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Á magyar katona Vármegyénk főispánjának támogatósával biztosították
a betakarítási munkálatok munkásainak az ellátásáthősiességéről és kiválóságáról 

mesélnek nap mint nap azok a 
szűkszavú, mégis oly beszédes 
jelentések, amelyek honvédeink 
dicsőséges előnyomulásáról 
szólnak. Büszkeség tölt el mind
annyiunkat, s húsz esztendő 
minden keserű könnye, melyet 
azáltal okoztak elleneink ne
künk, hogy. éppen szemefé- 
nyünknek: a honvédségnek a 
fejlesztését tiltották meg, fel- 
szárad, ha látjuk a diadalmas, 
korszerű magyar hadsereg el- 
viharzását Bukov ina f ennsik j ain, 
Oroszország mérhetetlen pusz
táin. Nincs megállás ez előtt a 
győztesen előretörő sereg előtt, 
mert erejével igaz ügyéri harcol.

Csodálatos, s azok előtt, akik 
a magyar virtust, vérmérsékle
tet nem ismerik jól, megma
gyarázhatatlan, s szinte érthe
tetlen az a gyorsaság, amellyel 
a béklyóba, gúzsbakötött ma
gyarság ezt a hadsereget nem 
felszerelni, hanem egyáltalán 
életrehívni képes volt. Nem is 
magyarázható az másoknak 
meg. Nyitja pedig ott égett a 
húsz év alatti is minden igaz 
magyar lelkében, szivébe^ és 
testében. Abban a lázas, nyug
talan, örökkön izzó igazságke
resésben, amelynek tengelyében 
az elszakított északi és déli 
végeink, s Erdély utáni örök, 
elnyomhatatlan vágyódásunk és 
ezen területek hozzánk tarto
zásának kipusztíthatatlan érzé
se állott és áll. S nem kis 
mértékben a leszámolás utáni 
törekvés azokkal szemben, 
kiknek jelenvalósága a magyar 
történetben annyi vér- és anyagi 
áldozatot követelt fajtánktól. 
És legvégül, bár jórészt fenti
ekből folyó az a tény, hogy 
lélekben és őrzésben itt mindig 
és mindenkoron, dacára min
den erőszakos letörési kísérlet
nek, katona volt mindenki, s 
adott pillanatban a Hadúr első 
szavára külsőleg is azzá lett, 
hogy visszaszerezzen mindent, 
ami a mienk,. s megtorolja a 
nemzetünk és fajtánkkal szem
beni húszéves bfint és erőszakot.

Jobbik énünk kinyilatkozta-
• tatása, jellegünk és jellemünk 
szól minden hadijelentésből, 
azért, jóleső nekünk, ha nem 
is áldozatnélküli, ez a dübörgő, 
ellenállhatatlan honvédroham. •

Mint ismeretes, baiczai Be- 
liczey Miklós, a vármegye fő
ispánja a közelmúltban megtett 
vármegyei kőrútján személye
sen tájékozódott a vármegye 
közellátási helyzetéről. A főis
pán helyszíni megbeszélései az 
arató, valamint cséplésnél dol
gozó munkások kenyérrel, sza
lonnával, zsírral való ellátására 
irányultak. Bár a vármegye fő
ispánja, mint vármegyei közel
látási kormánybiztos, a leg
részletesebben tájékozódott a 
vármegye helyzetéről, mégis 
szükségesnek látta, hogy a be
takarítási munkálatok zavarta
lanságának biztosítása -érdeké

ben a helyszínen is behatóan 
áttanulmányozta a helyzetet.

A főispán körútja során meg
felelő utasításokat adott az ille
tékes hatóságoknak, hogy mi
ként biztosítsák a fent említett 
munkálatok zavartalan menetét 
és munkájukban a legmesszebb- 
menően támogatta a hatóságo
kat. Most már feltétlenül sike
rült biztosítani az aratás, vala
mint a cséplés zavartalan me
netét, Nem hallgathatjuk el 
azonban, hogy még mindig fel
tétlenül szükség van a tehető
sebbek megértő támogatására. 
Felszólította egyébként az elöl
járóság a szerződő munkásokat,

hogy igyekezzenek koszttal el
szegődni az aratási munkála
tokra- Cséplésnél a cséplőgép- 
tulajdonosok kezéhez fogják 
eljuttatni a zsír*, szalonna, va
lamint lisztkészleteket, akik 
ezután ezt egyenlő arányban 
elosztják a munkások között. 
Nagyon jó lenne, ha a csépel
tető gazdák ezidén is gyako
rolnák azt a jó magyar szokást, 
hogy a cséplési munka befeje
zésénél vendégül lássák a mun
kásokat. A  szarvasi határban 
egyébként tűrhető búzatermés 
mutatkozik. A  vadvizek pusz
títása miatt azonban 20 száza
lékos kieséssel kéll számolni-

Megkezdődön az a r a tá s
A múlt hét . helyenkénti k í

sérleteit és próbálkozásait e 
héten általánosságban folytatott 
aratási munkálatok váltották 
fel. Szerte a határban megpen- 
dültek a kaszák, s vidám nóta
szótól hangos a vidék. Nyoma 
sem látszik az embereken az 
eddigi szorongó aggodalomnak, 
amellyel az ígéret szárbaszök- 
kenését leste-várta, a megtes
tesült szorgosság, igyekezet

most minden és mindenki, hogy 
idejében a csűrbe kerüljön az 
áldott kenyértadó mag. A gyö
nyörű napsütésben, az erőteljes 
suhintások nyomán rendbedől 
az Isten-áldás, örömmel látjuk, 
bővebben, gazdagabban, mint 
hittük volna. Minő felszabadult- 
ság, öröm és boldogság ennek 
a munkának a nézése, látása. 
Hogyne, hiszen verejtékes, ag
godalommal telt napok munká

jának, sok sok gyötrődésnek a 
megvigasztalója, eredménye áz 
aratás, biztosítéka annak, hogy 
lesz a télen is kenyerünk.

Reményeinket biztosan túl
haladja az idei eredmény, 
jóslásokba azonban nem le
het bocsátkozni mindaddig, 
amíg a cséplőgép dobja rá 
nem zendít az egyik legszebb 
és legcsendülő bb dallamra: a 
kenyér himnuszára.

Közellátás zavartalan biztosítása megköveteli, hogy a 
gazda nyomban cséplés után vigye piacra gabonáját

A terményértékesítési rende
let értelmében a Hombár és 
bizományosai £  cséplés befeje
zése után nyomban megveszik 
a felajánlott gabonát, mégpedig 
a búzát egységesen 30 pengő, 
a rozsot pedig 28 pengős áron. 
A  gabonaárak tehát hónapról 
hónapra nem változnak, a gazda 
érdeke tehát, hogy minél előbb 
adja el gabonáját annál is 
inkább, mert ha a felajánlással 
késlekedne és csak október hó 
31-ike után adná el, akkor 
nemhogy többet, de alacso
nyabb vételárat kap érte. A 
reúdelet ugyanis a búza árát

az október 31 ike után való 
felajánlás esetén 27 pengőre, 
a rozsét pedig 25 pengő 20 
fillérre csökkenti. Érdeke azon
ban a gazdának a minél előbbi 
felajánlás is, mert ekként nem 
ő viseli a raktári beszáradás 
veszteségét, hanem a Hombár, 
amely a felajánlástól számított
15 napon belül átveszi a ter
mést. Ha valamely technikai 
okból a vételi kötlevél kiállítá
sától számított 15 nap alatt a 
Hombár a gabonát nem veszi 
át, métermázsánként 3 fillér 
raktározási díjat fizet a gazdá
nak egy hétre. Tíz heti raktá

rozás például 30 fillérrel emeli 
mázsánként a vételárat, s ez 
az összeg 70 fillérre emelkedik 
abban az esetben, ha a Hom
bár, vagy annak bizományosa 
a vételárat csak a búza el
szállításakor fizeti.

Á  közellátás zavartalan biz
tosítása megköveteli, hogy a 
gazdaközönség nyomban a 
cséplés után piacra hozza gabo
náját De emellett szól magának 
a gazdának az érdeke is, mert 
hiszen a gyors felajánlás, a 
cséplés elvégzése utáni azon
nali eladás igen komoly külön 
előnyökkel is jár.

Ára 10 fillér
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Megjelent a Vajda Péter gimná
zium évkönyve az 1940/41. tanévről

A közel másfél évszázados 
„Vajda Péter*1 gimnázium 1940/ 
41. évről szóló értesítője gazdag 
tartalommal a napokban hagyta 
el a sajtót. Az évkönyv szer
kesztője dr. Nádor Jenő igaz
gató országgyarapodásunkra 
emlékezéssel köszönt bef majd 
a nyugalombavonuló Szabolcs 
Károly tanár munkásságának 
méltatásával. Rendkívül érté
kes és érdekes tanulmány kö
vetkezik ezután, amely Tesse- 
dik Sámuelt, a világhírű 
szarvasi « pap-nemzetgazdát, 
mint hitszónokot és tanárt mu
tatja be. Az iskola történetének 
dióhéjban való ismertetése után 
az intézet 1940/41. tanévnek 
története pereg le előttünk a 
legapróbb részletekig, leggon
dosabb körültekintéssel kidol-

gozottan. Megállapíthatjuk ab
ból, hogy az iskola tanárikara 
az elmúlt iskola évben is ko
moly, rendkívül eredményes 
munkát végzett. Szomorúan 
látjuk azonban, hogy a tanulók 
létszáma ezidén ismét csökkent 
(a tavalyi 360-nal szemben 353), 
bár ez a tény kizárólag az is
kolán kívül álló népszaporodási 
vonatkozással, illetve azzal a 
tánnyel függ össze, hogy az 
orosházi testvérintézet az elmúlt 
tanévben már nyilvánossági jo
got élvezvén, sok tanulónkat 
(Orosháza és környékbelieket) 
elhódított. A  jövő esztendőre 
vonatkozó tájékoztató, s a hasz
nálandó tankönyvek felsorolá
sával fejeződik be az értékes mű, 
amelynek összeállítása dr- Ná
dor Jenő igazgató érdeme.

Á m. kir. minisztérium 4860/1941.
M. E. számú rendelete a munka- 
fegyelem biztosítása tárgyában

Á nyári  munkák 
idejére biztosítva 

van a zsír- és 
szalonnaszükséglet
Békés vármegye közigaz
gatási bizottságának ülése

Békés vármegye közigazga
tási bizottsága szerdán délelőtt
9 órakor tartotta meg július 
havi rendes ülését Gyulán, a 
vármegyeháza kistanácstermén 
ben.

Az ülést Hiszekegy vezette 
be, majd baiczai Beliczey Mik
lós főispáa nyitotta azt meg. 
Napirend előtt kegyeletes sza
vakkal emlékezett meg az el
hunyt Asztalos Andrásról, Tót
komlós község érdemes bírájá- 
ról, aki mint a törvényhatósági 
bizottság értékes tagja, önzet
lenül tett nagy szolgálatot a 
köznek.

Ezután dr. Haviár Lajos fel
olvasta á június hóra vonat
kozó alispáni jelentést, mely
hez dr. Telegdy Lajos szólt 
hozzá. Felszólalásában nagy el
ismeréssel szólt a vármegye 
főispánjának és alispánjának 
erőfeszítéséről, mellyel a lehe
tőséghez képes igyekeznek biz
tosítani a közellátást.

-Beliczey Miklós főispán vála
szolva a felszólalásra, rámuta
tott az átmeneti nehézségek 
okaira. A legújabb termésren- 
delet lehetővé teszi, hogy a 
községek szükségleteit biztosít
sák. Hangsúlyozta, hogy be
osztással kell élnünk. A nyári 
munkák idejére a mezőgazda
sági munkásság, a kubikosok, 
de a falvak, városok részére 
szükséges zsír- és szalonna
szükséglet is biztosítva van. Az 
elmúlt napokban bejárta a vár
megye területét és úgy látta, 
hogy a jövőbeli ellátás terén 
megfelelő a helyzet. A Mavart- 
menetrend ügyében tudomása 
szerint' a vármégye alispánja 
már érintkezésbe lépett az ille
tékesekkel, de ő maga is lépé
seket tesz. A jegyzők magán- 
munkájának megóvása tárgyá
ban forduljon esetleg felirattal 
a bizottság a kormányhoz.

Dr. vitéz Pánczél József fő
jegyző szintén feliratot javasolt 
a jegyzői magánmunkák meg
váltása érdekében. A békési 
Köröscsatorna-híd elkészítésé
nek már nincsen akadálya, s 
a munkálatok a lehetőséghez 
képest a legsürgősebben meg
indulnak.

Ezek után a közigazgatási 
bizottság az alispáni jelentést 
elfogadta.

Dr. Bujdosó Géza vm. állator
vos és dr. Tompa Gyula kir. 
ügyészségi elnök jelentésének 
elfogadása után a főispán sza
vaival ért véget a közigazga
tási bizottság ülése#

A m. kir. minisztérium a hon
védelemről szóló 1939 : II. t. c. 
141. §. (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések alapján a kő
vetkezőket rendeli.

1. §. Azokat a férfiakat, aki
ket az elvállalt munka elvég
zésének indokolatlan megtaga
dása. szándékosan hanysg tel
jesítése, a honvédelmi munka- 
kötelezettségen alapuló felhí
vással vagy kirendeléssel szem
ben tanúsított engedetlenség, 
közérdekű és halaszthatatlan 
munka vállalásának alapos ok

Szarvas kézség közellátási 
hivatala liszt- és kenyérellátás 
tekintetében bizonyos korláto
zásokat léptetett életbe. Min
den becsületesen, tisztességesen 
gondolkozó, józan ember meg
érti ennek az intézkedésnek a 
.szükségszerű voltát Vannak 
azonban ennek az intézkedés
nek mellékzöngéi, amelyek jo
gos bosszankodást váltanak ki. 
Míg ugyanis a kenyér kiméré
sét egyáltalán nem, a liszt ki
adását bizonyos kereskedőkre 
korlátozták, minek következté
ben előfordul aztán, hogy va-

nélkül való megtagadása, meg
rögzött muukakerülés vagy ál
talában a dolgos élettől való 
vonakodás miatt rendőrható
sági őrizet alá helyeznek (inter
nálnak), az erre a célra létesí
tett munkatáborokban kell ka
tonai vezetés alatt munkára 
szorítani.

2. §. Ez a rendelet kihirde
tése napján lép hatályba.

Budapest, 1841. július hó 1. 

Bárdossy László s. k. 
m. kir. miniszterelnök.

laki, a kenyerét a lakásától 50 
lépésre lévő fűszerüzletben 
megkapja, liszt fejadagjáért 
kénytelen a sokszor másfél ki
lométerre lévő lisztkereskedő
höz fáradni. (Oszéoás kert, Kra • 
kó legközelebbi lisztkereskedői 
nemkeresztények.) Kérdjük a 
Közellátási Hivatalt: vájjon nem 
lehetne ezen segíteni, s a fű
szeresek, akik a kenyéradago
lást végzik, nem tudnák a liszt- 
mérést is elvégezni ? I Azt hisz- 
szűk, hogy igen, sőt szívesen, 
A közönség pedig sok sok idő- 
pazarlástól szabadulna meg.

után. Ugyancsak a katonaság 
fogja ellenőriztetni a gabona 
elcséplésével, szállításával kap
csolatos munkálatokat is. Épp en 
ezért nyomatékosan felhívja a 
hatóság úgy a cséplőgéptulaj
donosok, mint a csépeltetők 
figyelmét az ezzel kapcsolatos 
teendők pontos és lelkiismere
tes betartására, mert annak 
minden egyes mozzanatát ka
tonaság ellenőrzi. A „Cséplési 
ellenőr11-i igazolvánnyal ellátott 
karpaszományosoknak joguk
ban áll akár az úton haladó 
kocsik megállítása és megvizs
gálása, akár pedig bárhol sejtett 
gabonakészletek feltárása és a 
mulasztók ellen az eljárás meg
indítása. Fontos tehát, hogy 
mindenki alkalmazkodjék a 
a mai idők által szügségessé 
vált rendeletek pontos betar
tásához. Ugyancsak ezúton fel
hívja a hatóság azok figyelmét 
az idevonatkozó rendelkezé
sekre, akik terményeiket jár
gánnyal, vagy kézi úlon csépe
lik ki. Az utóbbiak is tartoznak 
a Közellátási Hivatalban a 
szükséges könyvet kiállítani és 
a kézi, vagy járgányos cséplés 
megkezdését legalább két nap
pal a°munkálatok megkezdése 
előtt a katonai parancsnokság
nak bejelenteni.

H í r e k
Istentiszteletek:

A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 

vasárnap délelőtt 8 órakor tót, délután

6 órakor magyar, az újtemplomban dél

előtt 9 órakor magyar istentiszteletet 
tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban 

vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor csen

des mise. 10 órakor szent.beszéd, nagy- 

mise. Délután 6 órakor ájtatosság. 

Hétköznap mise fél 8 órákor. Gyónta

tás misék előtt.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 

Árvaház dísztermében.
*

— Eljegyzés. Szórády Ildikót 
Gyulán, 1941. július hó 12-én 
eljegyezte, dr. Szepesvári Ele
mér, Békés vármegye árvaszéki 
ülnöke. (Minden külön értesí
tés helyett.)

— Halálozás. Rozváczi O mazta 
Béla oki. gazdatiszt Szarvas 
társadalmának egyik legrokon- 
szenvejebb tagja f. hó 12-én a 
békéscsabai kórházban 35 éves 
korában rövid szenvedés után' 
elhalálozott. Senki sem hitte 
volna, hogy a hatalmas, viru- 
lónak látszó testben gyilkos 
kór készíti elő rohamosan a 
feltartózhatatlan véget. Talán 
maga sem hitte csak akkor, 
amikor ipár későn volt. F. hó
14-én, hétfőn délután fél 6 óra
kor temették el Szarvason 
tisztelői és barátai óriási rész
véte mellett. Kiterjedt rokonság 
gyászolja.

Katonaság ellenőrzi a gabona betakarításá
val, cséplésével kapcsolatos rtiuríkálatokat

A folyó évi gabonatermés a munkának bárminemű kés- 
hiánytalan és idejében való lekedése, megtagadása katonai 
betakarítása mindenkinek első-. rendszabályok útján a legszi- 
rendfl érdeke és éppen ezért gorúbb megtorlást vonja maga

A szarvasi járás legelterjedtebb és legolvasottabb hetilapja I

b e n / ü k é *  V i d é k e

Hirdtlini mindig gyorsan és biztosan •radményhaz v«z«tn»k I

Miért nem árulnak 
a  f ű s z e r e s e k  l i s z t e t  ?
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— Papp József az IPOK el
nökének elhunyta. Mély meg
döbbenéssel csöszinte részvéttel 
értesült a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara arról, hogy az 
IPOK érdemes elnöke, a sze
gedi kereskedelmi és iparka
marának több mint 2 évtizeden 
át tagja, váratlanul, munkája 
teljesítése közben hirtelen el- 
húnyt, A magyar kézműves
iparosság kiváló vezetőjét ve
szítette el Benne. A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara 
emlékét mindig kegyelettel 
fogja megőrizni. A temetésen 
a kamara miniszteri biztosa 
másirányú elfoglaltsága miatt 
nem jelenhetett meg. A  kama
rát a végtisztességen dr. Demécy 
Alajos főtitkár képviselte, aki 
a kézművesiparosság nagy ha
lottját valamennyi kereskedelmi 
és iparkamara nevében búcsúz
tatta. A  szegedi kereskedelmi 
és iparkamara Papp József 
sírjára kegyelete jeléül koszo
rút helyezett.

— Kinevezések, Molnár László 
közs. él. iskolai igazgató-tanítót 
felettes hatósága a VII. fizetési 
osztályba kinevezte. A komoly, 
eredményes tanítói munkásság 
ezúton való elismertetése köz- 
ségszerte őszinte örömet keltett. 
Gratulálunk. — Galó Mihály 
állampénztárí tisztet, állampénz
tári főtisztté nevezték ki. A 
kiváló képzettségű, és képes
ségű pénzügyi tisztviselő meg
érdemelt előrehaladása őszinte 
örömet keltett, nagyszámú tisz
telői és barátai körében,

— Dr. Haviár Lajos orosházi 
főszolgabíró. Bakos József fő
szolgabíró orosházi hírek sze
rint nyugdíjba megy s máris 
megkezdte, betegszabadságát. 
Az orosházi főszolgabíróság 
ideiglenes vezetésével dr. Ha 
viár Lajos vm. tb. főjegyző, vm.
II. főjegyzőt bízták meg, aki 
f. hó 15-én mar át is vette a 
hivatal vezetését.

— Kinevezés. Dr. Bartos — 
Bartos Pál ev. lelkész fiát — 
az igazságügyi miniszter bíró
sági joggyakoinok nevezte ki s 
szolgálattélre a szilágycsehi já
rásbírósághoz rendelte.

— • Munkatáborba viszik a 
dologkerülőket, A  kormány a 
munkafegyelem biztosításáról 
rendeletet adott ki. A rendelet 
szerint azokat a férfiakat, aki
ket az elvállalt munka elvég
zésének indokolatlan megtaga-. 
dása, szándékosan hanyag tel
jesítése, a honvédelmi mun
kakötelezettségen a l a p u l ó  
felhívással vagy kirendeléssel 
szemben tanúsított engedetlen
ség, közérdekű és halaszthatat
lan munka vállalása alapos ok 
nélkül való megtagadása, meg
rögzött munkakerülés vagy ál
talában a dolgos élettől való 
vonakodás miatt rendőrhatósági 
Őrizet alá helyeznek (internál
nak), az erre a célra létesített 
mnkatáborokon kell katonai 
vezetés alatt munkára szorítani

— Betörés. Még a múlt hét 
folyamán ismeretlen tettesek 
betörtek Pljesovszki Pál szen
tesi úti korcsmájába s onnan 
kisebb mennyiségű pénzt és italt 
vittek el» A csendőrség éré 
lyei nyomozást indított a tet
tesek kézrekerítésére.

— Anyakönyvi hirek. Szület
tek : Veíes György és Litaszvky 
Annajfía András, Szebegyinszki 
Pál és Rideg Judit fia Pál, 
Laurenczy Barna és Brandt 
Rózsika fia László-Miklós, Hip 
szki János és Kovács Anna 
leánya Anna, Sindel János és 
Oláh Anna leánya Mária, Uhl- 
jar Mátyás és Szklenár Mária 
fia Mátyás. Elhaltak: Zíma
György 58 éves, Demcsák Pál 
5 éves, Kocska János 17 na
pos.

— A sertésbőr lejejtésének 
ujabb szabályozása. Az ipar 
ügyi miai'zter most lúadott 
rendelete szerint a hentesek az 
általuk levágott sertések 90 
százalékának bőrét, a sértés 
súlyára tekintet nélkül lefejteni 
kötelesek. Nem kell lefejteni, 
ha azt állategészségügyi ható
ságok nem engedik, s nem kell 
a fejen és combon lévő bőrt 
sem lefejteni. Az új intézkedés 
a sertés bőr talpbőrként való 
használatának kísérletével függ 
össze.

— Megvédik a polgári lakos
ság ólelét és vagyonát. Az
egész országban széleskörű 
szervezetet alakítottak az ille
tékes hatóságok, amely szer
vezetnek az a célja, hogy az 
esetleges ellenséges ejtőernyős 
támadás esetén szembeszálljon 
a pusztítókkal, megvédje a 
polgári lakosság életét és va
gyonát. Válogatott polgári egyé
nekből Szarvason is felállítot
ták a védő osztagot. Ezúton 
ismételten felhívjuk a lakosság 
figyelmét arra, ha gyanús dol
got észlel, nyomban jelentsebe 
a csendőrségen, vagy a leg
közelebb eső hatóságoknak. 
Olyan helyen, ahol telefon is 
van, a távbeszélőt is ■ igénybe 
lehet venni, csupán be kell 
mondani: „ejlőernyős beszél
getés" és a központ soronkí- 
vül díjtalanul kapcsolja az 
illetékes hatóságot.

— Egyetlen szem gabonát 
sem szabad veszendőbe hagyni 
az aratásnál. A  gazdák általá
ban azt a hibát követik, hogy 
gabonájukat egészen érett ál
lapotban aratják, már pedjg 
ilyenkor a már megérett sze
mek egy része kipereg, elhull. 
Ezért az aratást nem akkor 
kell végezni, amikor a gabona 
már egészen megérett, hanem 
az úgynevezett viaszérés álla
potában, amikor a szem még 
nem kemény, hanem lágyan 
törik el, azonban nedvet már

nem enged magából, hanem a 
belseje viaszszerü. A gazdának 
saját érdeke, hogy terméséből 
minél többet mentsen meg, de 
a gazdaérdeken túl az elsősor
ban országos 'érdek, ezért, ha
zafias kötelességet teljesít a 
gazda akkor, amikor aratáskor 
arra igyekszik, hogy egyetlen 
szem veszendőbe ne menjen.

— Az országban 7000 tanító 
működik közre a cséplésnél. Az 
idei termés számbavétele a 
kőit ségi elöljáróságokat nagy 
feladat elé állította. A községi 
elöljáróságokhoz cséplési ered
mény-lap kerül, amelynek ada
tait előbb felülvizsgálják abból 
a szempontból, hogy helyesen 
töltötték e ki ? A gazdának 
kereseti kimutatásba kell fog
lalnia azokat, akiknek termé-. 
szetbeni járandóság fejében ga
bonát szolgáltat ki. Ezek a 
kereseti kimutatásban ugyan
csak a községi elöljáróságra 
kerülnek. Az eredménylapok

'alapján a községi elöljáróság 
kiállítja a termeld számára, a 
kereseti kimutások alapján a 
szegődményes, a részes aratók 
és cséplőmunkások, nyugdíja
sok, stb. számára a gabona
alapot, amely magában foglalja 
a vámőrlési tanúsítványt is. Az 
idei termés biztosítása ilymó- 
don nagy munksfeladat elé 
állítja a községi elöljáróságokat. 
Az adminisztrációs muoka le
bonyolítására igény beveszik a 
tanítókat is. Az egész ország
ban mintegy hétezer tanító 
vesz részt a termésmegállapí
tás nagy munkájában.

— Ismét működhetnek az ár- 
rombolás ügyében döntő bizott
ságok, A kézművesiparosok 
által elkövetett árrombolás fe
lett a kereskedelmi és iparka
mara kebelében alakítható u. n. 
döntő bizottság itél, amelynek 
tagjait a vonatkozó jogszabá-

; lyok szerint a panaszos ipar
testület és a panaszlott iparos 
a kamara kisiparos tagjai közül 
jelölte ki. Minthogy a kamarai 
tagok megbízatása 1940 *év 
december 18 án megszűnt, 
azóta a bizottságot nem lehe
tett megalakítani és az árrom-

- bolás miatt megindított eljárá
sokat függőben kellett tartani. 
A június 28 án megjelent 
4700—1931. M. E. sz. rendelet 
értelmében a kamara minisz
teri biztosa összeállította azon 
kisiparosok névjegyzékét, akik 

' a bizottság tagjaiul megválaszt- 
hatók. A  névjegyzéket a

B ú z á t ,  á r p á t ,

zabot, tengerit
és mindenféle magvakat mindenkor a 
legmagasabb piaci napiárakon vásárol

G A Á L  F E R E N C
G A B O N A K E R E S K E D Ő  

S z a r v a s .  P i a c - t é r .  *

I Ezúton értesi-
rem ivas = tcm és felhívom
a nagyérdemű közönséget, ameny- 
nyiben vidéken v. vidéki kórház
ban clhfllt hozzátartozóját szállí
tani óhajtja, forduljon cégemhez.

Halottszállítást autón
az ország bármely területére v. 
területéről vállalok. Kérem a n. é. 
közönség szives támogatását és 
vagyok szolgálatrabármikor kész 

t i s z  l e l e t t e l  

K ovács  György 
temetkezési és halottszállitási 
vállalkozó. Békéscsaba, Bánát-u. 
17. Telefon 580. — Bővebb fel
világosítással szolgál Nádházi 
János temetkezési vallalk. Szarvas 

Telefon 42. 94

a k a m a r a  kerületében 
levő minden ipartestületnek 
megküldötte. Most már tehát 
nincsen tehát semmi akadálya 
annak, hogy a függőben ma
radt panaszokat a kamara le
tárgyalhassa, illetve nincsen 
semmi akadálya annak, hogy 
az ipartestületek a 27.000/1937. 
Ip. M, sz. rendelet rendelke
zésének figyelembevételével ár
rombolási panaszt terjesszenek 
elő.

— Új MÁV-tarifa. A' hivata-' 
los vasúti közlönyben megjelent 
hirdetmény szerint július 16 tói 
kezdve a szállítási díjak meg
változtak. A díjtételek a távol
ságok és osztályozás szerint 
változnak, de eltérés van több 
fontos áru szállításánál is. 
így például á szénnél 15 szá
zalékos, míg köveknél csak 10 
szalékos az emelés. A  mező
gazdasági terményeknél az' át
lagos 12 százalékos emelés 
érvényesüL Nevezetes újítás, 
hogy a 15 tonnás kocsiknál 
a tarifakitermelés 20 százalé
kig terjed. A  szénexport és a 
vasérc kedvezményes tarifái 
megszűnnek. Ugyancsak 12 
százalékkal emelik a rendes és

. kedvezményes személytarifákat 
és.bérletjegyek árát, valamint 
a podgyászviteldíjakat is. A  
fölemelt díjtételeket természe
tesen a kötelék! tarifákban 
szintén érvényesíteni fogják. A  
tarifaemelés mintegy 42—45 
millió pengővel fogja növelni a 
MÁV bevételeit.

— A szegedi kamarai kerü
let képviselője az IPOK választ
mányában. Az Ipartestületek 
Országos Központjáról szóló 
törvény szerint minden keres
kedelmi és iparkamara ipari 
osztálya választ egy tagot az 
IPOK. választmányába a ka
mara kisiparos tagjai közül. A
kamara önkormányzatának 

ideiglenes felfüggesztése követ
keztében megszűntek a kamara 
ipari osztálya által eszközölt 
kijelölések is, ennek következ
tében gondoskodni kellett ar
ról, hogy a kereskedelmi és 
iparkamarákat az IPOK. vá
lasztmányában kik képviseljék. 
Erről rendelkezett a 4700/1941. 
M. E. sz. rendelet, amely júni
us 28 án jelent meg, amely 
szerint a kamara miniszteri 
biztosa jelöli ki azt a kiiparost, 
aki a kamarai kerületet az 
IPOK. választmányában kép
viseli. A  kamara miniszteri 
biztosa erre a tisztségre Lu
kács Béla férfiszabómestert, á 
szegedi ipartestület alelnökét, 
a kereskedelmi és iparkamara 
véleményező bizottsági tagját 
jelölte ki, aki ezt a tisztséget 
eddig is megelégedésre Wl« 
tőtte be.
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V a s á r n a p :  T u r u N T ö r e k v é s
Vasárnap délután a Turul a Törekvés ellen játszik barát

ságos mérkőzést délután pontosan l/-2Ó órai kezdettel a Horthy 
Miklós sporttelepen, A Törekvés erre a mérkőzésre legerősebb 
csapatával áll ki, de annak összeállítását titokban tartják, miután 
az új szarvasi labdarúgó-együttes meglepetést akar csinálni a 
Turul ellen, amely szintén nagyon készül a „szarvasi rangadódra. 
Az előkészületekből ítélve, nagy küzdelem lesz, tekintve, hogy 
mindkét csapat győzni akar. Reméljük, hogy szép és nívós, 
valamint sportszerű mérkőzésnek leszünk ezúttal szemtanúi*

M E G H Í V Ó .

A „Szarvasi Keresztény-Keresztyén Kisgazda és Föld- 
mives Pártkör" f. évi július hó 27-én d. u. 2 órakor 

a „Gisz'1 nagytermében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a tagokat ezennel tisztelettel meghívom s 
a hozandó határozatok rendkivüli fontosságára tekin
tettel megjelenésüket kérem.

TÁRGYSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó, jegyzőkönyvhitelesitök kijelölése.

2. Alapszabálymódositás.

3 Székházvétel ügyében határozathozatal.

4. Banki kölcsönfelvétel.

5. Tagok készpénzbozzájárulása ügyében határozat.

6- Esetleges indítványok.

Amennyiben a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy a fenti tárgy

sorozattal f. évi augusztus hó 3-án d. u. 2 órakor fenti helyiségben — az alap

szabályok 26. §-ban foglaltak értelmében fogjuk a közgyűlést megtartani. 

Szaivas, 1941. július 6.

vitéz TEPLICZKY JÁNOS sk. elnök.

Szarvas község elöljáróságától.

S P O R T

Törekvés — GSE 7:3 (2:3)

Podmaniczky sípjelére — igen 
csekélyszámú nézőközönség je
lenlétében — a következő fel
állításban futnak ki a csapatok:

Törekvés: Székely — Troja- 
novics (Kelemen II), Sznagyik
— Kelemen I, Kerekes I, Nagy
— Kerekes II, Tusjak II, Bankó, 
Fábri, Grünwald.

GSE: Bába — Bokor, Kiss — 
Huszár, Madár, Ott — Kovács, 
Fekete, Aklan, Jávor, Müller.

Azonnal Törekvés fölény ala
kul ki. Bankó és Grünwald 
mellélövéseivel fejeződnek be 
azonban az akciók. Az 5. perc
ben már vezet is a Törekvés : 
Bokor kezez a 16-oson belül, 
a 11-est Bankó küldi a hálóba, 
1:0. A  továbbiak során is tartja 
fölényét a szarvasi csapat, Gá
doros egyelőre nincs sehol. A
12. percben Kerekes II elfutás 
után középre gurítja a labdát, 
ezt Bankó bevágja, 2:0. A Tö
rekvés mintha megelégelte vol
na az eredményt, teljesen leáll. 
A  GSE pedig most kezd csak 
játszani, egészen jól és három 
perc alatt ki is .egyenlít. A 18. 
és 20. percben Aklan egyéni 
játék után két pompás gólt lő, 
2:2. Gádoros tartja fölényét, 
annak ellenére, hogy a Törek
vés is belefekszik a játékba. 
A  43. percben Fekete lövését 
Székely beszedi. Már 2:3 1

Szünet után a 2. percben 
egyenlít Bankó. Nyomban a gól 
után szintén ő lő, de csak ka
pufát. A  Törekvés e félidő 20. 
percéig óriási iramot diktál, a 
csatárok nagyon veszélyesek. 
Bankó pedig egyenesen ellen
állhatatlan. A  17., 18. és 19. 
percben szép gólokat lő a gá- 
dorosi kapuba GrünwaTd és 
Tusjak beadásaiból, el is döntve 
ezzel a mérkőzés sorsát: 6:3. 
A  23. percben Grünwald lövi 
az utolsó gólt, 7:3. A játék 
ezután ellaposodik, iram nél
küli és csapkodó lesz. Néha- 
néha csinálnak csak valami fi
gyelemreméltót mindkét csapat 
játékosai, de még ez sem fel
jegyzést érdemlő. Mezőnyjá
tékkal ér véget a mérkőzés.

A  Törekvés sokkal jobb volt 
mint múlt vasárnap. Győzelme 
ezúttal fölényes, biztos és meg
érdemelt volt. A második fél
idő első húsz percében úgy 
játszott a csapat, hogy jobban 
azt nem is kívánhattuk. A já
ték többi készében voltak ugyan 
kihagyások és hibák, de azok 
csak némileg voltak befolyással 
a mérkőzés eredményére. Szé
kelynek rosszul ment. Sznagyik 
és Kelemen II voltak már job
bak is. A fedezetsorban Kere
kes I sokat dolgozott. Nagy és 
Kelemen I is jól mozogtak. A 
csatársor legjobbja Bankó, aki 
egymaga hat gólt lőtt. Grünwald 
követi őt a sorban. Kerekes II 
a második félidőben tett csak 
ki magáért, úgyszintén Fábri 
is. Tusjak II nagyon gyenge.

A  gádorosi csapat csak az 
els5 félidőben mutatott valamit, 
a második félidőben azonban 
teljesen leálltak a játékosok, 
akik közül csak Bokor, Fekete 
és Aklan érdemelnek dicséretet,

Podmaniczky igen jól vezette 
le ezt a mérkőzést is.

— Életveszélyes sérüléssel 
végződő szerencsétlenség tör
tént a kondorosi országúton.
Súlyos kimenetelű autó- és 
motorkerékpárösszeütközés tör
tént a kondorosi országúton. 

Áz eddigi megállapítás szeiint 
Ivanics János 41 kőműves, 
kondorosi lakos motorkerék
páron ' az országúton haladt, 
miközben összeütközött egy 
vele szembejövő személyautó- 
vak A  heves összeütközés kö
vetkeztében a kőműves nagy 
ívben lerepült - a motorkerék
párról és eszméletét vesztve 
terült el az út következtén. 
Ivanics Jánost beszállították a 
békéscsabai közkórházba, ahol 
nyomban ápolás alá vették* és 
megállapították, hogy a zuha
nás következtébén életveszé
lyes koponyaalapi törést szen
vedett. Később, a kórházban 
Ivanics János visszanyerte esz
méletét, de a súlyos szeren
csétlenség részleteire nem tud 
visszaemlékezni. A karamból 
ügyében egyébként az illetékes 
hatóság indított erélyes és 
széleskörű nyomozást, a fele
lősség megállapítása végett.

, Hirdetmény.
Közhirré teszi az elöljáróság a csép

lőgéptulajdonosoknak, hogy a csépfés 

megkezdését a cséplési munkaterv be

mutatása mellett a járási katonai pa

rancsnokságnak be kell jelenteni.

Nyomatékosan felhivja és figyelmez

teti az elöljáróság a cséplőgéptulajdo

nosokat, hogy a cséplés megkezdését a 

cséplési muokaterv bemutatása mellett 

a járási katonai parancsnokságnál saját 

jól felfogott érdekükben a várható bün

tető jogkövetkezmények terhe mellett 

feltétlenül jelentsék be. A bejelentés 

délelőtt 8-tól 12 óráig és délután 3-tól 

5 óráig eszközölhető

Szarvas, 1941. július hó 17.

Elöljáróság.

Május hó 5 tői érvenyben 
lévő vasúti összeköttetések

Szarvasról indul Mezőtúr felé

délelőtt 7 óra 35 perckor, csatlakozása van 

Budapestre (gyors) érk. 11 óra 25 perckor 

délután 16 óra 29 perc csatlakozása van 

Békéscsabára gyors 

este 19 óra 21 perc csatlakozása van 

Bpestre (személy) érk. reggel 4 óra 50 pe^o 

Békéscsabára (személy)

Szarvasról indul Orosháza felé

délelőtt 6 óra 31 perc 

délután 13 óra 10 perc 

est$ 18 „ 45 perc

— Az ipari és kereskedelmi
munkavállalók fizetéses sza
badsága ügyében szívesen ad 

felvilágosítást a szarvasi járási 
ipartestület vezetősége. Az 
utazásra vonatkozó utalványok 

ugyanott szerezhetők meg.

Könyveit
szépen, Ízlésesen

köti be 
MUller-
könyvkölészeí

APRÓHIRDETÉSEK
IV. kér. 219 sz. családi-ház 

eladó. Érdeklődni ugyanott.
192

Disznóhalmán 95 hold volt 
Aszódi féle föld 10 évre kiadó. 
Feltételek Simon Andrásnál,
1.123 sz. alatt megtudhatók. 191

2 szobás lakás kiadó. Érdek
lődni a kiadóban. 190

Fofűrészelést -vállal géppel 
géppel állandóan Litauszki Pál,
IV. 263. 189

H I R D E S S E N  
L A P U N K B A N !

Felest vagy bérlőt keres pál
matéri 35 hold földjére Süve
ges kelmefestő. 188

Vitéz Orbán Lászlónak Man- 
golban lévő villája eladó, la
kásán bútorozott szoba kiadó.

Eladó 30 hold föld tanyával 
Csabacsűdön. Érdeklődni lehet
111. kér. 122 sz. alatt. 185

Figyelem I Járművezetők jobb
ra hajts, balra előzz I

űcsöd-bábockai határban.— 
vasúttól 3 km. — Kovács lm- 
réné, Csonka Eszter 25 m. hold 
szántóföldje tanyával f. év okt. 
1-től, akár haszonbérbe, akár 
felesbe kiadó. Ugyancsak ott 
és akkora szántóföld tanyával, 
mesgyés tőszomszédságban, 

szintén kivehető. Bérleti felté
telek megtudhatók Páczai Mi
hály ny. tanítótól Öcsöd Piac
tér 600. 183

Nyomatott MUller Károly könyv-* 
nyomdájában Szarvas, L kér. 13’

Nyomtatványokat
u - .= s 5 C g a a a n M A g e s a s

szép ízléses kivitelben 
olesó áron készít a

Mül ler-nyomda

Csónakokat Jutányosán készít, Javít

ANDRÁS ISTVÁN ASZTALOS


