötélre fogták s a 
kis csoport elindult a négy zsákmányolt 
harckocsival a magyar állások felé.

Csak egytől tartottak: attól, hogy a 
magyar páncéltörők ellenséges támadók
nak nézik őket s még mielőtt hazaérkez
nek, útközben kilövik őket

Horváth zászlós ezen Is segített. Egyik 
emberét a szürkülethfrn elörekúldte, adja 
a páncéltörők tudomására, hogy a négy 
bolsevista harckocsi nem ellenség, mert 
már magyar honvédek vezetik. A kül
dönc eredménnyel já it: Nem lőttek rá- 
jujt. A négy magyar fiú pedig diadal- 
irifenetben vonult be a négy zsákmányolt 
b arckocsival; .

Jutalmuk nem maradt el, Horváth 
zászlóst, aki régebbi hasonló vitéz 

jqagftartásáért már megkapta volt a 
kormányzói dicsérő elismerést, most 
újabb kitüntetésre terjesztette lel Jzü- 
kebb törzskara", a négy honvéd pedig 
egytől-egyik megkapta a kisezüst vitéz
ség! érmet

— Csak orvosi rendelvények
re adnak ki szacharint a gyógy
szertárak. A belügyminiszter 
és a közellátás ügyi miniszter 
rendelete értelmében szache* 
rint a gyógyszertárak további 
intézkedésig csak rendelvényre 
adnak. A rendelőorvosnak a 
véleményen a beteg nevét, 
életkorát, lakáscímét is fel kell 
tüntetnie, továbbá meg is kell 
jelölnie, hogy a betegnek a 
szacharin használatára előre
láthatólag mennyi ideig (hány 
hétig) van szüksége. Egy vényre 
legfeljebb bárom hónap eltel
téig adhatnak szacharint még
pedig egy-egy beteg részére a 
450 szeres édesítő erejű szacha
rinból egy hétre legfeljebb 100 
tablettát tartalmazó csomago
lást. Egy* egy beteg részére 
mindig csak az illető hétre 
esedékes szacharin mennyisé
get szabad kiadni

— Vasúti' szállítási kirendelt
ség létesítése. BáDffy Dániel 
báró földmívelesügyi miniszter 
a M. A. V. igazgatóságánál 
(Budapest, Andrássy út 73-75.) 
működő „Központi Katonai 
Szállítás Vezetőség" kebelében 
állandó kiküldöttet rendelt ki 
dr. íjjász Ervin m. kir. erdő
tanácsos' személyében, akinek 
felhatalmazása az összes, a 
tárca ügykörébe tartozó vasúti 
szállításokkal és kocciigénylé 
sekkel kapcsolatosan felmerült 
panaszok es kívánságok tárgyá
ban hivatalból történő közben
járásra terjed ki. A gazdakö
zönség ezért minden egyes 
halasztást nem tűrő szállítás 
esetében, ha e tekintetben ne
hézség.-vagy akadály merülne 
fel,'közvetlenül fenti kirendelt- 
hez fordulhat. (Telefon: 220*218, 
220 260, 421 720.) A panaszok
nál fel kell tüntetni a feladó1 
és a címzett nevét és vasútál
lomást, az áruk nemét, az igé
nyelt kocsi minőségét és meny- 
nyiségét, valamint a szállítás 
időpontját

—  Nyomtatványokat gyorsan . 
és ízlésesen készít a MQIIer- 
nyomda. Telefonnám 109.

Apró  h ird e té se k
111. 78. szám alatt ház eladó. Érdek

lődni lehet Hrivnák Pálnál (Kondacs 
fodrászüzletben).___________________ 285

Bármilyen elfoglaltságot villái nyug
díjas. 11. 307.______________________278

Eladó 4 járás Kákán. Érdeklődni létlét 
dr. Dávid Lászió irodájában. ^77

300-tól 1000 négyszögölig veteményes 
föld eladó lehet IV. kerület
404. szám alatt. _______________ 241

20 hold löld a mezőtúri határban, 
közvetlen az iskola mellett, haszonbérbe 
kiadó vagy örökáron eladó. Érdeklődni: 
1. 151 sz.____________________  242

Ház eladó 111. kér. 152 szám. (Kohút- 
féle. 302

özv, Baginyi Endréné 111. kér. 108. 
számú ház eladó. j  _________ 306

I. kér. 618 számú h íi ícJettel együtt 
és egy féltelek eladó ugyanott 303

Bútorozott szoba, esetleg ellátással is 
kfodó 111., Jókai Mór-u. 246._______ 302

Szarvasi Hl. belker. 151 számú ház 
eladó. Érdeklődni lehet dr. Wolf Jenő 
ügyvédnél.________________________ 296

IL kér. 153 sz. alatt kiadó 1 dinnye* 
fold feléből és egy téli kabát eladó. 296

IV. 473. számú ház eladó. 311

1. kér. 210 számú ház eladó. 293

111. kér. 122. szám alatt S. H. B. mó- 
tor, egy féderes Nagyatádi-kocsi és egy 
kerékpár eladó. 310

Sürgősen eladó egy és egy negyed hold 
föld közvetlen kövesút mellett, jó ivó
vízzel, szép tanyával és szépen beke
rítve termőfával. Érdeklődni VI. kflkér. 
W5/5 Sápszky Jánosnál. 326

Eladó Csabacsűdön az állomás köze
lében T. 40. szám alatt Kiszely Pál (n. 
Kitolják Erzsébetj tulajdonát képező 12 
hold főid tanyával és ^fton-kúttal. Ér
deklődni lehet dr. Saiacz Aladár ügy? 
védnél, Szarvas.

III. kerület 55. számú ház eladó. 315

Óhegyi János úriszabó, Szarvas, Piac
tér. önálló, vagy gyakorlott kézimunkást, 

, szabóiegédet állandó munkára azonnal 
felvesz.___________________  317

Krokodilbőrmintájú fapántos, 80x40 
cm méretű „Vulkáni-bőrönd, gugnieső- 
köpeny (gallér), amerikai önborotvaké- 
szülék (zsilet) eladók, U. kér. 521. sz. 
Ó temetőnél.___________________________*______ 318

Szentetornyán eladó 1000 kéve jó 
tengeriszár Veigler Géza I. kér. 365. az.

/_____________________________ 320

Házmesteri teendőkért lakást és vete
ményes kertet adok gyermektelen házas
párnak. Dr. báró Dreschler szolgabiró. 
__________________________________ 323

Mangolban eladó 518 négyszögöl gyü
mölcsös szőlővel. Érdeklődni IL 281. 312

Kürtös-dűlőben, décsi sarkon 2 hold 
föld és IV. 78. számú ház eladó. 313

1. 151. szám alatt különbejáratú búto
rozott szoba 2 személynek is kiadó. 324

Eladó 6 drb keveset használt káposz
tás hordó, András Mátyás kereskedőnél.

, 325

NYOMATOTT MÜLLER KÁROLY 
KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZARVAS

Gazdqk_jig^elm éb^
C^áváztassuk vetőmagunkat a jól bevált 

Porzol, Arzopác, Tlllantlnnal 1

Terméstöbbletet, munkamegtakarítást je
lent, mert «. .megcsávázott gabonát a 
rovarok nem támadják meg.

Bigriol nedves pác
kapható bármilyen mennyiségben

özv. Janúrik Andrásné fűszerüzletében
Nagytakarításhoz meszelő, festék, továbbá 
háztartásába mindenféle fűszer-, cseipege- 
és rövidáru legolcsóbban beszerezhető I 

,PE KK* IS „FUTOR* CSOMTTÁPUSZT AlUHDÓA* KAPHATÓ


