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Föld alatt
szervezkedő párlütés és forrada
lom volt a kezdeményezője és 
később végrehajtója az 1918 as 
idők nemzetrontásának, melynek 
kulminációja volt az 1919-es gya
lázatos emlékű komuoizmus és 
gyászos eredménye a triaroni 
békekötés.

Idegen elemek, idegen pénzelés, 
idegen eszmék voltak azok, me
lyek akkoriban szétrág'ák a 
nemzet belső frontiénak szerve
zetét, megdöntötték egy nemzet 
erős hadseregét és ebek harmin- 
cadjára juttatták az országot.

Akkoriban még tapasztalán volt 
az egész polgári társadalom és 
ami a fő — hiszékeny. Nem is
merte még a káprázatos jelszavak 
mérgét és azok halálos következ
ményeit, ezért lépre ment... és 

. súlyos árat fizetett hiszékenysé
géért, politikai iskolázatlanságáért 
és tudatlanságáért.

Azt hittük, hogy az 1918—20-as 
idők rémtörténete elég izeütőt 
adott mindenkinek ahhoz, hogy 
egyrészt ne vállalkozzak semmi
féle nemzetrontó munkára, más
részt, hogy ne . tűrje, hanem 
minden erejével akadályozza meg 
az ilyen eszmék és elemek érvé
nyesülését.

Bár a sajtó szinte teljes egé
szében á keresztényi és nemzeti 
eszmék vonalán küzd és a meg
maradt baloldaii érzelmű lapok 
is tartózkodnak miden izgatástól 
és bár a közvélemény tapasztal
tabb része a legvégsőre is kész 
elszáoással figyel minden nemzet- 
rontó megmozdulást — mégis 
akadnak olyanok, akik vagy go
noszságból, vagy tudatlanságból, 
de mindenesetre felelőtlenül hoz- 
zámernek nyúlni a súlyos haic- 
ban álló nemzet belső létérdekei
hez és földalatti kommunista szer
vezkedést kezdeményeztek.

A tudatlanság, az éretlenség, a 
felelőtlenség és a gonoszság eme 
szövetkezése valóban jót nem is 
hozhat, csak a teljes dekadenciát, 
az anarchizmust és a nihilizmust.

Ilyen szervezkedésnek a nyo 
mára jutottak a hatóságok szervei 
Szarvason is, melynek szereplői* 
ről és közelebbi adatairól a to
vábbi nyomozás érdekében ugyan 
nem Írhatunk ; de reméljük, hogy 
akik a nemzet élete ellen fel
emelni merészelték a kezüket — 
méltó és igazságos büntetés nél
kül nem maradnak!

Szarvas hazafias közönsége a 
legnagyobb felháborodással vette 
tudomásul a kipattant ügyet és 
mi e jelen sorokban a közvéle
mény megnyilatkozásának adunk 
kitejezést, amidőn igazságos meg
torlást és méltó büntetést kérünk 
ezen minősíthetetlen akcióra, te
kintet nélkül arra, hogy az ügy

körültekintően megszervezett ak- ságból, vagy tréfából, vagy pedig 
ció, vagy pedig éretlen fiatalem- ; öngyilkossági szándékból nyúl 
berek könnyelmű vírtuskodása • a mBgisfeszüitségü vezetékhez, 
veit. A vil'amos áram egyformán : Marx tanai is így ölnek, 
öl, ha valaki jóhiszemű tudatlan* Szarvas társadalma ezt — úgy

saját lokális, mint az ország biz
tonsága érdekében — követeli és 
hiszi, hogy meg is kapja.

Amint lehetővé válik, az ügy
ről részletes tudósítást közlünk.

Fogadalmat tesznek a cséplőgéptulajdonosok
A m. kir. közellátásügyi minisz

ter cséplési u'asítása értelmében 
minden cséplőgép felelős vezető
je a cséplés megkezdése előtt a 
lakóhelye szerint illetékes ható
ság előtt fogadalmat köteles tenni 
arra, hogy a cséplési könyveket 
lelkiismeretesen vezeti s az uta
sításban megszabott egyéb köte
lességeit is mindenkor pontosan 
teljesiti.

A fogadalom szövege a követ
kező : Becsületemre és lelkiisme
retemre fogadom, hogy az ) 943- 
évi gabonatermés cséplésével és 
a cséplési eredmény számbavéte
lével kapcsolatban fennálló tör
vényes rendelkezések által előírt 
kötelességeimet mindenkor pon
tosan és lelkiismeretesen teljesí
tem. A hatóságok utasí ását be
tartom, az előírt csíp’ési köny

veket pontosan vezetem és min
den tőiéin telhetőt megteszek, 
hogy a cséplés ẑavartalanságát 
biztosítsam. A cséplés folyamán 
tipasztalt rendellenességeket és 
szabálytalanságokat, amelyeknek 
megszűntetése hatáskörömön kí
vül esik, illetve a megbízásomat 
meghaladja, az illetékes hatóság* 
nak haladéktalanul bejelentem.

A közellátásügyi miniszter ellenőrizteti a cséplést
Minden gazdának gazdasága 

termését a jó gazda pontosságá
val, lelkiismeretesen kell clcsé
pelnie. A cséplést csak akkor 
lehet'megkezdeni, ha  a gazda" 
bemutatja gazdakönyvét, vagy ha 
a csépeltető igazolja, hogy arató- 
rész címén jutott a gabonához.

Kévéhez kötéshez szalmát, vagy 
zsupszalmát csak engedéllyel le
het felhasználói.

—- A -közellátásügyi -miniszter— a 
cséplést a közellátási felügyelő
séggel és a közigazgatósági ható
sággal ellenőrizteti. Ez az ellen

őrzés arra irányul, hogy a kia
dott intézkedésekét pontosán be
tartják-e ? Azt a cséplőgéptulajdo- 
aest,-aki-nem tartja be az utasít 
tásokat, . eltilthatják a további 
csépléstől, vagy ellenőrt állítanak 
a géphez.

A Bajtársi Szolgálat üzenetei a honvédcsaládoknak
A júliusi Qgyeletesi szolgálatot 

szerdán: Léviusz Ernő nyug. ig. 
tanár és Raskó Kálmán nyug. 
gimn. igazgató, tanügyi főtanácsos; 
pénteken pedig: Szabolcs Károly 
nvug. gimn. tanár, címzetes igaz
gató és Tótfalusi Aladár nyug. 
gimn. tanár, címzetes igazgató 
látják el. A hivatalos órák mind
két napon a községháza kistanács
termében d. u 5—6 között vannak.

Az elnöki teendőket 1943. év
II- felében Selmeczy Géza gimn. 
tanár elnök helyetlesítéseképen 
Orosz Iván szerkesztő, a szolgá

lat főtitkára végzi.
A hadigondozás ügyeit ezentúl 

nem az egyes csapattesttek erre 
rendelt tisztje, hanem községen
ként a kinevezett hadigondozó 
tiszt látja el, így Scarvason: 
Piliszky János főhadnagy, akinek 
hivatalos helyisége a III. Horthy 
Miklós út 116 sz. a. van. 1943. 
VII. 1-től ő az összekötő a kato
nai és a polgári hatóságok között.

Az 1943. évi látogatások ter
vezetét már kikézbesítettük. A 
napokan küldjük meg az - egyes 
kerületek a hadba vonultjainak a

névjegyzékét és egyben megje
löljük, hogy ki mely családnak a 
látogatására kapott beosztást 

Ha a kinevezett intézőbizott
sági tagok közül bárki a kiosztott, 
szerepre szükséges idővel nem 
rendelkeznék, kérje meg a maga 
helyettesítésére valamely rokonát, 
barátját, ismerősét vagy szom
szédját. E munka alól senki sem 
vonhatja ki magát. A kiosztott 
szerep becsületes elvégzésé a 
legkisebb áldozat, amit értünk 
küzdő hoavédeinkért idehaza 
megtehetünk.

Mi lesz a büntetése annak, aki nem szolgáltatja be 
a megfelelő terménymennyiséget?

Ma, amikor nemzetünk élet
halál harcát vívja, amiVor évszá
zadokra dől el a magyarság sorsa, 
komoly követelményeket támaszt 
a haza a polgáraival szemben.

A honvéd a Don partján és a 
földmívelő a Tisza partján egy
formán fontos pozíciót tart, egy
formán hordja erős vállán a haza 
torsát I

Akiben lélek van éa igaz ma
gyar szív lakik, az nem kényszerű 
parancsnak, hanem lelkes köte
lességteljesítésnek érzi, hogy ereje 
megfeszítésével tegyen eleget a

beszo'gáltatási kötelezettségének.
A beszolgáltatási kötelezettsé

get előiró - törvényerejű rendelet 
számilva arra, hogy egyesek 
esetleg félvállról akarják venni a 
rendelet betartását, súlyos bün
tetést ir elő azokra, akik rossz
indulatból, hanyagságból, vagy a 
fekete piacon történő értékesítés 
miatt nem tesznek eleget beszol- 
gáltatási kötelezettségeiknek.

Természetes, hogy az, aki leg
jobb igyekezete, legjobb tudása 
ellenére a természet, az időjárás 
mostohasága miatt nem képei

eleget tenni a vele szemben meg
nyilvánuló többet-követelésnek, 
nem kell, hogy tartson a megtor
lástól

A 102.800/1943. K. M. rendelet
17. §-a foglalkozik egyrészt a 
rendelet híven teljesítő hazafiak 
megjutalmazásával, másrészt rend- 
büntetés kiszabásával azokra, akik 
nem tettek eleget valamelyik be
szolgáltatási kötelezettségüknek.

Aki mind a búza, mind a zsír, 
mind a vegyes beszolgáltatási kör 
telezettségének eleget tett és még 
azonfelül is bead közszolgáltatásra
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terményt, a teljesített többlet
beszolgáltatás minden 100 búza- 
egysége után az elszámolás idő
pontjában érvényes métermázsán- 
kénti búzaár egyharmadának meg
feleld jutalomban részesül. Vagyis 
aki a beszolgáitatási kötelezett
ségén felfii beszolgáltat még egy 
mázsa búzát, az ha 40 P lesz a 
leszámoláskor a búza ára, akkor 
a 40 P-n felül 13 P jutalmat kap.

Viszont azt, aki akár a kenyér- 
gabonára, akár a zsírra, akár a 
szabadválasztású termékekre vo
natkozó beszolgáitatási kötelezett
ségének eleget nem tesz, meg
hallgatása után, amikor is véde
kezését előterjesztheti, rendbünte
tés címén pénzbüntetésre kötele
zik. A pénzbírság összege pedig 
a beszolgáitatási kötelezettség 
teljesítéséből hiányzó minden 100 
búzaegység után az érvényes ha
tósági búzaár mázsánkénti árának 
háromszorosától nyolcszorosáig 
terjedhet. Vagyis minden be nem 
szállított mázsa búza után, ha a 
leszámoláskor a búzaára 40 P 
lesz, 120—360 P összegű bírságot 
kell fizetni,

A pénzbírságot közadók mód
jára biztosítják és hajtják be. 
Késedelmes befizetés esetén sza
bályszerű késedelmi kamat jár 
utána-

Ez a szigorú birság meg fogja 
akadályozni a terményeknek a 
fekete piacon való értékesítését. 
Senki sem lesz bolond, hogy 
dupla áron adja el a fekete piacon 
a terményt, ha a dupla árral 
szemben neki háromszoros, négy
szeres, esetleg nyolcszoros bírságot 
kell fizetni, miközben súlyos bör
tönbüntetésnek is kiteszi magát a 
fekete piaci eladó, ha rájön a 
hatóság a büntetendő cselek
ményre.

Az, aki saját hibáján kívül, az 
időjárási rendellenességek miatt 
nem tud eleget tenni a kötelezett
ségének, ne féljen, baja nem tör
ténik, de viszont ne rontsa a 
közhangulatot azzal, hogy a ren
deletnek lehetetlen eleget tenni.

Meg vagyunk győződve, hogy 
községünk hazafias gazdatásadal- 
mától távol áll minden törvényte
len szándék és — régi jó hírne
véhez méltóan — teljes erejével, 
őszinte igyekezettel iparkodik 
eleget tenni kötelezettségeinek.

Jégkárosultak figyelmébe!

Az 1943. évi jégbiztosításokban 
az egységárak az elmúlt évi 
hatósági terményáraknak felelnek 
meg és igy a kártérítés is ezen 
árak alapján történik. Ezen árak 
azonban alacsonyabbak, miat az 
1943. évre most Konnányrendele- 
tileg megállapított árak. Épp ezért 
szükségesnek tartja a Biztosító 
Intézetek Országos Szövetsége a 
jégbiztosítással bíró mezőgazdákat 
figyelmeztetni, hogy . mindazok, 
akik előforduló jégkáraiknak az 
új hatósági árakon való kifizetését 
igénylik, sürgősen emeljék fel 
biztosításaikat az új egységárakra. 
Elegendő a biztosító vállalathoz 
ajánlott levelezőlapot küldeni, 
ebben tüntessék fel a folyó évi 
jégbiztosítási kötvényük számát 
és írják meg, hogy az 1943. évre 
megállapított hatósági árak bizto
sítást kívánják. Az árkülönbőzeti 
biztosítás feladása előtt bekövet- 
kezet jégkárok a kötvényben fel
tüntetett és minden esetben a 
mostani hatósági áraknál alacso
nyabb egységárakkal kártalanít* 
latsak.

Augusztus 1-ig felfüggesztették Békés 
vármegyében a vasárnapi munkaszünetet
Mint már jelentettük, vitéz dr. 

sarkadi Márki Barna alispán kö
zölte a városokkal és községek
kel, hogy a földművelésügyi mi
niszter engedélye alapján az

aratási és cséplési munkák za
vartalan elvégzése érdekében a 
mezőgazdaságban a vasárnapi 
munkaszünetet augusztus Mg 
felfüggeszti a vármegye területén.

Emelték a mezőgazdasági 
készpénzmunkabéreket

A terményárak és az ipari 
munkabérek emelésével kapcso
latosan a kormány rendeletet 
adott ki a készpénzben megálla
pított legkisebb és legnagyobb 
gazdasági munkabérek emelése 
tárgyában is. Eszerint a jövőben 
az I. osztályú mezőgazdasági 
napszámos órabérének legkissebb 
mértéke 40 fillér, legnagyobb 
mértéke 60 fillér. Ennek meg
felelően emelkednek a napszám
bérek és a készpénz szakmány- 
bérek is, amelyek voltaképpen az 
órabérek függvényei.

Az idénymunkások (sommások, 
hónaposok) készpénzbéren felül 
naturálbért is kapnak, sőt a na- 
tulárbér a túlnyomó. Élelmezés 
mellett a megállapított gabona-

járandóságon felül I. osztályú 
munkásnak a jövőben 35—40 P 
havi készpénzbér jár. az élelme
zés nélkül alkalmazott idénymun
kások készpénzbére ennek két
szerese.

A benkosztos cselédek legkisebb 
és legnagyobb havi bére, valamint 
a szakképzett kertészek legkisebb 
és legnagyobb havi bére 30 
százalékkal emelkedik.

Az egyes vármegyei (városi) 
munkabérmegállapító határozatok 
szövegét ennek megfelelően mó
dosítani fogják és a módosított 
szöveget újra közzéteszik a tör
vényhatóság hivatalos lapjában. 
Az emelés azonban már a ren
delet hatálybalépésének napjától 
kezdve, azaz július 2-től érvényes.

Újra szabályozták 
az iparigazolványok kiadását

A Budapesti Közlöny vasárnapi 
száma közli az iparügyi miniszter 
rendeletét, valamint a kereske
delmi és közlekedésügyi minisz
ter ügykörébe tartózd iparokra 
érvényes iparjogosítványok kia
dásának, a meglévőn felül új 
üzlethelyiség nyitásának, továbbá 
az üzlethelyiség áthelyezésének 
szabályozásáról.

A rendelet szerint az iparjogo- 
sítványt általában további rendel
kezésig az illetékes miniszter 
külön engedélye nélkül ki lehet 
adni olyan kérelmezőnek, aki 
megfelel a törvényes, elsősorban 
az ipartörvényekben és a zsidó- 
törvényben (1939. évi IV. te.) 
megszabott feltételeknek. Az il
letékes miniszter külön engedé
lyével szabad azonban csak ki
adói iparengedélyt építővállalkozó 
iparra, fedél és szigetelőlemez 
előállítására, filmgyártásra, li!m- 
kölcsönzésre, fűrészüzemre, ke
ményítő előállítására, kiadóiparra, 
nyomdaiparra, sokszorosítóirodá- 
ra, szikvízkéazítőiparra és temet- 
kezővállatra. Hasonlóképpen az 
iparűgyi miniszter külön engedé
lye szükséges gyárszerű ipar

űzésre vonatkozó iparjogosltvá- 
nyok kiadására; nemkülönben a 
nagyobb szakképzettséget igénylő 
építőiparosok jogosítványainak 
kiadására is bizonyos különleges 
esetekben. Az iparjogosítvány ki- 

1 adását ebben az esetben is az 
elsőfokú iparhatóságtól kell kérni.

A miniszter is, az elsőfokú 
iparhatóság is korlátozhatja az 
iparjogosítvány kiadását, valamely 
í árura vagy meghatározott időre, 
1 avagy területi határokhoz köheti. 
: Az iparhatóság a külön engedély 
nélkül kiadható iparjogositvány 
■ ügyében csak kerebkedelmi és az 
iparkamara meghallgatása után 
‘ határozhat. A külön engedély 
nélkül kiadható iparjogositvány 
iránt előterjesztett kérelmet is 
meg lehet tagadni, ha a kivételes 
, gazdasági viszonyok folytán az 
iparjogositvány kiadása közérdek
ből nem kívánatos. A kijelölt 
kereskedő részére az iparjogo- 
'sítványt ki kell adni.

A mioiszter külön engedélye 
alapján vagy a külön engedély 
. nélkülkül kiadható iparigazolvány 
! tulajdonosa a meglévőn felül ujabb 
üzlethelyiséget csak az illetékes

TurulM CP | Telefon: 165.

Július hó 10-én, szombaton; 11-én, vasárnap és 12-én, hétfőn 

A  . y. _____Z  Izgalmas kalandok-Az uszo vqros
világ legnagyobb hajóján, a franciák büszkeségén: a „Normandie“-n. 
Főszerepben : Gaby Morlay, Michel Simon, Jules Berry, André Lefaur. 
Kiegészí tő-műsor a Magyar és az UFA világhiradó.

Július hó 14-én, szerdán és 15-én, csütörtökön kerül bemutatásra

Nevess és szeress
Német filmgyártás nagyszerű alkotása 10 fejezetben. 

Főszereplők: Johannes Heesters, Dóra Komar és Fita Benkhoff. 
Kíegészitó-múso r az olasz Luca vi lághíradó.

mioiszter külön engedélyével nyit
hat. Az iparhatóság ilyenirányú 
kérelem tárgyában csak a keres
kedelmi és iparkamara meghall
gatása után határozhat. Az üzlet- 
helyiségeket ugyancsak az első* 
fokú iparhatóságnak a hatáskö
rébe tartozó más község terüle
tére is csak illetékes iparhatóság 
engedélyével lehet áthelyezni.

Hírek
IslentUzleleiek:

A szarvasi ig hítv. ev. ótemplombaa 
vasárnap délelőtt fél 9 órakor tót, 10 
órakor magyarnyelvű, az újtemplomban 10 
órakor tótnyelvű istentiszteletet tartanak.

A róm. kát. templomban. Vasárnap és 
ünnepnap d. e. Vs 9 órakor ciendei mis#, 
10 órakor szent beszéd nagymise. Délután 
4 ó. ájtatosióg. Köznapi mísék lfc 8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet tar
tanak vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaháx 
dísztermében.

— Kinevezés. Az igazságügy
miniszter Bankó Sándor járáús- 
bírósági dijnokot kezelőve ne
vezte ki.

— Tanítói közgyűlés. A bányai 
evang. egyházkerület tanítói e- 
gyesülete július 12-én Mezőbe- 
rényben tartja évi rendes közgyű
lését, amelyen Lelkes Pál igaz
gató és Szakács György tanító 
tartanak előadást.

— Körzeti textilbizottság. A 
szegedi kereskedelmi és iparka
mara területére beosztott textil- 
nagykereskedők értekezletet tar
tottak, melyen megalakították â  
körzeti textilbizottságot, Ennék a~ 
bizottságnak Szarvasról Konkoly 
Iván dr lett a tagja.

— Pályázót. A járási hadigon- 
dozó'iszt ezúton adja hírül, hogy 
három-hadiözvegy vagy hadiárva 
leány egy mellékfoglalkozás el
nyerése végett jelentkezzen a 
hadigondozótiszti irodában a hi
vatalos órák alatt.

— Előadás. A helyi Tudomány
os Művészetpártoló Egyesület 
július 5 én nagy érdeklődés mel
lett tartotta meg a szokásos havi 
előadását a Polgári Kör helyisé
gében. Az előadáson Fasang Ár
pid tanítónőképzői zenetanár tar
tott szakszerű és érdekes előadást 
a magyar dal fejlődéséről. Az 
előadáshoz dr Ugrin László fŐ- 
s7olgabiró, Temmel Gabriella és 
Orosz Iván szóltak hozzá. Az 
egyesület elhatározta, hogy min
den összejövetelen megtanul egy- 
egy ősi magyar népdalt.

— Jégeső, A csabai úton folyó 
hó 7 én délután jégeső volt, mely 
10—15 százalékos kárt okozott a 
gabonában, főleg az árpában. A 
jégeső főleg a Kurta-soron volt 
súlyos, ahol 50 százalékos kárt 
okozott. A kármegállapító vizs
gálat folyamatban van.

— SZERKESZTŐI ÜZENET. 
Roszik Györgynek (táboripostasZ- 
B—164) üzenjük, hogy sorait és 
versét köszönettel vettük. Május 
21 én közöltünk egy menyasszony* 
nak szóló üdvözletét ugyancsak 
Roszik Györgytől, de ennek posta
száma 164—64 volt. így tehát 
valami személycseréről vagy té
vedésről lehet szó. A lapot állan
dóan küldjük. A viszontlátásig 
üdvözli a cég és a technikai mun
katársak.
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Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonok éi ismerősök, 

kik szereted jó leányom

Matusik Júlia
temetéfén megjelentek ét azzal fáj
dalmunkat enyhíteni Igyekeztek, ez
úton fogadják megtört izlvem kö
szönetét.

Szarvas, 1913. július hó.

Üzv. Matusik Jánosné

-  HADIGONDOZOTTAK. A 
honvédelmi mioiszter rendeletet 
adott ki, amellyel összefoglalóan 
szabályozza a hadigondozottak 
ügyeinek intézését, egyben elren
deli, hogy valamennyi hatóság az 
ilyen ügyeket a leggyorsabban, 
soronkivül intézze el. Előírja a 
rendelet, hogy a hadigondozási 
ügyek késedelem nélkül való in
tézésének biztosításáról a hatósá
gok minden rendelkezésükre álló 
eszközzel gondoskodjanak és a 
mulasztást elkövetőkkel szemben 
teljes szigorral járnak el. Hang
súlyozza a honvédelmi miniszter 
rendelete, hogy a hazájukért éle
tüket áldozott hősök hátramara- 
dottainak gondozása elsőrendű 
illami feladat. A hadigondozó 
bizottságok és a halóságok köte
lesek minden gondozási igénybe
jelentést soronkivül tárgyalás alá 
venni és a szükséges iratok be
szerzéséről gondoskodni. A ren
delet továbbiakban az ügyintézés 
gyorsítását szabályozza.

-  ANYAKÖNYVI HÍREK. 
Születtek: Jeszenszky Paulovics 
István éB Gombár Zsuzsanna fia 
István-Jenő, Tyerjanszki Pál és 
Bezzeg' Anna leánya Mária, Les
tyan Pál és Szeljek Mária leánya 
Mária, Czesznak Mátyás és Kraj- 
csi Mária leánya Mária, Kriska 
János és Liska Erzsébet leánya 
Erzsébet. — Házasságot kötöttek: 
Liszka István Nagy Lenkével. 
Maciik János Potocyki Judittal, 
Szrnka János Molnár Erzsébettel, 
Szelényi László Nádor Gabriellá
val, Váradi Károly Gál Jusztiná
val. — Elhaltak. Medvegy János- 
né Kurlik Erzsébet 57 éves, 
Osztroliczki Mihály 71 éves, 
Szvák Pál 33 éves Kugyelka 
András 21 éves korukban.

-  MÁV-DIJAK EMELÉSE. A 
Vasúti és Közlekedésügyi Közlöny 
legújabb száma közli, hogy július 
1-től kezdődően a kutya, illetve 
útipoggyászküldeményekre meg
állapított fuvarozási dijak 50 szá
zalékkal, mérlegelési dijat és ve- 
vénydijat 4 fillérről 6 fillérre, az 
expressáruküldeményekre meg
szabott fuvardíjat pedig 40 száza
lékkal emelték tel. Felemelték 
ezenkívül a be- és kirakás dija
kat, mérlegelési dijat, fekbért, 
fertőtleniiési dijat, az állatok 
itatásáért és etetéséért felszámított 
dij összegét is. A helyi áiudij- 
szabáson eddig érvényes díjtéte
leket 25 százalékkal emelték, 
ezenkívül hatályon kívül helyezték 
a gépek, tejtermékek, nád- és 
m&kszalma, építőanyagok szállí
tására érvényes díjkedvezménye
ket. A tehergépkocsi díjszabás 
terén 35 százalékos a díjemelés. 
A „háztól* házig" fuvarozásban 
átlagosan 25 százalékkal emelték 
a dijakat, úgyszintén megváltozott 
a közúti fuvarozási pótdij, vala
mint a kezelési díjszabás eddigi: 
érvényben lévő díjszabása is.

-  FELKÉRJÜK az érdekelte
ket, hogy akik az 1943—44. tan- 
ézben gazdasági tanintézeti tanulót 
lakás- és teljes ellátásra vállalni 
akarnak, igényüket július 20 ig 
jelentsék be a tanintézet igazga
tóságánál. M. kir. Középfokú 
GazdaságiTanintézet igazgatósága.

-  CSENDBEN kell hallgatni 
a rádiót. Néhány rádiótulajdonos 
passzióját képezi, ha 4—5 lámpás 
rádióját nyitott ablakok mellett a 
.legerősebb hangra felerősítve 
hangoztatja. A bömbölő rádió a 
szomszéd utcára is áthallatszik, 
de fokozottan kellemetlen ez a 
szomszédoknak, akik kedvük és 
akaratuk ellenére kénytelenek 
„végigélvezni" az egész napi 
rádióműsort a reggeli tornától az 
éjféli hírekig. Sokukat egész fel
idegesíti az állandó erős hang, 
kénytelenek bemenekülői a szo
bákba s bezárni minden ajtót, 
merthát a drótidegekkel és egy 
centiméter vastagságú dobhártyá
val rendelkező boldog rádiótulaj 
donos sehogysem tudja megérteni, 
hogy a morózus szomszédok nem 
„élvezik" és nem dicsérik az ő 
rádióját.

Bűnügyi krónika
Fazekas András bszentandrási 

vendéglőst a rendőrbűntetőbíró
5 napi elzárásra átváló itatható 50 
pengő pénzbüntetésre ítélte, mert 
üzletét zárórán tói nyitva tartotta,

Tőmösközi Ferenc szarvasi 
mateosz fuvarozót a rendőrbűtető- 
bíró 4 napi elzárásra, átváltoztat
ható 20 P pénzbüntetéssel bűntet
te, mert mótorkerékpárjának 
megvételét a gyulai rendőrkapi- 
tánysSgT'mini gépjármű kerületi 
hatóságnak nem jelentette be.

Varga Kálmán szarvasi lakost a 
járás rendőrbűntetőbírája 3 napi 
elzárásra átváltoztatható 15 P-re 
büatette, mert tiltott árút szállított 
Budapestre.

Ötv. Hraskó Pálné szarvasi 
lakost a rendőrbűntetőbíró 10 
napi elzárásra, átvátltozatkató 50 
pengrőre büntette, mert engedély 
nélkül sertést vágott és nagyobb 
mennyiségű szappant bejelentés 
nélkül tartott magánál. A feltalált 
korlátolt forgalmú cikkeket és 
füstölt árút a bíróság elkobozta.

Amit a termelőnek az idei termésű gabona 
csépléséről, őrléséről és forgalmáról tudni kell

A m. kir. közellátásügyi mi
niszter 111.000—1943, K. M. szá
mú rendeletével szabályozta a 
folyó évi termésű gabona cséplé- 
sét, őrlését és forgalmát.

Eszerint gabonát az csépelhet, 
aki gazdakönyvét a csép'és meg
kezdése előtt a cséplőgép felelős 
vezetőjének bemutatja, vagy aki
nek a munkaadója a cséplőgép 
felelős vezetője előtt igazolja, 
hogy aratórész elmen jutott a 
cséplésre kerülő gabona birtoká
ba. A cséplőgép felelős vezetője 
kőteles a lakóhelye szerint illeté
kes főszolgabírónál, városban a 
polgármesternél, folyó évi június
30 ig fogadalomtételre j -lentkezní.

A közellátásügyi miniszter nyilt 
rendelettel ellátott közegeivel 
ellenőrizheti a cséplést.

A szerződés szerint járó arató 
és cséplőrészt természetben ki
lehel szolgáltatni. A kenyérgabo
nából kiadott ciéplőrész akkor is 
beszámít a beszolgáltatási köte
lesség teljesítésébe, ha a gazdál
kodó szántó területe a 20 kát 
holdat nem haladja meg. A ke
nyérgabonából kiadott aratórészt 
pedig a 20 kát. holdnál kisebb 
szántóterületen gazdálkodónál is 
be lehet számítani a beszolgálta
tási kötelesség teljesítésébe akkor, 
ha a gazdálkodó a nyilvántartó 
h|tóság előtt igazolja, hogy ara
tási munkálatokat maga és csa
ládtagjai tartós munkaképtelenség 
vagy háborús katonai szolgálat 
miatt nem végezhetik el, továbbá 
akkor, ha a gazdálkodó munka- 
képtelen, hadirokkant, vagy hadi
özvegy.
. 4 Aki .az .arató. és. jcséplőmunkás* 
rész címén kiadott kenyérgaboná
nak a kenyérgabona beszolgál
tatási kötelesség teljesítésébe való 
beszámítását igényeli, köteles az 
ilyen kenyérgabona kiszolgáltatá
sát három napon belül a munka
vállaló lakóhelye szerint illetékes 
községi elöljáróságnak írásban 
bejelenteni.

A cséplőrészről járó kenyér- 
gabona átvételét a cséplőgép fe
lelős vezetője a cséplési eredmény- 
lapon aláírásával köteles igazolni. 
Ha a ciéplőmuDkásokat nem a 
gazdálkodó, hanem a bércséplést 
végző cséplőgépes alkalmazta, a

gazdálkodó a cséplőmunkásrészt 
is a cséplőgép felelős vezetőjének 
köteles kiadni. Ilyenkor a cséplő
munkások megbízottjának alá
írásával kell a cséplési eredmény
lapon igazoltatni, hogy a kiszol
gáltatás megtörtént.

Árpából, kölesből és hajdinából 
a gazdálkodó a szerződés szerint 
jáió arató és cséplőrészt termé
szetben kiszolgáltathatja. Ezt a- 
azonban nem lehet a beszolgál
tatási kötelesség teljesítésébe be
számítani. Az árpáinál kivételes 
eset, ha a gazdálkodó a közellá
tási kormánybiztos engedélyével 
a gabona beszolgáltatási köteles
ség teljesítésébe árpát is beszol
gáltathat, ilyenkor az arató .és 
cséplőrész is beszámít, amit árpába 
kiadott

Zabból az arató és cséplőrészt 
nem szabad természetben kiszol
gáltatni. Ha azonban a gazdálkodó 
az arató és cséplő munkásokkal 
az arató és cséplőrésznek pénz
beli megváltására szerződést nem 
kötött, zab helyett a hatóságilag 
megállapított termelői állomási 
áron számított, megfelelő értékű 
más gabonafélét, vagy egyéb ter
ményt köteles kiszolgáltatni. E- 
zeket sem lehet azonban a be
szolgáltatási kötelesség teljesítésé
be beszámítani. Bercséplőnek járó 
zab gépkeresetet hatóságilag meg
állapított termelői áron pénzben 
kell kifizetni.

A szerződéses mezőgazdasági 
munkásoknak munkajárandóság 
címén természetben kiszolgáltatott 
kenyérgabonamennyiséget, a ki
szolgáltatást követő három na£on 

-belül a munkavállaló lakhelye- 
szerint illetékes községi elöljáró
ságnak írásban be kefl jelenteni.

A haszonbérlő a haszonbérbe
adónak a haszonbérbeadó háztar
tásához tartozó minden személy- 
után legfeljebb 240 kg kenyér- 
gabonát szolgáltathat ki De csak 
abban az esetben, ha a haszon- 
bérbeadó igazolja, hogy 6 és a 
háztartásához tartozó folyó évi 
augusztns hó 1-től jövő év 31 ig 
terjedő időre lemondottak a ke
nyér- és lisztjegy jogosultságról. 
Ez a mennyiség a beszolgáltatási 
kötelezettségbe beszámít.

(Folytatjuk jövő héten.)

CABONAVASARLAS!
A FUTURA

főbizományosa

a Szarvasi Takarékpénztár
Szent István utca 51, telefon 65. 

az egész járás területén, albizományosai útján is

vásárol
mindennemű gabonát, hüvelyest és olajosmagvakat.
A b eszo lg áltatási kötelezettségről szívesen nyújt az érdeklődőknek felvilágosítást.

1 / é g ö  f i g y e l e m  ! Szombaton d. u. 5 órakor: Légó fagylaltdélután I
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ÍS E S S S S  Legújabb hatósági árak: APRÓHIRDETÉSEK
Szarvasi LE—Püspökladányi LE

1 : 5 (0 : 3)

Vasárnap leventéink a levente 
bajnokság keretében a püspök
ladányi LG labdarúgó csapatát, a 
VI. hadtest első csoportbajnokát 
látták vendégül. A nyári munkákba 
benyúló ezen késői időpontra ki* 
tűzött mérkőzésen leventéink csak
4 tartalékkal tudtak felállani, s 
ez meg is látszott játékukon. Nem 
az ellenfél volt jobb, hanem az erő
sen nem tartalékolt együttes nem 
mutatta a tőle megszokott játékot, 
s így kénytelen volt a győzelmet 
a vendégcsapatnak átengedni,

•

Az MLSz elnöksége a követ
kező hivatalos közlést adta ki. 
Az MLSz országos elnöksége jú
lius 12- tői július 31-ig az egész 
ország területén belépődíjas, nyil
vános jellegű mérkőzés lejátszását 
megtiltja, és általános labdarúgó- 
tilalmat rendel el.

Hirdetmény.

A tej beszolgáltatásával kap
csolatban felhívja az elöljáróság 
mindazon tehéotartó gazdaságokat, 
kik az általuk közvetlen fogyasz
tók részére szállított tejet, addig 
is míg e tárgyban más intézkedés 
nem történik — beszámítási kö
telezettségükbe beszámítani kí
vánják, hogy a cuWorelárusltásával 
megbízott kereskedőknél beszer
zendő űrlapokon ju ius hó 13 ig 
bezárólag a vevők nevét, lakását 
s a vevők részére mpoata kiszol
gáltatott tejmennyiséget jelentsék 
be. A kimutatások illetve a be
jelentések ahhoz a kereskedőhöz 
nyújtandók be, akitől a bejelentő 
lapokat beszerezték.

Szarvas, 1943 jú'ius 6-án.
Elöljáróság.

Nyíl í lér ®

Feleségemnek, szül. Mrsan Ka
talinnak senki semmi hitelt ne 
adjon és semmit tőle ce vegyen, 
mert én felelősséget nem vállalok 
érte. Sem nem fizetek, sem »z 
általa eladott dolgokat nem adom 
ods.

KISS JÁNOS 
932 II. külker. 383.
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Koszorú, virágcsokor
megrendelhető

Krebs. kertészetben^
Szentandrási-út Telelefonll/

A Budapesti Közlöny csü
törtöki és pénteki száma a 
következő rendeletek hosszú 
sorát tartalmazz*, amely t; bbek 
között az árakat szabályozza.

Élő jósiág árai
I. o. ökör és nőv marha 2 20
II. o. ökör és növ. marha 2'00
III. o. ökör ét nö. marha 1 80 
MIK o. bika 215, 1 95. 175 
MII. o. tehén 2 10. 1 90, 1 70
I. osztályú berju 2 40
II. o. borjú és bivalyborjú 2 10
vágójub 1 '50, vágf bárány 1 60 
sertés 20-25 kg-os (élősúly) 4 30 
25-30 ktf-os 4 C0
30-35 kg-os 3 62
35 40 kg-os 3 70
40*45 kg-os 3 60
45-50 kg-os 3 37
50 55 kg-os 3 18
55 60 kg-os 3 03
60*65 kg-os 2 90
65-70 kg-os 2 79
70-75 kg-os 2 70
75-80 kg-os 2 66
80-85 kg-o» 2*63
65 kg-nál nehezebb súlyú 2 65 
liba termelni ára 4 80
kacsa termelői ára 4 70
ciirke és gyöngyös term. 4*40 
tyuk 3 60, pulyka 4*20
csirke fogyasztói ára 680 
tyuk fogy. 5*60, pulyka 6 30 
gyöngyös fogyasztói ára 6 40

Kitermelt húsok fogyasztói ára
5 10
4 70 

1000
500
6 00 
1*60 210 
3 40
6 60

■ 7 60
5 406 00
3 70

marhahús
bivalyhus
marha vesepecsenye 
marhanyelv torokkal 
marhanyelv tisztin 
marha- és bívalytüdő 
marha- és bivalyvelő 
marha fejhús 
marhahús füstölt 
marhahús csontnélkül 
borjúhús 
borjúmáj 
borjúftjhus

borjunyelv 5*30
borjutüdő 2 70
juhhus 3*70
bárányhús 240
sertés rövikaraj 5 00
hosszúkaraj 4 60
bőrös és egész karaj 4 80
sertés coinb 4 20
lapocka 4'10
tarja 400
oldalas 300
kolbaszhús, sertésadagoló 4 50 
sertés csülök 2 60
sertés és matacfej 2 20
sertésköröm 1 '40
máj, nyelv, vrsevelő 3 60
tüdő, s z ív , lép 2 40
sertészsír és tepertő 5 60
zsirszalonna bflrrel 4 70
zsirszalonna bőr nélkül 4 90
sertésháj 5 30
kenyér és tokasraloona b 4 60 
bőroélkül és nyrsedék 4*80
liba és kacsamáj 20 00
máj 30 45 dkg-os 17 50
máj 30 dkg-on aluli 12*00
kacsa és libaaprólék 2 10
zsir nem egalizál 9 60
tepertő 10 50
mail nyúzva 5*50
hát nyúzva combbal 4*30
comb bőr nélkül 5’60

Kereskedelmi cikkek
1 kg kristálycukor 210
1 kg porcukor 213
1 kg kockacukor 215
1 kg kenyér EB lisztből 0*58
finom liszt 0g. 1 '34
EB és rozsliszt 0 58
graham liszt 0‘82
búzadara (gru) l ’3*i
konyhasó 0'54
finom hsztali só 0*84
poralakú marhasó 0*28
5 kg-os sajt.marhasó egész 130 
1 drb perec 011
1 kg egyszikű szioeibab l i8
fiirj és gyŐngybab 11*2
tarka, vegyes bab l'O3
1 liter 10 o!ü-os ételecet 128

1 dkg éleiztő 0 04
1 doboz gyufa 0*08
pirosfejő „rózsa11 gyufa 0*14 
faháocs gyufa 0*03
1 kg lc D d e  kistzemü 1*30 
1 kg lencse középszemü 1’40 
érdél)i lencse nagyszexnü 1*60 
1 kg mák 2 80
1 kg friss tojás 4*50
1 drb zsemlye 010
1 kg retorta faszén zsékb. 0 46 
1 kg boksa faizén zsákb. 0 44 
1 kg citrom ára 4*80
1 kg szfnméz 5'40
1 liter tej ára 0*45
1 kg pasztőzött teavaj ad. 10*20 
pasztőrözött teavaj tömb 10' 10 
centrifugált vaj adigolva 9*80 
ugyanaz tömbben 9’70
piaci iróavaj 9 20
1 kg tejfel 2 80
tehétúró 1*40
1 I. den. szesz üvegbrn 4*00 
fél 1 den. szesz üvegben 2 06 
1 I. den. szesz kimérve 3‘70 
1 liter világító petróleum 0'70

Dohányáru
1 portoriko szivar 0 30
1 joviális szivar 0*22
1 vegyes külföldi szivar 0*20 
1 drb cigarillos szivar 017 
1 drb faintos szivar 0*15 
1 drb király cigaretta 0*08 
hercegovina éa szimfónia 0 07 
levente és délibáb 0 05
rendes finom török 25 gr 2*50 
finom hercegovina 25 gr 1*60 
középfinom török 25 gr 1*20 
bilkán 25 grammos 0'90 
legfinomabb magyar 25 gr 0*60 
100 gr ős muskotály 2*50 
100 gr-os verpeléti 2*50 
100 gr legfinomabb magyar 2*20 
100 gr-os fioom magyar 1*52 
100 gr-os középf. magyar 136 
100 gr-rs kapadohány 112 
100 gr-os magyar dohány 0 12 
Cigarettapapír 60 lapos 0*30 
Cigarettapapír 120 lapos 0 60

Eladó 3 hold föld endrődi-út 
csatorna mellett. II. k. 288.

második
934

Hit kell tudni a gazdálkodóknak 
a gazdakönyvről

*E rovat bon kő ilö tuW rt nem vállal f*U ló«*ge t n m  
uerke»it6sig, *em a kiadóhivatal.

Értesítem a m. t. italmérőket, hogy kitűnő

klsilstl pálinkáim
é s  jó  b o r a i m  piros és fehér 
bármilyen mennyiségben eladók. 
Vasúton is szállítok. Bocsa István 

Csongrád, Szőlők, szeszfőzde. 906

Sírkövek
készítését jutányosán vállalom. 
Szarvas, II. kér. Bem-utca 212 
Szíves pártfogást kér 
Demeler János kof«r»g6

A községi elöljáróság minden 
gazdálkodó részére gazdakönyvet 
állít ki. A gazdakönyv a gazdt- 
lajstvom adatait, á gazdálkodó 
családtagjaira, alkalmazóéinak 
létszámára, vetésterületére és 
állatállományára vonatkozóla be
mondott adatait tartalmazza.

Az a gazdálkodó, aki szántóte
rülettel rendelkezik, azonban 
gazdakőn) vet nem kapott, köteles 
a községi elöljáróságtól gazda- 
könyv kiállítását kérni.

A gazdakönyv a beszolgáltatási 
kötelesség teljesítésének nyilván
tartására szolgál. Ebből kö/etkf-. 
zik, hogy az abba bejegyzett 
adatokat csak a nyilvántartó ha
tóság változtathatja meg.

A gazdakönyv 12 oldalán „A. 
beszolgáltatási kötelesség teljesí
tése11 című táblázatt kitöltése a 
következőképpen történik: 

az átvételre jogosított kereske
dő beírja az átvétel hónapját és

napját, a termény megnevezését, 
minőségét, tisztaságát és mennyi
ségét, a vételijegy könyv- és lap
számát, végül a vevő nevét:

a községi elöljáróság íija be 
ugyanebbe a táblába a beszolgál
tatott termény súlyának megfelelő 
búzaegység számot az I., II., vagy 
III. jeizésű rovatba aszeriat, 
amint a beszolgáltatott termény 
kenyérgabona, zsír vagy szabad- 
választású csoportba tartozik.

Azt, hogy a gazdálkodó milyen 
mennyiségű kenyérgabona vám
őrlésre jogosult, a gazdakönyv 16. 
tábláján jegyzik fel.

A gazdakönvet minden gazdál
kodónak saját érdekében meg 
kell őmni, mert ennek alapján 
állapíthatja meg, milyen mérték
ben tett eleget beszolgáltatási 
kötelességének.

Az elveszett gazdakőnyv má
sodlatának kiállítási díja 20 pengő.

E l a d ó  i n g a t l a n o k :
Dinnycfőld és gyümölcsös különböző nagyságban.
Szántóföldek; gyümölcsösök; 1 holdtól 200 holdig különböző 

nagyságban és minőségben.
Beltelkes lakóházak: A község minden részében 6500'— P-től 

100000 -  P-ig.
Vételre keresünk: gyümölcsöst és szántóföldet 10 holdig tanyával, 

továbbá nagyobb bittokokat 100.000 — P-től fölfelé.

Bővebb felvilágosítást nyújt a SZARVASI HITELSZÖVETKEZET 
ingatlanforgalmi irodája.

1 drb 1 éves berkshire tenyészkan eladó. 
Csabacsűd, 155. sz. tanya. Koltay tanárnál.

935

Elveszett Laudisz községi számvevő mán* 
golzugi nyaralójától egy Zsuzsa nevű szan- 
dolin, a becsületes megtaláló vagy nyomra 
vezető jelentse a számvevőségen. 20 P ju
talomban iészesül. 936

Állást keres helyben esetleg vidéken is 
négy középiskolát végzett leány, aki gyors 
és gépírásban is jártai. Cim a kiadóban- 933

Eladó használt Standard rádió I, 238. 938

Eladó 5 hold fftld tanyával II. külkerü
let 121|1. Érdeklődni ugyanott. 890

özv. Medvegy Györgynének Hegyes- 
dűlőben 26 ldshold földje tanyával és a 
Berényi-úton Kankál-dűlőben 14 kishold 
földje haszonbérbe kiadó. Érdeklődni le
het özv. dr. Dancs Siilárdnénál II. kér. 
Kossuth L.-u. 27. 892

Bérbe vennék zongorát hosszabb időre. 
Dr. Horváth Istvtnné Békésszentandrás.

899

Eladó aratógép és egy darab kettes eke. 
Érdeklődni Vii. kk. 459. 916

Eladó egy borjastehén Vll. kk. 459 sz. a.
915

Eladó 4000 
kk 436.

-öl föld. Érdeklődni Vll.
914

Országos méretű kaptárok és jókarban 
lévő hintó eladó IV. Huoyadi-u. 293. 912

Két bútorozott szoba kiadó 1. kér 106. 
________________________________ 911

Eladó 13 hold föld tanyával a békés
szentandrási határban Szentesi-út mellett. 
Érdeklődni 111. kk. 114. sz.___________ 901

Kiss Andrásnál L kér. 751 szám alatt 
20 db 7 hetes angol malac eladó. 903

Eladó 100-as Csepel motorkerékpár 11. 
k. 250. 908

42 hold föld tanyával a szentesi határ
ban eladó Külsőecser 51 sz. Érdeklődni 
Szarvas 111. kér, 283. 904

Négy középiskolát végzett fiút vagy le
ányt tanulónak azonnal felvesz dr Koltai 
Lajos fogtechnikus. 929

Kiskirályságon 28 hold szántóföld bérbe, 
vagy feliből kiadó. Jel. II, 372. 921

Eladó egy jókarban lévő 500-as oldal
kocsis motorkerékpár jó gumikkal. Meg
tekinthető dr Horváth lstvánnénát Békéa- 
szentandrás. 923

Eladó 1 drb 300 köbcentiméteres Triumph 
motorkerékpár. Békésszentandrás, dr Dunay 
utca 26. 926

Nagy telkes ház kisebb házért, földért, 
pánzért elcserélné. III, 162. Árvaház mel
lett_________________________________ 920

Egy jókarban levő 4 vagónos kukorica
áré  eladó II, 220. 931

Kákán J5 hold föld éa IV, 207. számú 
ház sürgősen eladó. 932

Augusztus közegére tisztavérű „Rhode 
ízland” három, négy hónapos tenyész ka
kasokat lehet előjegyezni. Cim a kiadó- 
hivatalban 939

Gyermektelen házaíspár keres szeptember 
elsejére két szobakonvhás lakást mellék
helyiségekkel együtt Cim a kiadóban. 910

TEMETÉSEKET
M

a legnagyobb gonddal vég
zent a legegyszerűbbtől ■ 
legdíszesebbig, a legna
gyobb igényeket kielégítek. 
Halottszállítás, exhumálás 
nálam megrendelhető

H a n tos György
temetkezési vállalkozó 
IL kerület Beliczey-út 17.
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