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A lapot küldi

Cir

Tábori postaszem

Felelősszerke<esj:tő :

Orosž 'Iván

*

Előfizetési érák : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1 ‘30 P. Vidékié negyedévre 2 pengő. 

Egy példány ára í0 fillér.

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

mények ide címzendők ! Telefonszám 16.

Háborús aratás
A magyar arató és marok sze

dője ismét arat. A sok aggoda

lommal kísért kedvezőtlen tavaszi 

időjárás után mégis van mit aratni. 

Megkönyörült a jó Isten rajtunk, j 

még mindig idejében jött a jó

tékony eső és ha ritka is a gaz, 

de súlyos kalász kerül kévébe és 

reméljük, a cséplésnél kellemes 

mennyiségű meglepetések is lesz

nek. Évente megismételjük, de 

még mindig nem elégszer, hogy 

ilyenkor a legnehezebb munkát 

végzik. Nemcsak átlagon felüli 

testi erőt igényel az aratás, ha

nem a sietős munkát alig párórai 

pihenés után, tehát ki sem pi- 

henve, űjra kezdik és még ráadá

sul a nap hősége mértéktelen víz- 

ivasra ingerli az embereket és 

bizony a legtöbbjénél felmondja 

a gyomor a rendes szolgálatot, 

tehát tetejébe még az is csigázza 

az aratókat. Jogos méltatlanko- 

dásssl kérdezhetjük: amikor a 

gépiparunk olyan fejlett már,hogy 

Amerikában olyan gépekkel arat

lak, amelyek azonnal el is csé

pelik a búzát, ha nálunk csak a 

nehéz kaszálástól mentesítenénk 

embereinket aratógépeink kel, még 

sz is nagy haladás lenne. Tudjuk, 

ha a szél lefekteti a gazt, azt 

csak kaszával lehet levágni, tehát 

nem lehet teljesen kiküszöbölni 

az emberi munkát az aratásból, 

azonban minden csepp verejtéket, 

amitől megtudjuk kímélni vére

inket, nyereség. Még akkor is 

munkába kell állítani aratógépe

inket, ha kötözőzsineg híján csak 

rendre fekteti a búzát. Csak gyor

sabban és könnyebbe?) megy a 

géppel vágás, mint a kaszával és 

már mega az is nyereség, ha ke

vesebb búza pereg k! ; különösen 

ma, amikor minden búzaszem 

aranyat ér. Amikor az egész or

szág munkaereje a határban szor

goskodik, a távoli orosz síkságon 

vad irammal támad a Sztálin pri

békjei által hajszolt muzsik és a 

német szövetségesek sorai mel

lett a mieink is helytállanak és 

a rövid csataszDnetek alatt bizo

nyosan fájón gondolnak haza, az 

aratásra, mert ők is idevágyódnak 

és szívesen végeznék ezt is. Hi

szen a paraszt ember természete

olyan aratáskor, ha bármilyen 

munkahelyen van, ilyenkor hajtja 

az ősi vér, szűk neki a műhely 

vagy más városi munkahely, a 

határba vágyik, abol a szem előtt 

nincs akadály, ahol a Nap heve 

süt, éget és mégis ebben a mun

kában érzi jól magát, hiszen ilyen

kor keresi meg azegész évre való 

búzáját. De nem főhetnek az idén

katonáink búzát aratni, hacsak 

az/' ukrán mezőkön nem kell 

nekik is rendbe állani. Annál több 

szó esik róluk az itthoni aratás

ban. Féltő szeretettel, aggódó tö

rődéssel gondolunk rájuk és üzen

jük : adott a jó Isten mit aratni, 

elvégezzük nélkülök is a többi 

munkát is, csak magukkal törőd

jenek és továbbra is hősiesen

állják meg helyüket, gondosko

dunk hozzátartozóikról és ha 

győztesen hazajönnek, — adja 

Isten mielőbb — nekik is jut, 

adott a jó isten annyit. Az lesz 

az igazi magyar aratás, ha majd 

béke lesz megint és naplemente

kor víg nótától lesz hangos a 

róna és bőseink is együtt dalol

nak a most bús aratókkal.

Ipartestületek harca a zugforgalom ellen
A kormány a gazdasági függetlenség megvalósítására törekszik

A háborús gazdasági élet sző* 
vevényessége és a különböző gaz
dasági ágezelok együttmüködése 
csak akkor vezethet sikerre, ha 
az állam beleavatkozása minden
kor számot' vet a gyakorlati élei 
tapasztalatai alapján kialakult 
gazdasági szervezetekkel. Amikor 
az állam a termelés irányításéba 
beleavatkozik, akkor ezt csupán 
abból a célból teszi, hoíjy meg* 
mutassa azokat az irányokat, arne- 
Izekre törekvéssel a lermelés és a 
termelői munka a legmesszebb- 
menően a közérdek szolgáletában 
ál). A gazdasági élet irányításánál 
is elég csupán a keretet megadni, 
mert azt tartalommal a gyakorlat 
fogja megtölteni. A közeliátás új 
rendje a különböző termelői ága
zatokban a gazdasági függetlenség 
megvalósítására törekszik.

Az elmúlt éveKEen sok szó esett 
arról, hogy ez állam éppen a köz- 
ellátás lerén köti meg a fogyasz
tót, de a termétől is. A közelmúlt
ban életbelépett új terménybeszol
gáltatás mér bebizonyította, hogy 
nem akarja béklyóba verni n me
zőgazdát, nem avatkozik bele a 
termelésbe s nem áll elő olyan 
követelményekkel, amelyek meg
bontják a mezőgazdasági termelés 
eddigi rendjét. A gazdára bízza a 
termelést s a gazdára bízza min
den lermékek értékesítését, ame

lyek nem esnek a beszolgáltatás 
aiá. De a gazdára bízza a beszol
gáltatás lebonyolításának ellenőr
zését és végrehajtását is. Ezt cé
lozzák a községi és vármegyei 
közellátási bizottságok, amelyeknek 
a feladata az, hogy az esetlege
sen felmerülő vitás kérdéseket sa
ját 'kötökben rendezzék

A mezőgazdasági lermelés auto
nómiájának megőrzése és további 
fenntartása után most a kézmű
ipar lerén is sor kerül bizonyos 
kérdések rendezésére. A közelié-, 
lósi miniszter a napokban leiratot 
intézeti ez ipartestetek elnökei
hez, amelyben megállapítja, hogy 
egyes iparosok nem tartják be lel
kiismeretesen a közellátási rendel
kezéseket s ezzel meg nem enge
deti előnyökre tesznek szert iparos
társaikkal szemben. A zugforgaíom 
cselekményéi íehefetÜne teszik azt. 
hogy a hatóságok minden egyes 
iparost állandó ellenőrzés alatt 
tartsanak. Éppen ezért szükséges
nek lálszotl. hogy az egyes ipar- 
testületek hatjékpnyabban éljenek 
mindazon jogaikkal, amelyeket szá
mukra a törvény biztosít. Az ipar- 
testülelekről szóló lörvény fehatal- 
mazza az egyes ipartestületeket 
arra, hogy külön szervük, az úgy
nevezett ipartestületi szék útján 
eljárjanak ozoklfjal a Jajaikká! 
szemben, akik közöl t az "üzleti ver

seny tisztességét érintő szokás 
alakul ki. Az ipnrtestületek egyik 
legfontosabb feladata az. hogy tag
jaik gazdasági érdekei! felkarol
hassák és hatékonyan szolgálják. 
E célkitűzésből önként következik, 
hogy* az ipartestületek elsőrendű 
kötelessége fellépni mindazokkal 
szemben, akik e célok elérésében 
gátolják s a fennálló gazdasági 
rendet megzavarják. Amikor a mi
niszter ezzel az intézkedéssel 
harcba szólította «z ország vala
mennyi ipartestületét, segítőtársul 
hivia ^maga mellé az iparosokat, 
hogy támogassák őt a zugforga
lom elleni harcban. Az ipartestü
leti szék hatékony segítséget ké
pez a hatóságok számé a, meri 
jogában áll sőt kötelessége? maguk
ról megfeledkezel tagjait eljárásuk 
hejtelens&ére felhívni, ha pedig a 
megintésnek vagy megfeddésnek 
nincsen hatása, úgy a tagokat 
az illetékes hatóságnál vagy biró* 
Ságnál feljelenteni. A hazafias ér
zésű magyar iparostársadalom 
kétségkívül' örömmel fogadja a 
közellátási miniszter leiratát amely 
minden rendőri vagy egyéb eljá
rástól függetlenül a becsületes 
iparosok összességre bizza a köz- 
ellátás ellen vétő iparosok vagy 
kontárok felkutatását, káros mű
ködésűk megszüntetését.

Megállapították a legkisebb és legnagyobb 
mezőgazdasági munkabéreket

Békésvármegye Gazdasági M unkabér Meg&llapité Bizottsága közzétette
az űj munkabérszabást

A Békésvármegyei Gazdasági | lér, III. oszfályú munkás száméra i
Munkabérmegállapító Bizottság 24v illetőleg 36 fillér. Ennek alap- ’
megállapította és közzétette az ez N , k.
évi megállapított és most módo- Wap8Zómbér
sftotl munkabér-díjszabást. Esze
rint a mezőgazdasági munkás a 
legkisebb és legnagyobb órabér I. 
osztályú munkás szám4r4 40 fillér 
legkisebb, legnagyobb 6{Q fillér, II. 
osztályú, munkás számára legki
sebb 30 fillér, legnagyobb 45 fii

ján ez óra- és napszámbér kimu
tatás a következő :

1.
alsó 

h a
-óra

13’— 4 80

Kötelező munkaidő 

Augusztus hóra 
Szeptentber hóra Jl*— 4*20 
Október hóra • 10 5 3 80
November hóra 9'— 3'20
December hóra 7*5 3‘ —

felső 
t ó

720
6*30
570
4*80
4’50

II. III. oszt. műnk. részére
alsó fekő alsó . felső 
r h a t á r

3 60 5 40 2 88 4*40 pengő
3 15 4 90 2 52 3 80 pengő
2*85 4 30 2*28 3 50 pengő
2 40 3 60 192 2 90 pengő
2*25 3*40 1*80 2*70 pengő
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Megjelentek az új piaci árak
A Közeilátásügyl Miniszter plakátokon közö Ite 

az új piaci árakat
A Közelláíásügyi Miniszter fal

ragaszokon most tudatta a lakos
sággal az új piaci hatósági árakat. 
Az árjegyzék a piacon kicsinyben, 
közvetlenül a fogyasztónak történő 
eladásnál termelők által felszámít
ható legmagasabb árakat tartal
mazza. A megállapított árak a 
következők : Báb. fehér, hosszú, 
gömbölyű, lapos kg — *95 P. Bab, 
szokványbab és gyöngybab kg
— '90 P. Bab. tarka, vegyes és 
egyéb bab kg —"87 P. Lencse, 
kisszemű kg 1*— P. Lencse, kö- 
zépszemű kg 1'10 P. Lencse, nagy
szemű (erdélyi zsizsikmentes is) 
kg 1*30 P. Mák kg 2 20 P. Kö
ménymag dg 3 40 P. Vöröshagyma, 
makói kg —‘24 P. Vöröshagyma, 
egyéb kg — ‘23 P. Fokhagyma
— 68 P.

Baromfi : Liba. élő kg 4*80 P. 
Kacsa, kg 4*70 P. Csirke, élő kg 
4*40, vágott 5 50 pengő. Tyúk. 
élő kg 3 60. vágott 4'40 pengő. 
Pulyka, élő kg 4 20, vágott 5*40 
pengő Gyöngyös, élő kg 4*40. 
vágott 510 pengő.

Tej és tejtermékek : Tej, pásztó* 
rözellen. kimérve — ‘43 fiiI. Tejfel 
1 "70 pengő. Túró. félkövér 140. 
sovány 110. Tehéngomolya. kö
vér̂  kg 3 —. sovány 1*50. Juh* 
gomolya, kg 4*20. Vaj. piaci, irós, 
kg 9*20. Tojás, friss, kg 4*20. to
jás, kiolvasva 55 gr nál nagyobb 
darabja 22 fillér, tojás, kiolvasva 
55 grnál kisebb darabja 21 fillér.

Aki a megállapított áraknál 
magasabb árat követel, köt ki. fo
gad el, vagy ajánl fel, a törvény 
szerint lesz megbüntetve.

A mezőgazdasági idénymunká
sokra (sommások, hónaposok) vo
natkozóan megállapított legkisebb 
és legnagyobb munkabérek :

Idénymunkások havi kész
pénzbérének legkisebb és legna
gyobb mértéke élelmezés mellett, 
a munkabérmegállapító határozat
ban megállapított gabonajárandó
ságon felül :

I. osztályú munkás legkisebb 
30 P. legnagyobb 45 P.

II. osztályú munkás legkisebb 
24 P, legnagyobb 36 P.

III. osztályú munkás legkisebb 
20 P, legnagyobb 30 P.

Élelmezés nélkül a készpénzbér 
legkisebb és legnagyobb mértéke 
az élelmezés melletti készpénzbér
nek a kétszerese.

A benkosztos egészbéres gaz
dasági cselédekre megállapítod 
legkisebb és legnagyobb munkabér:

Havi bér mellett: teljes el
látás, valamint készpénzbér ápri
listól november hónapig 65 P.

A tengeri, cukorrépa, takarmány
répa, cirok, burgonya, rétiszéna, 
sarja és a szántóföldi takarmány- 
növények megállapított legkisebb 
és legnagyobb munkabérei.

A tengeri szakmánymunkájára 
vonatkozó munkabérek.

A tengeri vetési és ápolási, va
lamint betakarítási munkájával 
járó kézimunkáért kát. holdanként 
a legkisebb és legnagyobb szak* 
mánynér a vármegye egész terű* 
létén : élelmezés mellett 80— 120 P, 
élelmezés nélkül 112— 168 P.

Őszi betakarítási munkák leg
kisebb és legnagyobb szakmány
bére : élelmezés melleti 28—42 P. 
élelmezés nélkül 38 85—58*50 P.

Szántóföldi takarmánynövények 
szakmánymunkájára vonatkozó 
legkisebb és legnagyobb munka
bérek : második és többszöri ka
szálásnál 16—24 P. Ha a szak- 
mánymunkás a behordást és ka- 
zalozásl nem végzi 10 —15 P. ^

Szakképzett kertészek és kerli- 
munkásokra megállapított legna
gyobb munkabérek: I. csoport
nyáron 40*30 P. télen 33 80 P.
II. csoport nyáron 52 P. 45*50 P.
III. csoport nyáron 58 50 P. télen 
52*— pengő.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev nagytemplomban va
sárnap délelőtt lót, d. u. b-lól magyar, az 
űjtemplomban magyarnyelvű istentisz
teletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy 
templomban a tótnyelvű könyörgés után 
magyarnyelvű írásmagyarázat.

A szarvasi róm. kát. lem »lomban 
vasárnap és ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor csendes mise. 10 órakor szent
beszéd, nagymise- Délután 4 órakor 
éjtatosság. Köznapi misék reggel fél 8 
órakor.

Szarvason reforméin* istentiszteletei 
tartanak vasárnap délelőtt 10 óiétól az 
a régi parochia, II. kér.. 221. sz. alatt 
(esz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott Kondoro
son minden hónap másodiu vasárnap
ján délután 2 órakor  ̂an istentisztelet 
a községi iskolában.

— Szerkesztői üzenet. Cs. P. 
Szarvas, I. kér.. 589. Hangulatos 
versét megkaptuk, köszönjük. Ki
sebb értelem és ritmikai hibák ki
javításával közölhető lenne, ha 
rővidebb volna. Lapunk minimális 
terjedelme nem engedi meg a 
hosszú versek közlését. Rövjdebb, 
ondosan megírt verseit várjuk.

— Előadó-est a Művészet- és 
Tudomány barát Társaságban. A

szarvasi Művészet- és Tudomány 
barát Társaság augusztus 2 ón. 
hétfőn este fél 9 órai kezdettel 
előadóestét rendez, amelyen dr. 
Szántó Kálmán m. kir. járási tiszti
orvos tart elpadást „Zőldkereszt 
és a lársadalom“ címmel. Az elő
adóestre a Társaság tagjait, azok 
családtagjait és minden érdeklő
dőt ezúton hív meg az Elnökség.

— Műsoros est az Árvaházban.
A Budapest—szarvasi ev. ifjúság 
vasárnap az Árvaház díszlermé 
ben jól sikerült műsoros-estét ren 
dezett. amelyen szépszámú közön
ség vett részt. Az értékes műsor
ból Altmann Curt hegedűjátéka, 
Lautenbach Tibor szavalata, Pacher 
István zongorajátéka és Pásztor 
Pál előadása váltak ki. Ezenkívül 
jeleneteket és népdalbemutatót is 
tartottak. A Szarvason üdülő buda
pesti fiúk megkoszorúzták Tesse
dik szobrát is és szombaton, jú
lius 31-én Nagymagyarorszag 
Közepe Emlékműve mellett tábor
tüzet rendeznek. Vasárnap délelőtt

az új'emplomban Pásztor Pál ev. 
lelkész prédikál, este pedig az 
ólemplomban közös úrvacsoravé- 
tellel fejezik be szarvasi táboro
zásukat.

— A Bajtársi Szolgálat üzenete 
a honvódcsaládoknak. A Közellá
tási Minisz'er a vármegye terüle
tén lévő vámőrlő malmokban és 
darálókban található vámkeresmé
nyeket a Vármegyei Közellátási 
Kormánybiztos rendelkezésére bo
csátotta és a Kormánybiztos e 
várható kés/Jetekből elsősorban a 
hadbavonultak családjait kívánja 
részesíteni. Ezért a szarvasi hon
védcsaládokat ezúton szólítjuk fel, 
hogy közülük azok. akik e kész
letekből kikerülő kukorica, árpa 
és vegyes takarmányra elsősorban 
igényt tartanak és rászorulnak, 
igényüket a hivatalos órak alatt 
e hét végéig jelentsék be az ügye
letes intézőbizottsági tagoknál, akik 
a benyújtóit kérelmeket azonnal 
továbbítják a vármegyei elnökség
hez. — Polónszky Mihály (lakik 
Ilt. kér., 110. sz.) szakaszvezető 
az Országos Hadigondozótól a

Zeneiskolai beíratások;:
hétfőn, kedden, csütörtökön 

. és pénteken 4—7 óra kösött.

Temmel  G a b r i e l l a
zeneiskolai igazgatónál. 7Iorthy~út ÍOO.

yancsak akkor kéretnek Jelentkezni 
azok is, akiknek zongora hangolásra van

szükségük.

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 Istvari-ulca 51. Telefon: 65)

az egész járás területén, albizományosai
útján is

v á s á r o l
mindennemű

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 
nynjt az érdeklődőknek felvilágosítást.

^  _

Í Z L E T E S

likőrt
rumot
pálinkái

NAGY SÁNDOR
Hkőrgyáriból vásárol 

m i n d e n  i t a l m é r  o.

W
szarvasi Bajtársi Szolgálat címére 
érkezett és öt érdeklő irés átvétele 
végeit jelentkezzen a Hadigondozó 
és Bajtársi Szolgalat Elnökénél.
— Csirmazné Szabó Mária (III. 
kerület. 216. sz) férje adatait a 
mai napig nen szolgáltatta be 
Ha azt akarja, hogy a losonci 
parancsnokság kérdésére válaszol
jon, siessen az adatok sürgős be
szolgáltatásával. — A hovédcsa- 
ládok beosztását és munkatervét 
az elmúlt héten szétküldöttük. 
Most már arra kérjük* a látogató
kat. hogy szeptember 15 ig ejtsék 
meg a részükre kiosztott címek 
szerint a látogatásokat, a látoga
tás alatt terjedjen ki a honvéd
család anyagi és erkölcsi állapo
tának a megfigyelésére, kérdezzék 
ki. hallgassák meg, esetleges pa
naszaikat és környezettanulmányuk 
eredményéről tegyenek rövid je
lentés az Elnökséghez. A jelentés
ben a látogató neve. a látogatás 
ideje, a meglátogatott család neve, 
pontos címe, vagyoni állapota, 
gyermekek száma szerepel. Aki a 
látogatás betegsége, magas kora 
vagy elháríthatatlan akadály miatt 
keresztülvinni nem tudja, szerve
zeti szabályzatunk érteimében kérje 
fel a maga helyettesítésére vala
melyik rokonát, barátját, ismerősét 
vügv szomszédját, de a látogatást 
semmi esetre se mulassza el. Ez 
a legcsekélyebb álJozal, amit az 
itthoniak hős honvédeink érdeké
ben tehernek. — A jövő havi 
szerdai hivatalos órák vezetői: 
Bárány Béla és Kovácsik Pál, a 
pénteki ügyeletes szolgálatot pedig 
augusztusban Darida Mihály és 
Varga Ferenc bajtársak végzik.

— Állami támogatas kukorica- 
góre epiteséhez. Minden földtulaj
donos és haszonbérlő, aki lega
lább 6. legfeljebb 100 kai. hold 
szantóföldön gazdálkodik állami 
támogatást kophat kukoricagóré 
építéséhez. Az államsegély összege 
köbméterenként 10— 14 pengő, 
azonban egy gazdának juttatható 
segély nem haladhatja meg az 
1400 pengőt. Bővebb fel világi lás
sál a Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamara szolgál. (Debrecen. Hu- 
nyadi-u., 5. sz )

Hirdessen 
lapunkban!
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Nagy érdeklődés mellett kezdte 
meg Szarvason színiszezonját 

Vértes Károly színtársulata
Állandóan szép érdeklődés mellett folynak 

a jó erőkböi álló társulat előadásai
Szarvas lakossága minden 

időben nagy érdeklődéssel és 

szeretettel támogatta ,a váro

sunkba érkező színtársulatokat. 

Ha pedig a társulat elnyerte 

tetszését, vidéki viszonylatban 

szinte egyedülálló érdeklődés

ben részesítette. Szarvas nemes 

szőrakoztatásában a Színház 

mindig elsőrendű helyet töltött 

be, és az átszervezett Vértes 

társulat eddigi előadásaiból és 

szép, megérdemelt sikeréből 

arrra következtethetünk, hogy 

községünk na^y megértéssel 

fogadta és szeretetével tüntette 

ki már is a társulatod A jól 

összeválogatott együttes szom

baton és vasárnap a Száz pi

ros rózsa című operettben mu

tatkozott be sikeresen. Öröm

mel fogadta a közönség a finom 

megjelenésű, és már eddig is 

előnyösen ismert primadonnát 

Ha Máryt. aki behízelgő modo

rával, meleg hangjával nagy 

sikert aratott. A hétfői előadá

son is megdöbbentő hatással 

alakította a Bolond Asvaynét. 

Erősen realisztikus alakítása 

megérdemelt sikert aralott. Vér

tes Nellyt ismét hálás örömmel 

fogadta a közönség. Kedves 

kecsessége, pompás tánckész

sége az első előadásokon újra 

megnyerte a közönség tetszését. 

Milotay Gizi örök mosolyú ked

vességével sok hódolót szerzett 

ismét közvetlen játékává!. Ko- 

rándy Dénes megnyerő egyéni

ségével, kellemes hangjával 

már bebiztosította a közönség 

megértését. Burányi László ne

mesen finom humora új színt 
hozott az eddigi eldurvult ko- 

mikusi stílussal szemben. Ügyes

sége. jó megjelenése1 és ötietes- 

sége sok sikert Vágfalvi

Mária finomsága. megnyerő 

szépsége és közvetlen játékstí

lusa mellett, Náday Pál kifíno- i

múlt művészi készsége, meg

nyerő modora pompásan simul 

az együttesbe. Oroszy László 

eleganciája, Sárossy M^gda 

kedvessége, Antal Júlia ésSomló 

Mária realisztikus adottságai 

mellett Burányi László, Mészá

ros József, Király József, Somló 

Mária, Godó Erzsébet egyen

ként is dicséretet érdemelnek. 

Vértes Károly tiszta művésze

tet nyújtó alakításai mindig él

ményt jelentettek. Most is öröm

mel üdvözöltük szép alakításai

ban.Rácz litván, Sárossy Magda 

a Nemes rózsa című operett

ben mutatkoztak be ígéretesen. 

Az ügyesen megrendezett elő

adások mellett a finom kísérő

zenét is meg kell dicsérnünk. 

A zenekart Bartha Miklós kar

mester erős készséggel és fi

nomsággal vezényli. Színészeink 

a közönség legteljesebb párt

fogását érdemlik és őket 

Szarvas kultúrközönsége szere- 

tetébe ajánljuk.

— Névváltoztatás. A belügy

miniszter Král András szarvasi 

III. kerület, 331. szám alatt lakó 

szabósegéd nevét „Békésiére 

változtatta át.

— Elesett az utcán, eltörte a 
lábát. özv. Kondacs Györgyné 69 
éves szarvasi IV. kér., 118. hsz. 
alatti lakos a Batthyány-utcában 
elszédült és az árokba oly szeren
csétlenül esett bele, hogy jobb 
lábán comblörést szenvedett. A 
szarvasi mentők a szentesi köz
kórházba szállították.

— Nem szolgáltatta be a zsírt.
Keller Béla szarvasi lakos a múlt 
évben Túrkevén disznót vágott és 
a kötelező 3 kg zsírt nem szolgál
tatta be. A lúrkevei rendőii bün- 
lelőbíró 10 napi elzárásra átvál
toztatható 60 pengő pénzbüntetésre 
ilélle.

Hirdessen lapunkban!

Eladó ingatlanok:
DINNYEFÖLD és GYÜ

MÖLCSÖS különböző nagyságban.

SZÁNTÓFÖLDEK. GYÜ

MÖLCSÖSÖK 1 hóiéitól 200 holdig különböző 

nngvbáfcban és minőségben.

BELTELKES LAKÓHÁ

ZAK a község minden részében 6500 pengőtől 

100.000 pengőit!.

VÉTELRE KERESÜNK: 

GYÜMÖLCSÖST és SZÁNTÓFÖLDET 10 ho!dig 

lányéval, fovábbé nagyobb BIRTOKOKAT 100.000 

pengőtől fölfelé.

Bővebb felvilágosítást nyújt a
Szarvasi Hitelszövetkezet
Igatlanforgalml Irodája.

Időszerű gazdasági kérdések

A magyar gazdasági irodalom első apostolai: 
PETHE FERENC

A Szarvasi Közlöny számára írt első 
cikkem a legelső magyar arany* 
kalászos gazdáról: Nagyváthy János- 
ról szólt, aki az első magyarnyelvű 
rendszeres gazdasági munkát irta. A 
szorgalmatos mezei gazda címen 17Q1- 
ben. Hasonló szellemben dolgozott és 
írt kortársa, Pethe Ferenc is, akiben 
szintén a magyar gazdasági iroda
lom egyik régi, kiváló úttörőjét-szem- 
lelhetjük. Vessünk néhány pillantást 
ennek az apostoli lelkületű férfiúnak 
életére és munkásságára is.

Pethe Ferenc (1762—1832.) elveivel 
az új idők hírnöke volt. Szabolcs 
megyében, Büdszentmihályon szüle* 
tett Tanulmányai során felkereste 
az utrechü egyetemet is. Nyolc évig 
járta a külföldet, s különösen Német" 
országban és Angliában alaposan 
tanulmányozta a mezőgazdasági kul> 
túrái és állapotokat. Megfigyeléseit, 
tapasztalatait 1797-ben a „Vizsgálódó 
Magyar Qazda“ cfmű folyóiratba irt 
cikkeiben tária a magyar közönség 
elé. Fesletich György gróf érdeklődé* 
sél is felébreztette, s ez meghívta őt 
a Qeorgikonba tanárnak.^ Később 
Eszterházy uradalmainak főtisztje lett 
1805-ben adta ki legismertebb müve 
első kötetét. Ez a „Pallérozott mezei 
gazdaság." (1805—1814)

A cím értelmét ő maga a követ* 
kezűképpen fejti k i:

1. §. Közönséges és pallérozott 
mezei gazdaság.

„Mezei gazdaságnak nevezzük azt 
a mesterséget, mely által az ember, 
az emberi életre szükséges naluráliákat 
természettől* származó javakat) ezek* 
nek termesztések, nevelések és le* 
nyésziések által szerzi meg.“

„Pallérozott mezei gazdaságnak- 
nevezem pedig én az olyan mezei 
gazdaságot, mely a tudományoknak 
mostani állapotához képest a legjobb 
és leghasznosabb módon folytatlatik.“ 

. Figyelemre méltó még az előszó
ból a következő rész : ...„akkor be
szélj énvelem, ha meg tudtad a 
megélemedelt így szokták-ot győzni, 
...ha vájjon nem lehetetté könyvből 
sokkal jobb mezei gazdává válni, 
mint máskép akárhogy”.

Látjuk lehát, hogy ő pallérozott 
mezei gazdaságon azt érti, amikor 
valaki nem csak a megrögzött szo> 
kásoknak hódol, nemcsak azok sze
rint gazdálkodik, hanem „fundamen- 
tumos tanulás, ...rendes szisztéma 
szerint, értelmes okoskodások, helyes 
értelmek és csalhatatlan tapasztalások 
állal annak legjobb lehetséges mód

ját, a tudományoknak akkori virág
zásukhoz képest kitanulja, és annak 
igaz tulajdonságát kinyomozza.. “ 
...„A csak gyakorlásból lett mezei 
gazda többnyire küszködik a 
bizonytalanságokkal, ...a régiek nyom* 
dókából, akármilyen lépéseket tettek 
azok, egy hajszálnyira ki nem lép. 
Aki pedig magái a mezei gazdaság 
fundamentumaiban, annak helyes 
teóriájában jól megfékezte, ezt a. 
fundamentumót a gyakorlással és 
tapasztalással értelmesen egybekap
csolta, ...az ilyen teoretíko-praktíkus 
minden esetre kész, keresztültöri ma
gát a viszontagságokon, nem ural
kodik azon az örökkévaló : így szok
ták ; nem ura neki a rossz idő, ter
mékfélén föld s a kegyetlen együ 
gyüség

Mindezekből egész világosan meg
állapíthatjuk, hogy Pethe Ferenc a 
racionális, azaz a szakértelmet és a 
gyakorlati tapasztalatokat összekötő 
módszeres gazdálkodás szükségessé' 
gél hangoztatta. A haladás embere 
volt. Reformokat sürgetett. Az ész* 
szerű változtatások híve volt. Elveit 
még határozottabban az 1814-ben 
megindított folyóiratában, a „Nemzeti 
gazda" című lapban fejtegette. Hirdette, 
hogy társadalmi rendszerünknek alap
jában kell megváltoznia, és lehetővé 
tennie az intenzívebb, a gyümölcsö* 
zőbb gazdálkodást. Már ö hangoz
tatta a nagybirtokok elapróznának 
és a mezei jószágok alakításának 
szükségességét, sőt a „paraszt ember” 
felszabadítását, „hogy elszenvedhe* 
tétlen nyomorgatása enyhítessék" 
Ezekkel a reformgondolataival a 48-as 
idők előhírnöke volt.
Küzdelem az íg y  s z o k t á k  ellen, 

és tanításai még ma is időszerűek, 
pedig azóta egy évszázad telt el.

SZELÉNYI LÁSZLÓ 
m. bír. gazdasági tanar.

— A Magyar Föld új száma. A
csőszkérdés rendezéséről hoz vezető* 
cikket, a Magyar Föld legújabb 
száma. A magyar falu képes heti
lapja most már 24 oldalas terjede* 
lemben jelenik meg és részletesen 
tájékoztatja a gazdákat minden őket 
érdeklő lontos ügyről Elbeszélés tkel, 
verset, regényt, háborúsképekel, kis* 
gazdák cikkeit, rendeletekel, piaci és 
vásári árakat, és sok más érdekes 
cikket és képet találunk benne. Egyes 
szám ára lő fillér. Kapható az újság
árusoknál és az IBUSZpavülonokban. 
Mutatványszámot küld a Magyar 
Föld kiadóhivatala. Budapest, VII, 
Erzsébet-krt. 7.

F R E C S K  A - M O Z G Ó
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1943. július 31-én szombaton, augusztus 1-én vasárnap

Kádár kontra Kerekes
A legvidámabb magyar film.

Főszerepben: Tolnay Klári, Szilassy László, Vaszari 
Piri, Mály Gerö, Pethes Sándor, Pethes Ferenc, 

Makláry Zoltán, Vándor! Gusztáv.

Augusztus 4  én szerdán, 5*én csütörtökön

A L E Z Á R T  A J K A K
Gyönyörű olasz dráma.



M Á V A Ü T autóbusz-menetrend.
Érvényes 1943. május 17* tői. további intézkedésig.
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Kunszentm árton—Szarvas.
Kunszentmárton főtér 
Kunszentmárton pályaudvar 
Öcsöd külső 
Békésszentandrás 
Szarvas Arpád-szálló 
Szarvas pályaudvar
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614: 12*34: 1712: 1 9  4 5  
5 b7 1217- 16*55 : 19*28 
5‘40 12 00: 16*38 19 10 
5*30: — ' 16 31 1900

8 00 i 
8*20 i 
8*58: i 
9'24; i 
9*55 i 

10*03 é

Lakytelek—Kunszentmárton
c 6*40 lb 40 : i Lakytelek pályaudvar - é 5'40 ’ 14*40

16*15 6*56 15'56 i Tiszaug pósta . 1 524 14*24
15*56 7 08 16 08 i Tiszasas alsó mh. . i 5*12 14*12
15'2l 7*25; 16*25. i Csépa temető i 5 00 14 00
14*54 7*45 : 16 45 ! i Szelevény . . i 4*37 ! 13*37
i *4*20 8*15 1715 : é Kunszentmárton főtér . i 4 05 j 13*05
13*55 8 33 17*20 : é Kunszentmárton pályaudvar . i — : 12*55

Figyelmeztetés : x csak hétköznap közlekedik
c csak hétköznapra eső hétfőn, szerdán és szombaton közlekedik 
f Szarvas és Öcsöd között csak hétköznap.

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

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi 

anyakönyvben július 14— 29-ig 

a következő bejegyzések tör

téntek. Születtek: Komlovszki 

Jénos és Simó Judit leánya Ju

dit, Csipai Igoác és Buzi Eszter 

fia Pál, Szabó Mihály és Sinka 

Jolán leánya Vilma-Irén-Lenke, 

Janis János és Szilágyi Judit 

fia Márton, Kasik János és Ké

sik Zsuzsanna fia Pál, Csaszt- 

ven Pál és Savrlya Anna fia 

Pál, Laczó Jénos és Abrahám 

Judit fia Mihály, Trnovszki Jé

nos és Gyurik Mária fia János, 

Kovács András és Jambrich 

Mária leánya Mária, Valkovszki 

György ésBohák Mária leánya 

Erzsébet, Huszérik Pál és Ma

gyar Anna fia György, ifj. vitéz 

Csepregi János és Czimrák Zsu

zsanna fia György-Pál. Kürtösi 

János és Misik Anna fia János, 

Csicsely György és Uhljar Anna 

fia György. Szvák János és Son

koly Zsuzsanna leánya Zsu

zsanna, Borgulya Mihály és 

Maczik Mária leánya Mária, 

Ökrös Zsigmond és Ramos 

Julianna fia József, Csaszt- 

ven Pál és Lestyan Goda 

Zsuzsanna fia Pál, Kituljak And

rás és Simó Erzsébet fia András, 

Peluska Mihály és Zvara Zsu

zsanna leánya Mária, -r- H á

zasságot köröttek i Nagy Ferenc 

Pienczner Edit-Margittal, Klimaj 

Pál Kugyela Judittal. — Elhal

tak : özv. Brusznyiczki Jánosné 

Gregüs Anna 63 éves, Budai 

Béla, 17 hónapos. Sonkoly Pál 

76, pzv Melis Pálné Czesznak 

Judit 66, Bórpúlya 'Mihály . 83 

éves -korukban.

— Cséplési balesetek. Varga 
Mihály 40 éves szarvasi lakos 
Szkienór György cséplőgépén, mint 
etetS dolgozott. Gép etetéfee köz
ben a dob megsebezte jobb kezé
nek középső ujját. Orvosi gyógy
kezelés alá vették. — Kiszely 
Zsuzsánna 18 éves gépirészes. 
Sztrehovszky Márton cséplőgépjé
nél törekszedér közben a földön 
fekvő éles tárgyba lépett. Ballá
bán súlyosan megsérült. Orvoshoz 
szállították. — Pekárik Pál 20 éves 
cséplőrészes Lustyik Istvánnál volt 
alkalmazásban. Vizmerilée közben

a kút ostora felszaladt, mivel a 
vödör nem merült meg és ő ulóna 
kapott. Bal -tenyerét e vödör fel- 
szakította. — Brachna Gábor és 
Társa cséplőgépjénél Sonkoly 
György etető munkaközben üvegbe 
lépett és baltába talpán hosszú 
'sérülést szenvedett. Orvosi gyógy
kezelésben részesiteHék.

— Sonkát akart Budapestre 
szállítani. Liska István szarvasi 
cipész Mezőtúron át a vasúton 
20 - kg sonkát akart engély nélkül 
szállítani. A mezőiúri állomáson 
tartolt vizsgálat során a sonkát 
megtalálta a rendőrség. A mező
túri államrendőrseg rendőri bűn- 
tetőbirája liska Islváni 10 napi el
zárásra átváltoztatható 50 pengő 
pénzbüntetésre ítélte és a sonkát 
elkobozta.

— Szállítási engedély nélkül 
tojást akart szállítani Budapestre.
Frankó Mihályné Kiss Mária 
Szarvasi lakos 8 kg tojót akart 
engedély nélkül Budapestre szál
lítani. A mezőtúri állomáson iga
zoltatták és az eljárás megindult 
ellene. A mezőtúri államrendőrség 
büntetőbirája ezért 5 napi elzárásra 
átváltoztatható 30 pengő pénzbün
tetésre ítélte és a tojást, illétve 
annak eladásából eredő összéget 
elkobozta.

— GalQÓ három felesége. Har*
sányl Zsolt egyik legnépszerűbb el
beszélőnk, akinek irodalmi rangja 
nem csak itthon, hanem az egész 
világon elismeri Regényei minden 
kuliumyelven többezres példányszám« 
bán forognak a nagyvilágban. Több 
nagyszabású történelmi regénye után 
most egy teljesen mai társadalmi re* 
gényt irt, amely már első folytatása
ival elragadta az olvasóközönségei,. 
Hasányi Zsoli új regénye „űaló há
rom felesege" az Uj Időkben Jelenik 
'meg folyatásokban. — Kivirult a 
piros rózsa címen írt folytatásos 
regényt a. Magyar Lányok'*“számára 
Baánné Seraloris Ilona, amelyél foly* 
látásokban közöl Tuísek Anna nép* 
szerű leányiflúságt lapja, Szenlml* 
hályné Szebó Mária Munkács asz« 
azonya című regényével égyUlL — 
Zöld Puszi kalandjait mesél! tovább 
a gyerekeknek legújabb számában 
Az Én Újságom Z. Tábori Piroska 
Kan, Matyi, meg á  ló madarak cimű 
folytatásos legénye mellett, Lola néni, 
Qyökössy Endre, Mária néni s^ép 
meséket, ölbey Irén, Linlneroé' Ftitller 
Vima verseket írtak a legújabb 
számba. . Díjtalan mutatványszámot 
mindhárom lapból kívánatra bárkinek 
küld a kiadóhivatal. Budapest; VI.. 
Ándrássy>úl 16. ,

Pályázati hirdetés.
A Szarvasi Ev. Luther Ta- 

nitónőképzőintézet es Leány- 

lice um Intéző Bizottsága pályá

zatot hirdet a II. gyakorló is

kola tanítói állásra. Pályázhat

nak elsősorban gyakorió-iskoiai 

tanítói oklevéllel rendelkező 

tanilók. Amennyiben ilyen pá

lyázó nem volna, pályázhatnak 

löbb évi gyakorlattal rendel

kező ev. tanitók. Ez esetben 

a megválasztott tani'ó tartozik 

megszerezni, záros határidőn 

belül, a gyakorlóiskolai tanilói 

oklevelet. A kérvényhez mellé

kelni kell: 1. anyakönyvi ki

vonatot, 2. nyelvismesetről, 3. 

irodalmi, társadalmi és egyéb 

tevékenységről szóló életrajzot, 

4. zene, rajz és kézimunka 

készségéről tanúskodó esetleges 

bizonyítványokat, 5. tanítói ok

levelet, 6. működési bizonyít

ványokat és egyéb minősítésről 

tanúskodó okiratokat. A pályá

zat határideje augusztus hó 15. 

A pályázatokat az intézőbizolt-. 

sághoz címezve, a szarvasi ev. 

Luther taniiónőképzőintézel igaz

gatóságához kell benyújtani.

Eladó:
e k o n d o r o s i  

k övesú t m elle tt 
1800 négyszögölnyi 
kitűnő minőségű

szántóföld
Az eledási feltéte

leit Dr. KÉSZT 

ÁRMIN ügyvédnél 

tudhatok meg.

Szépirodalmi

k ö n y v «
újdonságok
nagy választékban

Nagy Sándor
könyvkereskedésében.

Apróhirdetések állást keresőknek és ál* 
lást hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den további 9 Z Ó  2 fillér. Egyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 60 fillér, három
szori feladás esetén 1*20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és pnpirkereske 
dése Szarvas. 1., Horthy Miklós út 93 

szám.

; Eladó használt piros kiscserép. 
Érdeklődni lehet a kiadóhiva
talban.

. Eladó Nádas-dűlőben 10 hold 
föld tanyával. Érdeklődrff lehet 
I. kér.. 230. sz. alatt Kriska Pál 
korcsmárosnál.

. Özv. Baginyi Endrénénál kü
lönböző bútorok, festmények, 
szőnyesekelfidók.III.ker, 180 sz.

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

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

. Jókarban lc?vő mély gyermek- 
kocsi eladó. 1. kér. 258.

. Gyermektelen házaspár szep
tember 1-re két szoba, konyhás 
lakást keres melléképületekkel 
együtt. Cím a kiadóhivatalban.

. E'adó 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.

. Jókarban lévő asztalosszer
szám teljes felszereléssel jutá- 
nyo.*an eladó. Érdeklődni lehet 
ifj. Bolyán Béninénél Öcsöd, 
218. sz.

. Elveszett Laudisz közs. szám
vevő mangolzugi nyaralójától 
egy Zsuzsa nevű szandolin, 
a becsületes megtaláló vagy 
nyomravezető jelenlse a szám
vevőségen. 20 pengő jutalom
ban részesül.

. Építészek és kereskedők fi* 
gyeimébe I E l s ő r e n d ű  tiszai 
mosott homok megrendelhető 
S zőrfi M i h á l y  kormányosnál 
Csongrád._______________ ■______

. 3 járás kákái legelő kiadó« 
Érdeklődni4 lehet Podaninél, 1. 
kei,. 43, szám.

.SOkötetes Jókai-^orozat al
kalmi áron olcsón eladó. Ugyan
ott egy 10 kötetes Tolnay Világ- 
történelem is eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.______ ^

. Jobb szóba-konyhás. Tbsetleg 
kétszobás lakást keresek azon- 
nalra. Címet a kiadóba kérelf

. Köröspari) kioszk italmérés
nek vagy lakóháznek átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe utca 4.'. szám alatt.

Fizessen elő  
a Szarvasi Közlöny««

■■■ r tv '"•»* , —  
felelik M di NAGT SÁNDOR 
Nyomatott a Szarra*! Közlöny Mrwn*

I g f^A flIlato nyoMiBjírtt*
L ÍMrJTaSSy M ik ié i


