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Gondoskodás a háború hőseiről
Az a legfelsőbb kézirat, ame

lyet Magyarország Korm ányzója  

a m iniszterelnökhöz Intézett s 

amelyben a háború  hőseinek, 

özvegyeinek és árváinak m éltó  

m egjutalm azásáról szól, m inden  

magyar em ber lelkében hatalmas 

visszhangra talál. Különös ö röm 

mel és büszkeséggel állap íthatjuk  

meg, hogy Magyarország Kor

m án y zó ^  az első európai állam fő, 

aki nemcsak azt hangoztatja, 

hogy elismeréssel kell adóznunk  

azokkal szemben, akik a háború  

szenvedéseit és m egpróbáltatásait 

hősiesen k iáltották , hanem egyút

tal Intézkedéseket is tesz, hogy 

ezek a hősök m éltó  juta lom ban  

részesüljenek. Korm ányzónk k i

jelenti, hogy bensőségesen áiér- 

zett óhaja azoknak a harcosok

nak, illetve özvegyeiknek és ár

váiknak , m éltó  elismerésben ré

szesítése, akik a most fo lyó há

borúban kimagasló érdemeket 

szereztek. Kell is, hogy úgy, 

am int az országgyarapító Kor

m ányzó kézirata szól, megfelelő 

elismerésben részesüljenek m ind

azok, akik példaadó magatartá

sukkal áldozatokat hoztak a bé

kés magyar jövő  jobb  létfeltéte- 

le iért s ezért számosán életűket 

is adták . Természetesf hogy ag

rár országban a fö ld  juttatása a 

legfontosabb és a legelsőrendű 

prob lém a. Úgy tud juk, hogy rö 

videsen meg is fog je lenni az a 

korm ányrendelet, amely tu la jdon

képpen végrehajtója a korm ány

zó i szózatban foglalt óba]tások- 

nak. A z is természetes, hogy 

a vitézi in tézm ény keretei közö tt 

ke ll e teknek a Jutalm azásoknak  

m egtörténniük , mert hiszen ez 

az Intézm ény az, amely önm a

gában egyesíti és töm öríti a há

borúban v itézü l v iselkedő hon« 

védharcosokat s ez az in tézm ény  

az, amely kifejezője és szemmel- 

látható megtestesítője az ősi ma

gyar hadierényeknek, annak a 

vitézségnek, amely 1000 éves 

hazához juttatta a magyart. M in 

denk i természetesnek tartja, hogy 

a háború  hősei, azoknak özve

gyei és árvái kivételes elbánás

ban részesüljenek akkor, ha egy 

darab fö ld  juttatásáról van szó,

| vagy pedig arról, hogy kincstári 

i vagy egyéb hasznothajtó jogosít

ványok vagy engedélyek elnye

résekor kell választan! a k ü lön 

böző fo lyam odók között. Ugyan

csak megérdem lik az elsőbbséget 

a háború hősei a közpályákon  

való elhelyezkedés té r in  és meg

érdem lik, hogy Önálló é le tpályá

juk  megteremtéséhez anyagi se

gítségben részesüljenek. In tézm é

nyesen k ívánja Magyarország  

Korm ányzója ezt a jutalmazást, 

illetve elismerést megvalósítani 

és pedig olyan form ában, hogy

a k itüntetett részére különös el

ismerésként juttato tt jogosítvány  

vagy engedély, a törvényes fel

tételeknek megfelelő u tód  szá

mára is biztosítva legyen. A  ma

gyar nép m indig meg tudta be

csülni azokat a hőseit, akik vé

rüke t hullatták a harctéren és 

akik biztosították a nemzetnek a 

jobb  jövendőt. Ezért fogadta 

most is az osztatlan nemzet nagy 

megértéssel és Igaz öröm m el 

Korm ányzónk szózatát. De látunk  

egyebet is. L átjuk  azr, hogy ma 

minden országnak, m inden élni- 

akaró nemzetnek és népnek nagy 

szüksége van olyan férfiakra,

akik példaadásukkal, áldozatos 

magatartásukkal elöl járnak  és 

m utatják azt az utat és m ódot, 

hogyan kell egy nemzet Igazán 

hü fiának szolgálni ezt az ezer

éves országot. N incs senki ebben  

az országban, akinek szíve meg 

ne dobbant volna a korm ányzói 

szózat olvasásakor s meg vagyunk  

győződve, hogy annak valóravál- 

tása után ez a nem zet nemcsak  

változatlanul büszkén tekinthet fel 

arra a férfiúra, aki a legmaga

sabb polcon áll, hanem erkö l

csiekben megerősödve is várhatja  

a jövőt, akkor is, ha az ú jabb  

m egpróbáltatásokat jelent.

Súlyos büntetéseket kaptak 
a szarvasi feketepiac üzérei

M agas pénzbüntetéseket, iparigazoivány m egvonásokat áruelkob
zásokat m ért rájuk a járási rendőri büntetőbiró

Dr.báró Drechsel Béla a szarvasi 
járás rendőri büntHőbírája a múlt 
héten tárgyalta sorozatosan a 
rendőri közegek által leleplezett 
feketepiac zugforgaImának lelket
len és hozaellenes egyéneinek ár
talmas munkáját, amit azzal kö
vettek el, hogy az . összevásárolt 
kölöllforgalmú cikkeket nagyrész
ben Pestre szállították, illetve szál
lítani igyekeztek, hogy azt ott ma
gas áron értékesítsék. A Járási 
rendőri bünlelőbiró igen súlyos 
büntetéseket rótt ki a megtévedt 
egyénekre és a büntetések való
színűleg felébresztették azokat a 
könnyű szerzésű vágyban élőket 
is, akik még most is figyelembe 
nem véve az idevonatkozó rendel
kezéseket, a feketepiacon való 
mukájukkal a belső rendet, a la
kosság nyugalmát megbontani 
igyekeznek. A szarvasi becsülete
sen dolgozó fogyasztó közönség 
örömmel. látja a hatóság szigorát 
és reméli, hogy az ezuláni még 
szigorúbb büntetések, iparelvoná
sok, sőt internálások is, teljesen 
megtisztítják majd a közéletet a 
feketelelkű feketepiaci hiénáktól.

A rendőri büntetőbiró Gyurcson 
Islvónné hazai- és déligyümölcs, 
valamint cukorkakereskedöt 60 
napi elzárásra átváltoztatható 1500 
pengő pénzbüntetésre és a keres
kedői iparigazolványának megvo
nására Ítélte, azonkívül a rendőri 
felügyelet alá való helyezés szük
ségességét is megállapította, mert 
már érvényét veszteit iparigazol- 
ványának leple alalt hamis tar

talmú bemondással nagymennyi
ségű tejterméket, lisztet és mákot 
szállított szállítási igazolvány nél
kül Budapestre, hogy a fekete 
árut a pesti zugforgalombgp érté
kesítse.

•

Liska Pélné szarvasi lakost ha
sonló cselekedetéért, mivel szállí
tási igazolvány nélkül a buda
pesti zugforgalom részére nagy
mennyiségű tejterméket szállított, 
30 napi elzárásra átváltoztatható 
400 pengő pénzbüntetésre Ítélte 
és megállapította a rendőri fel
ügyelet alá való helyezés szük
ségességét.

Frankó Mihályné szarvasi lakos 
szállítási igazolvány nélkül lisztet 
szállított Budapestre. A rendőri 
büntetőbiró 20 napi elzárásra át
változtatható 200 pengő pénzbün
tetést rótt ki reá.

*

Oláh Antalné szarvasi kofát 4 
napi elzárásra átváltoztatható 40 
pengő pénzbüntetésre és iparában 
való megintésre, Piacsek Pálné 
szarvasi lakost 10 napi elzárásra 
átváltoztatható 100 pengő pénz
büntetésre és iparában való meg
intésre, özv. Leszich Pálnét 10 
népi elzárásra átváltoztatható 100 
pengő pénzbüntetésre és iparában 
való megintésre, Filyik Györgyné 
szarvasi kofát 10 napi elzárásra 
átváltoztatható 100 pengő pénz
büntetésre és iparában való meg
intésre, Medvegy Jánost 4 napi 
elzárásra átváltoztatható 40 pengő 
pénzbüntetésre és iparában való

megintésre Ítélte. Nevezetlek, mint 
baromfikereskedők, az élő barom
fit nem a budapesti nagy vásártéren 
kijelölt nagykereskedőnek adták 
át, hanem a zugforgalom részére 
szállították fel Budapestre.

♦

Ponyiczki Erzsébet szarvasi la
kost 20 napi elzárásra átváltoz
tatható 200 pengő pénzbüntetésre 
ítélte â büntetőbiró, mivel szállí
tási engedély és iparigazolvány 
nélkül sorozatosan baromfit szál* 
litott Budapestre és ott a fekete
piacon értékesitetle.

Szebegyinszki György szarvasi 
szabómester, felesége iparának 
leple alatt szállítási igazolvány 
nélkül élő baromfit szállított a 
pesti zugfoigalom részére, ezért a 
büntetőbiró 30 napra átváltoztat
ható 500 pengő pénzbüntetésre 
ítélte és rendőri felügyelet alá 
való helyezés szükségességét mon
dotta ki, azonkívül feleségét, Sze
begyinszki Györgynél iparigazol
ványának megvonására büntette, 
mivel azt a közre károsan gya
korolta.

Kiluljak Györgyné szarvasi la
kost 30 napi elzárásra átváltoztat
ható 300 pengő pénzbüntetésre 
Ítélte a rendőri büntetőbiró, mivel 
szállítási engedély nélkül baromfit, 
tojást, tejterméket szállított Buda
pestre. Saját bevallása szerint ezt 
nem a kijelölt nagykereskedőnek, 
hanem magánosoknak szállította
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és fgy ezeket a feketepiacon érté
kesítette.

♦

Komár Jénos szarvasi kupec- 
séggel is foglalkozó napszámost 
15 napi elzárásra átváltoztatható 
300 pengő pénzbüntetésre ítélte a 
bünfelöbíró. meri tilalmi idő alatt 
feketén vágott állatot Budapestre 
láncolta.

♦

Borgulya Mihály szarvasi lakos 
a megengedeti mennyiségnél na
gyobb mennyiségű szappant tartott 
magánál, ezért 3 napi elzárásra 
átváltoztatható 15 pengő pénz
büntetést kopott.

*

Kovács Jánosnét 2 napi elzá
rásra átváltoztatható 10 pengő 
pénzbüntetésre ítélte a rendőri 
bünletőbiró, mivel baromfikeres
kedő lévén, ugyan a megengedett 
mennyiségben, de magánfelek ré
szére tojást és baromfit szállított 
Budapestre.

*

Kasuba András feketén disznót 
vágott és annak húsát Budapestre 
szállította és ott azt a zugforga
lomban értékesítene. A rendőrbirő 
15 napi elzárásra átváltoztatható 
200 pengő pénzbüntetésre ilélte.

*

Csicsor Jánosné szarvasi lakos 
korlátozott forgalmú árukat szál
lítási engedély nélkül szállított 
Budapestre, ezért 8 napi elzárásra 
átváltoztatható 80 pengő pénzbün-. 
te lést kapott.

*

. Krjacsovics Mihélynét 5 napi 
elzárásra étváltoztatható 50 pen
gőiét özv^^Burák Mihálynét 3 napi 
elzárásra átváltoztatható 30 pen
gőre, Tomasovszki Istvánnét 2 
napi elzárásra átváltoztatható 10 
pengőre, Csonka Andrásnét 4 napi 
elzárásra átváltoztatható 40 pengőre 
iftélte, mivel nevezetlek legkülön
bözőbb korlátolt forgalmú cikkel 
szállítási engedély nélkül szállí
tottak Budapestre. Csonka And- 
rásné büntetését fia kiváló front- 
szolgálatának figyelembevételével 
egy évre felfüggesztette.

*

Ruzsicska Mihályné szarvasi 
lakosi a bünletőbiró 30 napra át
változtatható 1200 pengő pénz
büntetésre, valamint iparának el
vesztésére és rendőri felügyelet 
alá való helyezésre ilélte, mert 
anélkül, hogy vágott baromfival 
való kereskedésre jogosító ipariga
zolványa lett volna, rendszeresen 
nagyobb mennyiségű vágott baromfit 
szállítóit a budapesti zugforgalom 
részére.

*

A büntetőbíró ifj. Pljesovszki 
Jánost 10 napi elzárásra átváltoz
tatható 100 pengőre, ifj. Meszjarik 
Jánost 20 napi élzárásra átváltoz
tatható 200 pengő pénzbüntetésre- 
ilélie, mivel tilalmi idő alatt istálió- 
vágáson borjút öltek le zugban 
üzérkedés /céljából; hogy annak 
húsát a pesti feketepiacon értéke
sítsék.

*

Répa Mátyás a borjút tilalmi 
Idő alatt és járlal nélkül adta el 
nevezetteknek ezért a járási bűn* 
tetőbiró 2 napi elzárásra átváltoz
tatható 50 pengd pénzbüntetésre 
ítélte.

'*
A büntetések a szállított áíük 

elkobzására is kiterjedtek. majd
nem minden esetben. A büntetőA

biró az elkobzott árucikkeket érté
kesítette, illetve a közellátás ren
delkezéseire bocsátotta és a be
folyt összeget az illetékes ható
ságnak küldte meg.

— Üzenet aharCtérról.B. 643.
tábori postával Üzen Sznyida 
György tizedes szüleinek, sógorá
nak és azok szeretteinek : jól van, 
csókjait küldi.

Fehérebb és izletesebb lesz a kenyér« 
szeptember l«töl a lisztadag, novembertől a 

kenyérfejadag is emelkedik
A közelláiási minisztériumban 

erősen foglalkoznak azoknak a 
változásoknak - az előkészítésével, 
melyeket kö??llátásunkban az új 
termés eredménye hoz. Az új ter
mésű búza felhasználásával egy- 
időben megállapítják újból a ki* 
őrlési arányt. Ez' az arány az ed
digi 90 százalékról 85 százalékra 
fog megváltozni, ami rizt jelenti, 
hogy az új kenyér fehérebb és

izlelesebb íesz. Mint már régeb
ben megírtuk, szeptember elsejé
ül az új. [felemelt üszlfejadhgok 
lépnek éleibe. A közellátásügyi 
minisziériu'n azonban további ja
vítását tervezi a közellátásiak. A 
minisztériu/nban máris előkészí
tés alatt áll a tervezet, mely sze
rint november elsejélői kezdve a 
kenyérfejadagot is felemeljék.

A kormány több mezőgazdasági kamarai 
kívánságot teljesített

Kenyérgabona helyett burgonyát is be lehet 
szolgáltatni

Hirt adtunk már arról, hogy n 
folyó évi termésbeszolgálletási 
rendelkezésekkel kapC9olalben 

több módosító javaslatot terjesz
tett elő a Tiszántúli Mezőgazda- 
sági Kamara. Ezek közül a ja
vaslatok közül a kormány jó né
hányat elfogadott és azóta már 
rendeletileg is intézkedett.

Annakidején kérte a Kamara, 
hogy a felesbérleli gazdálkodás 
beszolgáltatási kötelességét a gva- 
kofrláti élet következményeinek 
megfelelően szabályozzák. A köz
ellátási miniszter az előterjesztés
ben foglaltakat Mérlegelve lehető
vé tette, hogy ha a felesbeadó a 
beszolgáltatási kötelesség felét ma
gára vállalja, akkor a bérlő a

szerződés szerint járó természet
beni szolgáltatásokat kiadhatja. 
Ugyancsak kérte a Kamara azt . is. 
hogy kenyérgabona helyett bur
gonyát is be lehessen szolgáltatni. 
A közellátási miniszter néhány 
nappal ezelőtt kiadott rendelete 
ezt is lehetővé teszi. Illetékes he
lyen külön rámutatott arra a ka
mara. hogy mini az elmúlt esz
tendőben az idén is lehetővé kell 
tenni, hogy a mezőgazdasági mun
kások természetbeni keresetüket a 
munka helyén jogosított kereske
dőnek átadhassák és azt lakóhe
lyükön megvásárolhassák. A köz
ellátásügyi miniszter külön rende
lettel intézkedett ennek a kíván
ságnak a teljesítéséről is.

Újítások a számla-illetékek lerovásánál
Uj, perforált számlailleték-bAlyegek kerülnek 

forgalomba
A pénzügyrainisz'er rendeletet ■ lyozéséról. Fontos újítása a ren- 

adott ki s számlailletékekkel kap I delelnek a perforálással kettévá- 
csolatos- egyes kérdések szebá- I lasztolt számi ailleték-bélyegek be*

A Hangya Szövetkezet
értesíti a Gazdaközönséget, hogy

baromfit és tojást

á t v e s z  minden nap,
kivéve kedd és pénteki napot.

Kedden és* pénteken a piacon, 
a szokott helyen veszi 
át a szentesi Jelep megbízottja.
Kérjük a gazdaközönséget, hogy 
lehetőleg ne piaci napra 

v hozza be a baromfit és 
tojás*. Á gazda  könyvet  
mindenkor 4i o z za m a g á v a l  
a  z  á t a d á s h o z .

Szarvasi Hangya Fogyasztási
- és Értékesítő Szövélkezet 

Szarvas.

vezetése * azzal >a ;rendeltetéssel, 
hogy két piéngőn felül a Számlát 
kiállító, a bélyeg felső részét az 
íratnak általa megőrzendő példá
nyára tartozik felragasztani és ezt 
az íratpéldányt három évig meg
őrizni a számloílleték lerovás el
lenőrizhetőségének megkönnyítése 
céljából. Az új számlalileték-bé- 
lyeg forgalombabocsájtásáig az il
letéket a jelenlegi okíratillelék-bé- 
íyeg kettéválásával kell leróni.

h í r e k
istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt lót. d. ii. ö-tól magyar, az 
újtemplomban magyarnyelvű isten tisz
teletet tartanak Szerdán délelőtt a nagy
templomban a tótnvelvű könyörgés után 
magyarnyelvű irásmagyarázat.

A .szarvasi főm kát. templomban 
vasárnap éa ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor csendes mise. 10 órakor szent- 
beszéd, nagy mise Délután 4 órakor 
ájtatossáti Köznapi misék reggel fél 8 
órakor

Szarvadon református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
a régi parochia. K. kér, 221. sz. alatt 
[esz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor leaz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnap
ján délután 2 órakor \ an istentisztelet 
a köztéri iskolában.

— Képviselői panaszkihallgatás.
Dr/ vitéz Zerinváry' Szilárd a ke
rület országgyűlési képviselője 
üdülő szabadságáról visszaérke
zett és e hó 28-án. szombaton dél
után 4—6 óra között panaszkihall
gatást tart Szarvason a ' Magyar 
Étet Pórinak a Polgári Körben 
lévő párthelyiségében.

Őz4esen a havasban
A fő vadász fenyő alá állítod 
Sudár fenyő őrködött reám 
Puha moha'ágyra lepihentem szépen 
5 egy régi dali dudolgatotf a szám

Á régi dal nyomán ezer emlék töri fe! 
Havasi cinkék színezték a dalom,
Egyedül tlltem a rengeteg szélén, 
s lágv köd permetezett rám lagymatagon.

A túl-hegyen egy óz bőgött fájón, 
nagy kőtömb alatt a párjára várt.
Feni a magasban két hatalmas sas 
enyelegve. Játszva szálldogált.

És éa messze Jártas: Szívem elterüli. . . 
Ezer mese, vágy. álomba ringatott.
Köröttem mély csend lett. hogy az est leszállt 
a havas hangja lágyan 'elhallgatott

így ültem ott. Őzteser, méla csendben 
A lázas világból egyszerre kiestem, 
s egy őz surrant ki az erdő á ljá í 
hogy elfeledtem. éti Is az őzre leslem. ri-

OfiOSZ IVÁN.

' — Gazdakértféseket tárgyaltak 
a Békepmegyei Gazdasági Egyesfl- 
lat igazgató váJasztmányl ülésén.
A . Békésmegyei Gazdasági Egye
sület igazgató választmánya az 
elmúlt héten Békéscsabán ütést 
tartott, amelyen Szarvasról vitéz 
Tepliczky János földbirtokos, a (el
nök veti részL ViJéz TVplicky Jánps 
felszólalásában több aktuális gaz
dakérdést adott e!ő. amikre a vá
laszt az egyesütét tiszteletbeli el
nökei Beliczey Miklós főispán adta 
meg. Vitéz Tepliczky János a le
gelőkön mutatkozó aszálykár figye
lembevételét, legelőtársulatoknál 
alkalmazásban lévő számadók és 
bojtárok kenyérgabona járandósá
gának beszámítását, a fele bérbe
adók árpa- és tengeri szükségleté
nek kielégítését teHe szóvá.



— A Szarvas ĴBajtfraiSzolgá' 
lat. és Hadigondozó Szövetség 
Ozénetei. Gl6ziH Pálné (IV. kk. 
235.) vájnkereaményu. igényét ki
vételesen még jfelterjeszteltük a 
FőispánhHivatalHoz,. Mtoel azon
ban a jelen Ikezési ha.tfödő már
1943. VII. 31-éfí; lejárf, nem bí
zunk közvetítésünk sikerében. — 
Ugyanezt Qzeftjfl  ̂ özv. Rózsa 
Gyuláné hadi rokka ni özvegyének.
— Raksa Rélfalvi György intéző
bizottság! tag bejelentésére üzen
jük. hogy a kiszállást szeptember 
hó folyamán a Szolgálat, elnöké
vei egyült ejtjük meg a VII.-. kk. 
kijelölt családjainál (T. VII. 494),
— A pénteki ügyeletesi szolgálat
ügyeletesi vezetői, mivel Marozsy 
János űr súlyo^pn mégbelegedett : 
Darida Mihály íjiésfcárosj és hen
tesmester és Ferenc tűzifa*
nagyker&kedő \irak. ./tön szerdai 
ügyeletesi szolgálat vezetői augusz
tus hóban továbbra is : Bárány 
Béla vaskereskedő és Kovácsik 
Pál nagykereskedő urak. — A 
szeptemberi ügyeletesi szolgálat 
vezetői: minden szerdán d. u. 5 —6: 
Pitiszky János igazgató és  ̂Szlo
vák Pál nyug. igazgató; minden 
pénteken 5—6 : ^Szlovák Miklós 
vallástanár és Dr* ópalotay János 
hitoktató urak. — Ruha és textil- 
anyagok igénylésével a honvéd
családok egyelőre várjanak, mert 
felterjesztésünkre a . Főispáni Hi
vatal és a Várhegyei Szolgálat 
még nem intézkedett. — Cipő- és 
talpigénylésekkel a honvédcsalá
dok közvetlenül ja közelláiási hi
vatalhoz forduljanak : megemlítve, 
hogy hozzátartozójuk harctéri szol
gálatot teljesít.

— ^itaigazfös. . A41! Szarvasi
Közlöny ezévi augusztus .8-iki 
számában közöltök Orosz Ivánnak 
„Éjtszoka a tengerparton" cimű 
költeményét. Szedési hiba folytán 
a versben »csilljiwniMiárd^.helyeit 
„csillagmirriád* olvasandó.. A vers 
alján pedig a njpgjelöjt* Szicília-- 
Szirakuza 1934. olvasandó, mivel 
a vers akkor íródott a most oly 
nagy és megrendítő, harcokat látott 
olasz szigeten. | *

— Jövö évre 'is Vértea Károly 
kapta meg a szarvasi színi kerBle
tét A vallás közoktatásügyi
miniszter most leadott rendeletével

á. jövő évi szini:"éite^rck »Jwcaívasi
színi kerületet ismét Vértes Károly 
színigazgató részére Engedélyezte.

3‘tés ..
A  Macóéri.^Macózuari, Szap- 

patipszujv Szagpano*i s^lők, 
MötVói ' 8zőlcMés ;^Móty|pig
egyesített hegym^ét(^!f>ökfége 
jenne l közhírt#": feszi;*'‘rfe>gy 
■Szarvas.. községtől a gyümölcs 
szesz- főzdét ipégveHe, fiMind- 
aftok, akik a/szészjíözdeben 
szilva stb. c e f ^ ^ t  kedv^rné- 
nye^en ki főzni -óhajtják, ^feok 
ebbéli igén vüket legkésőbb 1943 
szeptember h<£|-ig Dr. Csicsely 
Wihíély ügyvéá^rodfljában^fel
tétlenül ielenjséfehör^^ a 
később jelentkezők kedvezmé
nyes főzésben jywnreszesülnek,

A szesz-főzde^ugyanazonhe- 
ly.en fog mGkd^nj^ahpl 
A cefréjét ÍM iv m  
fogja kifőzni úgy mint a múlt
am  MmdenraműI Wyilégosí- 
tussal készségén  él) ropdel- 
H^zésre, a 
sége.

— Ügyvédi hír. "Dr. Gémes 
Szilárd ügyvéd katonai szolgá
latából leszerelt és irodáját új* 
ból megnyitotta.

— A Légoltalmi Liga műsoros 
estfe. A szarvasi Légoltalmi 
Liga női osztálya szeptember 
2-án este 7 órai kezdettel mű
soros estet rendez a következő 
műsorral : I ) Megnyitót mond : 
Dr. Nádor Jenőne, a női oszt. 
elnöke. 2.) Ma gyűr kettős. Be
tanította : Kovács Béla tanár. 
Zongorán kiséri: Kovács Béla.
3.) Ünnepi beszédet mond: Ko
mp Kálmán csoport elnök. 4.) 
Énekel: Melis György, zongo
rán kíséri : Szánthó Magda. 
Szünet. Miklós vitéz versét sza
valja : dr. vitéz Zerinvárv Szi- 
lárdné. 6. Miklós vitéz „Dáridó" 
című mesejátéka. 7. Zenekari 
egyveleg a János vitézből. Ve
zényel Fasang Árpád. 8) Élő
kép : A magyar honvéd meg- 
dicsőitése. Betanította: dr. Sa- 
lacz Aladárné.

— A járási hadigondozó tiszt 
üzenetei. Szloszjér Pál (1911 . 
Bankó Katalin). — Tóth György 
(1913., Juhos Judit).—  Uchljár 
János (1918.. Krojcsi Judit) hoz
zátartozói, Zima Mártonné Cikta 
ügyben a hg. tisztnél jelentkez
zenek.

— A beszolgáltatási kötelesség 
a Jövő évre is megmarad. Az
aratás, betakarítás és cséplés be
fejezése után minden gazda hoz
zákezd az őszi szántáshoz. A 
munkálatok megkezdésével kap
csolatban illetékes helyről felhív
ják a gazdák figyelmét arra, hogy 
a terménybeszolgájtatás m^i reqdje 
a jövő gazdasági évben is ér
vényben marad. Éppen ezért a 
gazdák úgy készítsék el számve
tésüket és szántóföldjeiket úgy 
osszák be, hogy a kataszteri tiszta 
jövedelem alapján kivetett búza- 
egységeket be tudják szolgáltatni. 
Nem lehet ugyanis szó arról, hogy 
a beszolgáltatási kötelesség mér
tékét a kataszteri tiszta jövedelem 
helyett már most termelési katasz
ter alapján állapítsák meg, mert 
az ehhez szükséges adatok és (a* 
pasztalatok a dolog természeténél 
fogva még nem állhatnak rendel
kezésre. — Minden gazda tehát 
úgy kezdjen hozza az őszi mun
kálatokhoz, hogy szántóföldjének 
gondos megművelésével megkőny- 
nyitse a magi számára a beszól- 
gáltatási kötelességek teljesítését.

— Az Országos Társadalomi 
blztosfto' lntézét egy ‘ívajMis kirán
dulása. Az QTI 150 szarvasi és 
iyékésszentandrási tanonc biztosí
tott részére e hó 29-én. vasárnap 
egészhápos kirándulást v rendez, 
a szarvasi Erzsébet-ligetben. Az 
OT! ebéddel és. vacsorával vendé
geli meg a kiránduláson résztvevő 
fiatalságot.

Értesítem
e nagyérdemű közönségei, hogy 

bármilyen

mezőgazdasági géphez
(traktor, traktoreke, vetőgép. eke 

és aratógép) 

alkatrészekhez 
olajat és zsírt

' állandóan raktáron tarlók

Sárkány vaskereskedő
Szarvas, Fő' út.

Vértes Károly színtársulata 
hétfőn este tartja meg 
szezonzáró előadását

Az elmúlt héten a „Simányi óbester11 cfmO operett 
bemutatása a közönség legteljesebb megelégedését

érdemelté ki
Vértes Károly színtársulata ^z 

elmúlt héten is a közönség nagj? 
érdéklődése mellett tartotta meg 
gondosan megrendezett előadásait. 
Különösképpen nagy megelége
déssel és hálás szeretettel fogadta 
a közönség a hangulatos és ked
ves raeséjű „Simonyi óbester" 
című zenés történelmi játék be
mutatását, amely pemes veretű 
és irodalmi nívón álló meséjével, 
kellemes zenéjével és a szerep
lők odaadó játéka révén a leg
teljesebb elismerést érdemli. Ila 
Mfiry értékes és elmélyülő játéka 
mellett különösképpen Korándi 
Dénes lendületes játékát, emel
kedett stílusú felfogását és kel-; 
lemes hangját kell kiemelnünk. 
Vértes Károly élethfi alakításával, 
Náday Pál kellemes megjelenés 
sével és finom játékmodorával;

Milotay Gizi örökké mosolygór 
egyéni, bájával, Burányi Lásztó 
egyényi felfogású kabinetalakítá
sával, Somló Mária ismert tehet
ségével, Király József megnyerő 
szereplésével emelték sikerre á. 
darabot. Hétfőn Barabás Pál 
»Gazdátlan asszony14 című vígjá
tékéban gyönyörködtünk, amely* 
ben Vértes Nelly finom és len
dületes alakítása mellett Nádal 
Pál nemésveretft alakítókész
sége, Vértes Károlyné emelkedett 
beélése, Borbély Géza, Vágfályl 
Mária, Burányi László, Somló 
Mária, Király József az együttesbe 
jó behelyezkedő alakításai vitték 
megérdemelt sikerre a darabot. 
A társulat hétfőn este tartja 
búcsűélöadását, amelyen Pethes 
Ferenc, az Új' Magyar Színház 
komikusa is szerepel*

Időszerű gazdasági kérdések 

Á borsózsizsik
A borsó, lencse nagyobb Arányú 

sikeres termesztését nem. egyszer a 
zsizsik kártétele korlátozza. Ez az 
apró, tojásalakú, ormányos bogár, 
különösen a borsói termesztő mele
gebb alföldi vidékeken okoz Jelenté • ' 
kény ■ károkat. Ahűvösebb felvidéki; 
és erdélyi részeken kártétele- semmij 
vagy jelentéktelen, mlúíán a bogár ■ 
korábban rajzik, mint a borsó, len* 
ess virágzik. Kártétele abban áll, 
hogy a magvak belsejét károsítja, 
később a magvakat kilyukasztja és 
ezáltal annak minőségéi tetemesen le* 
romja. .

Alföldi viszonyok melieli a borsó«! 
zsizsik ellen teljes sikerrel nem tuy 
dunk védekezni, mert azalzsik égy* 
része — különösen a kipergett mag*1 
vak révén —• a szabadba telel át és 
az így áttelell zsizsik mindig fertőz* 
heti az új vetéseket. Gyériieni azon* 
bán mégis érdemes és indokolt, sćjt,, 
hazafiul kötelesség, mert különben 
úgy el szaporodik, hogy kénytelen^ 
lennénk a borsóiermesztést egyídóre* 

beszüntetni 

Mielőtt áttérnénk a gyérítés mód', 
jára, röviden ismerjük meá ■ a borsó^ 
zsizsik életmódját. Az áttelelt, borsó- 
zsizsik tavasszal* a . borsó . virágzást 
Idejében rajzik és párzik. A megter* 
mékenyilelt nőstény azután a boréó 
gyenge hüvelyeire rakja petéit. Á PC'. 
lékből kikelő' lárvák a ' hüvelyen Át. 
berágják magukat a . fejletlen magba, 
ahol rövid idő után bebáboznak 
berágás helye közben beforrad és. 
s/abad szemmel nem látható. A báb 
a magban néha már “a borsó be* 
érési idfejére átalakul bogárrá ésatinffc 
Ilye.' vagy a borsó belsejében, vagy- 
abból kijutva, valamilyen alkalmaV 
helyen telel át A borsóban áttelelt' 
zsizsik-bogarak a magot tavasszal 
kilyukasztják és kirepülnek. A klrö* 
plllés ideje Jóval a  borsó vetés uláo* 
történik. J$y  a bogár a vetőat^gaT 
egyUll kéhll a földbe1 és a flaMl bo#> 
sót a kikelés után áronnál megferlózlr ̂ 

A borsózsizslk gyérítésének több 
módja van (áll ez a leacsezsizsllp 
gyérítésére !$}.< ■

1.) Csak zsizslkmentes vetőmagot 
használjunk.

2.) Cséplés után á borsót, lencsét 
késedelem nélkül azonnal zslzsiktele* 
nitslik.

3 ) A kipergett magvakat sertések* 
Jtel tisztán  ̂ etessük fel,- továbbá, a 
borsó, lencse és bükköny földeket 
az aratástól számított 14 napon be* 
lUl töilUk fel.

4.) Ha a zsizsik nagyon elszapo* 
ródott,.egyidőre hagyjunk fel a bor* 
só és lencse vetésével.

.Zsizsikmentes vetőmagra többféle* 
képpen tehetünk szert. így, vagy két 
éves borsói használunk a vetéshez, 
amelyből már a zsizsik kirepült,
(mert a zsizsik csak nyártól tavaszig 
marad a borsóban), vagy zsizsik 
mentes helyről (Erdély Felvidék) 
szerezzük be a vetőmagot. Végül a

íennést cséplés uíán azonnal fertőt
lenítjük, azaz, ha a magvakban lévő 
bábokat vagy zsizstkbogarakat al* 
kalmas módon megöljük.

Az utóbbi eljárás az elteqedtebb. 
Ezt 02 állam Is támogatja olyképpen, 
hogv a borsó, lencse tennó vidéke* 
keken zsizslktelenftő telepeket létesít 
(Ilyen van Szarvason is) és kötele* 
zóvé teszi a gazdának, hogy az 
aratástól számitoU 20 napon belül- 
borsó és lencsetermésüket feltétlenül 
zsizsikielenítsék.

A zsizsiktelenílés végezhető szén* 
kéneggel, cyángázzal és 50—00 fok* 
ra hevíteti hőveL Mindegyik eljárás 
jó, csak szaktudás és alkalmas hely* 
ség és berendezés szükséges hozzá.

Vegyük igénybe a zsizsik telenüő 
telepeket, fertőtlenítsük idejében borsó 
és lencse termésünket. A zsizsiktele* 
öltésért -kifizetett pár fillér a jobb 
minőségben busásan megtérül és aki 
borsó és lencse*termését idejében 
zsizsiktelenítleü, fontos nemzetgazda* 
sági érdekeket is szolgál.

, JENEY LÁSZLÓ 
m. kir. gazdasági tanár.

— Jwítóviztpálatok. A Vajda’ 
Péter-gimnáziumban az I—-IV. 
osztályosok javftóvizsgálata szep
tember 6-én. hétfőn, az V—Vili. 
osztályosoké szept. 7-én, kedden, 
a magán- és különbözeti vizsgá
latok írásbeli része szept. 6-án 
hétfőn, a szóbeli szépt. 7-én ked
den délután lesz. A VIII. osztá
lyosok javító vizsgálata augusztus 
30-án hétfőn lesz. A javítóvizsgá
latok, valamint az írásbeliek az 
illető napókon reggel 8 órakor 
kezdődnek. Aki e vizsgálatokról 
elmered későbbi időpontban nem 
lesz álkelme ‘ vizsgázni. Az 
1943 —44-iki tanévre a beiralások 
később kihirdetendő napokon lesz
nek.

— Légvédelmi szirénát szerel, 
lek fel az Árpid Szálló tetejére.
Szarvas elöljárósága -egy légvé
delmi szirénét szerzett - be és azt 
az Árpád-Szálló tetejéte szerélte 
fel. Amikor a még hiányzó alkat-, 
részek is megérkeznek, akkor pró
bariasztást rendeznek, amelynek 
idejét lapunkban közölni fogjuk.

H in b siM  lapaakbaa!

É R T E S Í T E M
Szarvas és környéké I. gazda- 
közönségét, hogy* mindenféle

sövény és kövér 
' baromfit ,  to jást

az é r r e  v o h a t k  ozó ''m  in . 
r e n d e l  é l  a l a p j a i n  . ,

PONTB A vásárolok a* hét bármelyik napján
Machan ház, fürdővel szemben.'fCodden, pénteken a piactéren.

Kra jner  S á n d o r
baromfi és tojás! kereskedő.

F R E C S K  A - M O Z G
S Z A R V A S ,  T E L E F O N ;  64 .
NiiiiuiHiuiiiuiuiMiiiiHiiwmuiMMiauuuiiuniiiuiiiiiiiiuiiiiiiiuuiiiiijiiitniiuuuiiiitiiiiiiiiiuuinMMiuiiiiiti^iiuiiiiuiiitiuimiiiuiiitniiiimiWH

Augusztus 2 ö .| 2 d .( és 30.-én t

P i s t a t e k l n t e t e s ú r
A legszebb magyar vígjáték. Főszereplők: Jávor,Tolnai. Turay, 

Vaszory, Pethes, Mily, Halmay

Szeptember 1 én szerdán 6-^8, 2-án C9ütört0k.ön 6 —8.

C s ó k o l j  m e g !
Káprázatos kiállítású, paHosó zenéjű, nagy revűfilm.



— A középiskolákban november 
3-án kezdődik a tanítás. A hiva
talos lap közlése szerint az iskolai 
cv a közép- és középfokú iskolák
ban* valamint a városi elemi is
kolákban november 3-én kezdődik. 
Azt, hogy melyik községben melyik 
iskola falusi jellegű, ezt a tan
kerületi főigazgatók állapítják meg.

— Elvezetik a Vés setényi* úti 
irtézikút Vizét. A szarvasi Csáky- 
utca és környéke lakóinak rövide
sen régi vágya vélik valóra, mivel 
Szarvas község elöljárósága el
határozta, hogy a Wesselényi utcai 
ártézikúl vizét elvezeti a Csóky 
utcába és ott egy kifolyó csapot 
szerel fel. Ha a szükséges és meg
rendelt csövek megérkeznek, akkor 
már az Ősz során átadják hivatá
sának az új vízvezetéki kifolyói, 
amelyet a Csáky-uton,Varga Ferenc 
fakereskedő háza előtl szerelnek fel.

— Szeptember f«én új ipari 
árak lépnek életbe. A közzellátási 
vonatkozású élelmicikkek és a me
zőgazdasági termények árénak 
megállapítása után sor kerül az 
ipari órak rendezésére is. Ezzel 
kapcsolatban az árkalkulációs té
nyezők már helek óla tárgyalá
sokat folytatnak és vizsgálják a 
különböző ipari cikkek, a munka
bérek és a nyersanyagok érának 
összefüggései!. Ezek a vizsgála
tok rövidesen befejeződnek, s a 
közeli napokban megjelenik a 
rendelkezés, amely ez ipari áru
cikkek új órait megszabja. Az új 
ipari árak szeptember 1-én lép
nek életbe.

— Labdarúgómérközés, Turul 
—HTVE 9 :0  (3:0). Magyar 
Kupa mérkőzés. Vezette : Győri. 
A szarvasi Turul vasárnap dél
után a nagy hőség ellenére is 
hatalmas közönség előtt ját
szotta második Magyar Kupa 
mérkőzését az NB II ős Hód
mezővásárhelyi TVE csapatá
val. A vendégcsapat, mint két 
osztállyal feljebb álló, túlságo
san fölényesen akarta kezelni 
a lelkes Turult, a fölényeske
désnek azután az lett a követ
kezménye, hogy a kitűnő Turul 
csatársor, különösen a máso
dik félidőben, teljesen beszorí
totta térfelére az ellenfelet és 
gólzáport zúdított reá. A Turul 
csapata úgy, ahogy most van 
igen jó és teljesnek mondható. 
A kapus, a védelem és a csa
társor nagyon jó játékos erőt 
képviselnek. A csapat a mos
tani vezetőség lelkes és hozzá
értő irányítása mellett igen szép 
eredményeket tud elérni a most 
meginduló bajnoki mérkőzése
ken is mostani összetételben. 
A  vasárnapi mérkőzés góljait 
Károly, Sinka, Magyar és Ke
rekes II. rúgták. A csapat min
den tagja egyformán nagyon jó 
volt. Győri btró kifogástalanul 
vezette a mérkőzést. Az első 
felidőben az egyik hódmezővá
sárhelyi játékost tiszteletlen vi
selkedés miatt a bíró kiállította.
— Vasárnap délután a Turul 
barátságos mérkőzést játszik a 
Kondorosi T. E. csapatával, 
előtte a Turul II. a szarvasi 
Levente csapattal játszik élő- 
mérkőzést.

— Az ŰJ Idők agusztus 28-i szá
mában egyre vidámabb bonyodalmak 
között szövődik tovább Harsányi Zsolt 
regénye, a Galgó három felesége. No
vellát Maréi Sándor, Szómba thi Vik
tor, Nyéki Méhes Mózes Halász Alex
andra és Terescsényi György Írtak 
ebbe a számba. — A Magyar LA-

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

den további szó 4 fillér.

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

szám.

. Özv Darida Jánosnénak V. 
külk., 33 kát hold földje tnyá- 
val bérbe, felesbe vagy harma
dába. jószággal felszereléssel 
kiadó. Érdeklődni lehet Darida 
Ferencnel. II. kér., 231. Ugyanitt 
jokarban lévő stáfkocsi eladó.

. Nős, fiatal, ügyes, megbíz
ható napszámost állandó mun- 
kára felvesz Süveges kelme
festő.

. Alig használt szobabútor azon
nal eladó IV. kér., 119. sz. alatt.

. Eladó antik szalonbútor, bie
dermeier szekrények, hálószoba 
bútor, II. kér. 129. sz. alatt. 
(Vo’t Roszjarovicz tánciskola)

G a bon a v á s á r lá s !
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A FUTURA fóbizományosa:

a Szarvasi Takarékpénztár
(Széni Islvén-ulca 51. Telefon : 65.)

az egész járás területén, albizományosai
útján is

v á s á r o l
mindenneinfi

gabonái, hüvelyes! és olajosmagvakal.

nyok, Tutsek Anna népszerű leány - 
ifiúsági lapjának ünnepi száma gaz
dag tartalommal jelent meg. Szentmi- 
hányiné Szabó Mária: Munkács asz- 
szonya és Baánné Seratoris Ilona : 
Kivirult a piros rózsa cimű regényein 
kivül, Nagy Méda, Selymes Péter, kis- 
geszéni Szabó Vilma. Zagyva Mária 
K. Tóth Lenke elbeszéléseit. — Hét 
arany krajcár cimén irt szép me
sét Az Én Ujségom-Tündéjvásár lég 
újabb számába ölbey Irén. Zöld 
Puszi kalandjait, Kati, Matyi, meg a 
jó madarak történetét meséli tovább 
a gyerekeknek Z. Tábori Piroska, 
Díjtalan mutatványszámot mindhárom 
lapból kívánatra bárkinek küld a ki- 
adóhivataK Budapest, VI.^Andrási út ^6.

Szarvas nagyközség elöljárósága. 

HI RDETMÉNY.

Felhívja az elöljáróság mindazokat a ló* 
tarló tulajdonosokéi, akik a vonalkozó Mi
niszteri renddel értelméban bejelentésre kö» 
lelezeű lovaikat a megadott határidőre nem 
Jelentenék be, a bejelentést a községháza 
52, számú irodájában f. évi augusztus hó 
31*én tegyék meg, hogy lovaik a pót jegy* 
zékbe felvehetők legyenek.

Ismételten felhívja az elöljáróság az érdé* 
keltek figyelmét erre a bejelentési kötelezed; 
ségre, mivel a bejelentés elmulasztása só* 
lyos büntetést von maga után.

Szarvas, 1043. aug 24.

ELÖLJÁRÓSÁG

Fiessen elő
« Szarvasi Közlönysr«

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  
nynjt az érdeklődőknek felvilágosítást.

sziveden

Éladó földek:
4 hold szántó a Décsi laposban kövesúthoz közel;
5 és fél hold 1. osztályú szántó a Sárkány-dűlőben,
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen,
19 hold Kunszentmárton mellett,
34 V* hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
50 hold jóminőségű szántó Kiskirályságon.
195 hold részben szántó, részben legelő tanyával 

Ecseren, kövesút melleti,
3 és fél járás közlegelő Tóniszáiláson.

Eladó házak:
I. kér., 71. sz. Sonkoly-féle tiszta kőépítményű sarokház, 
I. kér.,105 .SZ .cseréppel fedett beltelkes lakóház;
I. kér. 432. sz. cseréppel fedett beltelkes lakóház;
II. kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel,
III. kér., 349. sz. beltelkes lakóház,
IV. kér. 81. sz. igen jókarban lévő cseréppel fedett

sarokház,
Körörsparti nyaraló erős kőépületlél;

Vételi megbízatásunk van
szántóföldekre a határ különböző részein 8.000 P-től 

65000 pengőig, továbbá dinnyeföld és beltelkes la
kóházakra.

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet
hez, hol a megbízást eredményesen köz
vetítik.

Szépirodalmi

könyv« 
újdonságok

nag y  v á la s z té k b a n

Nagy Sándor
köny v ke re ske d éséb e n .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******

. Eladó Csabacsűdön 160. sz. 
ház a főutcán, szép ayümöl- 
csöísel.

. Diákok részére kindó egy bú
torozott szoba leljes ellátással, 
III. kér. 274, szám alatt.

. Eledó Békésszentandráson 
Kálvin-út D.számu ház gabonake
reskedéssel vagy anélkül. Ugyan
olt Békésszentandrás*lér 1. sz. 
ház cipő- és rofösüzlettel vagy 
anélkül. — Érdeklődni lehet 
ugyanott.

. Gyerekek mellé 12—14 éves 
kislányt keres Bencsik gazda
sági tanár 1. kér.. 141. szám.

. Bádogos és szerelő tanulót 
fizetéssel feiví^sz Hankisz bá
dogos, piactér.

. Csabacsűdön 5 hold föld el
adó. Éideklődni lehet Bobvos 
Györgynél, VIII. külkerület 181.

A IV. kerület 23. sz. saiok- 
ház. melyben jóforgalmú üzlet
helyiséi? van, eladó. Érdeklődni 
lehet Darida Mihály hentesnél.

. Tóth János testvérei 3 hold 
földje Török-soron eladó Érdek
lődni lehet I. kerület 350. sz.

. Öntözőmotor szivattyúk, hen
gercsiszolás, villamos hegesztés 
fejpadmunkák, hidraulikus eme
lőbak. hengerfúrók kölcsönzése : 
OSGYÁN mérnök. Békéscsaba. 

Mágnesezés.

. Tisztviselői állást keres ős
keresztény 31 éves magyar, né
met nyélv ismerettel. Cím a 
kiadóhivatalban.

. Varrónő keres különbejáratű 
üres szobát. Cím a kiabóhiva- 
talban.____________________

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

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

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

Felelfe kUM N A G Y  S Á N D O R  

Nyomtott a Sxarvail KSzlöiy N job*  
<U> és LapkiadóváUalaf eyoe»ái|ikaii
I. kér.« Horthy M ik ló s i
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