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Siarvab éi Vidéke
ELŐFIZETÉSI DIJAK :

Helyben egy negyedévre . . 1.20 P. 
Vidéken egy negyedévre . . 170 P.
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A felelősségtudatot,
a falu iránti szeretetet akarja 
megőriztet ni a jövő iránytszabó 
rétegében az a mozgalom, ame
lyet az ország református gim
náziumai indítottak el a tehet
séges falusi gyermekek felku
tatása érdekében. Felkutatni az 
igazán tehetséges emberre
ménységeket s úgy irányítani 
nevelésüket és olyan pályákon 
elhelyezni őket, ahol a legtöb
bet szolgálhatnak a magyar 
népnek: ez a mozgalom célja.

Az ébredező magyar öntu
datnak egyik legszebb kivirág
zása ez a mozgalom. Kiemelni 
az eddig oly könnyen elsikkadt, 
ill. elsikkasztott magyar őste
hetségeket, ápolni, fejleszteni 
bennük az isteni, adományt, 
amely egyedül képes csak hat* 
hatósabban közreműködni az 
új magyar ezredév kiépítésé
ben. Iránytszabni az életüknek 
úgy, hogy a tudás fegyvereivel 
felvértezetten se vágyódjanak 
a faluból s ezzel a* fajtájuktól 
el, hanem a lelkűkbe plántált 
hivatástudattal, felébresztett fe
lelősségérzettel ott kezdjék és 
folytassák munkájukat, ahol 
arra a legnagyobb szükség van, 
annak az élettörzsnek a gon
dozásában, amely fának, leg
gyönyörűbb rügy-reménységei 
ők maguk is. A  sok-sok alulról 
jött, még földszagú tehetség 
lelkében kimívelni a vágyat az 
östelevényhez való visszaté
résre, hogy az gyommentesítve 
még termékenyebbé legyen s 
kiszoruljon, irányító tevékeny
ségében teljesen közömbősít- 
tessék aonak a befurakodott 
idegen szellemiségnek a hatása, 
amelynek a magyarsághoz, faj
tánkhoz, - lelkivilágunkhoz egy
általán semmi köze Dincs és 
nem . is volt sohasem. Amely 
társaság anyagiassá, nemzet
közivé akarta elkeresztényiet- 
leníteni makulátlan, tisztalelkű, 
dolgos magyarságunkat s kifica- 
mítapi gondolkodásmódját úgy, 
hogy a közösség érdekeinek fi
gyelmen kívül hagyásával egye
dül a. saját egyéni profitja legyen 
életének egyetlen jellemzője.

Ennekelőtte is volt tehetség- 
kutatás. Ezt azonban sok prak
tikával ők végezték s a kirob
banni látszó .őserőknek maguk- 
bwzívásával. lehetetlenítették, 
hogy az esetleg kinyílt paraszti 
azem oda lásson, ahol szétnéz
nie elsősorban kellett volna.

A most kibontakozó új ne
velési .irány útja visszavezet a, 
kiinduláshoz, s a lélekben meg
erősítettekkel azokat iogja önr 
tudataikban felébreszteni, akik 
ennek a nemzetnek legfőbb ér
téke éa súly*. De akkor jaj 
lesz azoknak, akiknek lelke 
m i  i mi lelkünk.
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TUDNIVALÓK
a mezőgazdasági munkások kenyérgabona beszer
zéséről, a vámőröltető fejadagról, abraktakarmány 
eladásáról, beszerzéséről és a vetőmag-beszerzésről

A M, Kir. Közellátási Mi
niszter Kiegészítő Utasítást 
adott ki a községi elöljárósá- 
goknak, amely a gabonatermés 
számbavételével kapcsolatos te
endőket ismerteti, amelynek 
egyes részei olvasóinkat is 
érintik, érdeklik.

Legfontosabb ezek közül a 
mezőgazdasági munkások ke
nyérgabona beszerzéséről szóló
6. pont, amelyet a követke
zőkben közlünk :

Előfordulhat, hogy az olyan 
vámőrlésre jogosult mezőgazda- 
sági munkás, aki az előző évek
ben különféle munkákat gabona 
járandóságért szokott végezni; 
nem keres meg annyi kenyér- 
gabonát, mint amennyire csa- 
ládjáoak feltétlenül szüksége 
van és amennyire á vámőrlés
ben való megőrlésre jogosult. 
Különösen szőlőterületeken for
dulhat elő, hogy a szőlőmun
kás munkaadójától nem kaphat 
kenyérgabonát, mert aDnak 
sincsen. Ilyen — egészen kivé
telesen indokolt — esetekben 
a községi elöljáróság megfelelő 
igazolvány kiállításával legké
sőbb 1941. október hó 31-ig 
lehetővé teheti a munkások, 
számára, hogy nélkülözhetetlen 
szükségletét, amely az általa 
vámőröltethetö mennyiségnél 
több természetesen nem lehet, 
a legközelebbi Hombár-bizo
mányos (jogosított kereskedő) 
útján beszerezhesse. Az igazol
ványban az így beszerezhető

kenyérgabona (búza vagy rozs) 
kilogrammokban pontosan meg 
kell jelölni. Az igazolványt a 
Hombár-bizományos a gabona 
kiadásakor bevonni tartozik.

Amennyiben a Hombár-bizo
mányos áz árut raktárából adja 
ki, azért a hivatalos árat és 
mázsánként 1 (egy) pengő ju
talékot számíthat fel. Amennyi
ben pedig az ilyen igazolvány 
tulajdonosa egy eladásra szánt 
termelői (vagy keresetből szár
mazó) tételt jelöl meg, a Hom
bár-bizományos azt a munkás 
részére jutalékmentesen tarto
zik átadni;

Az igazolványok kiadását és 
az így beszerezhető búza, 
vagy rozs mennyiségét a mun
kás gabonalapjába a községi 
elöljáróság bejegyzi. A Hom
bár-bizományos az átadáskor 
az átadó gabonalapjának meg
felelő rovatát kitölti és aláírja.

Módosítást eszközöl a kiegé
szítő utasítás a vámőrölhető 
fejadagra vonatkozóan is. A 
korábbi utasítással szemben a 
vámőrlésre jogosultak számára 
átlagban évi 200 kg vámőröl- 
telhető fejadag állapítható meg. 
Ennek következtében a gyer
mekek kisebb szükségletét fi* 
gyelembe véve, nehéz testi 
munkát végző férfiakra 250 
kg fejadag is juthat. A gazda
sági cselédeknél a konvenció 
keretén belül még ennél na
gyobb mennyiség vámőrölteté- 
sére is adható engedély.

Augusztus 15-ig kell felajánlani a
felesleges gabonái

A gabona- és lisztforgalom szabályozásáról szóló rendé*- 
let — mint ismeretes — akként intézkedett, hogy akinek 
fölös kenyérgabonája van, azt október 31-ig tartozik vételre' 
felajánlani a Hombárnak, illetve bizományosainak- Most 
újabb rendelet jelent meg, amely a fölös gabona egyhar- 
madr,észének felajánlási idejét augusztus 15-ben állapította 
meg. Ez utóbbi rendelet igen súlyos szankciókat tartalmaz. 
Aki ugyanis fölösleges (fejadagon felüli)'kenyérgabonáját 
vételre fel nem ajánlja, annak gabonáját elkobozzák s'ha 
az eset súlyosabb bűntető rendelkezések alá nem esik, 2, 
háború esetén pedig 6 hónapig terjedhető elzárással bün
tethető. Aki pedig a kihágás felderítése körül érdemeket 
szerzett, azt a közellátási miniszter az elkobzott gabona 
egyötöd részéig terjedhető jutalomban részesítheti, ha a 
feljelentő jutalmat- kér.- A büntetést elkerülendő tehát, 
mindenki jelentse be terményfeleslegének egyharmadát aug. 
hó 15-ig •  Hombárnak, vagy valamelyik bizományosának.

Ára 10 fillér

Egyes községekben, de még 
inkább városokban vannak oly 
egyének, akiknek szántóföld
területük nincsen, ellenben tar
tanak fuvaroslovat, néhány ba
romfit, galambot, házinyulat, 
stb. Ezekről gondoskodik az 
abraktakarmánynak kis téte
lekben való eladásáról szóló 
pont. Ezek árpa- vagy. zab
szükségletének kielégítése vé
gett a törvényhatóság terüle
tére a közelátási kormánybiztos 
fog megfelelő kiutalási keretet 
kapni, amelyet a kormánybiztos 
viszont a községek (városok) 
között fog kiosztani. A szétosz
tás szabályait a közellátási 
kormánybiztos fogja majd meg
állapítani.

Abraktakarmány beszerzésé
ről intézkedik a 9. pont. A- 
mennyiben valamelyik 50 kát. 
holdnál kisebb gazdának (főleg 
elemi kár miatt) nem termett 
árpája, vagy zabja és arra álla

gainak takarmányozása végett 
elengedhetetlenül szüksége van, 
gazdánként legfeljebb 100 kg 
árpának vagy zabnak a beszer
zését a községi elöljáróság leg
később 1941. október hó 31-ig 
ugyanolyan módon engedélyez
heti, miként az a kenyérgabo
na beszerzése a 6. pontban 
megállapíttatott. Ennek beszer
zésénél azonban a mázsánkénti 
1 (egy) pengő jutalék a bizo
mányost még akkor is megil
leti, ha az igazolvánnyal ren
delkező vevő megjelöli azt a 
termelői (keresetből származó) 
tételt, amelyet átvenni szándé
kozik.

Vetőmag - beszerzésre — a 
Kiegészítő Utasítás szerint — 
állami vetőmagakciók fognak 
lehetőséget nyújtani. Az akciók 
keretében kiadott gabonamen
nyiséget a községi elöljáróság 
a vetőmagot átvevő, gazdák 
gabonalapjában (keresetből, e- 
setleg más címen rovatban) „ve* 
tőmag" megjelöléssel jegyzi bei

Azon 50 kát. holdnál kisebb 
gazdák (felesek) részére, akik 
állami akciók keretében nem 
kaphatnak vetőmagot és tényle
ges hiányuk van, a hiányzó 
őszivetőmag mennyiség beszer
zését legkésőbb 1941. október 
31-ig ugyanolyan módon kell 
lehetővé tenni, miként az fc 
kenyérgabonaára a 6. pontban, 
abrakt&karmányra pedig * 9. 
pontban megállapíttatott
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A z e n e i  ó v o d a
játékos módon készíti elő gyermekét zenetanulásra. Felvétel 3—7 éves korig. 

NE HAGYJA MAGÁT FÉLREVEZETNI, mert zenét csak a

zeneiskola
okleveles tanárai taníthatnak. Ezen jogukat törvény is védelmezi. 
Szegénysorsú gyermekek tandíjkedvezményben részesülnek. 
Beiratások szeptember hó 1, 2 és 5, 6-án. Bővebb felvilá
gosítást nyújt: Szederkényi Nándor zeneiskolai igazgató.

Szarvasi diákok kerékpárkirándulása

É R D É  LY BEN

Körúton a főispán
Amikor a tél fagyasztotta a 

mardosó nyomort a magyar 
házak lakóinak arcára, nem 
törődve a zuzmarás fergeteg- 
gel, Békés vármegye főispánja, 
Beliczey Miklós elment a leg
kisebb hajlékba is és vitt vi
gaszt, segítséget, szív-meleget 
és fizikai meleget is. Amikor a 
jeges, szennyes ár borította el 
a termőföldeket és döntötte 
romba a kicsiny hajlékokat, 
úttalan utakon, ha kellett tuta
jon, csónakon járta a vármegye 
veszélyeztetett részeit, de járta 
az illetékesek hivatalát, kérő 
szóval fordult a társadalomhoz 
és gondoskodása, zörgetése 
nyomán megnyíltak a szívek 
s épültek az új hajlékok, kija
víttattak a roskadozók s a 
magyar családok lelkében ismét 
a remény, a bizalom váltotta 
fel a kétségbeesést.

Az áldott békési róna is sok 
helyen hullámzó ártenger volt. 
Beliczey Miklós felvette a küz
delmet az árral, nem engedte, 
hogy a termő anyafőid szittyót, 
kákát termeljen, hanem vissza
küzdötte barázdáról barázdára 
és ma dúsan dől a kaszasuhin- 

ra az aranykalász, az élet. 
most is járja Beliczey Mik

lós a békési barázdákat, me
lyeknek minden röge, melyek
nek minden legkisebb lakója 
szívéhez van nőve. Hiszen en
nek a főidnek gyermeke ő is. 
Itt alusszák örök álmaikat apái, 
itt telt el gyermekkora, itt lett 
a történélem legnehezebb kor
szakában a vármegye legma
gasabb polcán negyedfélszáz- 
ezerayi ember életének felelős 
irányítója. Vállalja a felelőssé
get, vállalja a munkát, a gon
dot. A  közelmúltban az oros
házi járás gazdáit, tanyáit láto
gatta meg lóháton, pénteken 
július hó 25-én dr. Darók Jó
zsef, a Békésvármegyei Gazda
sági Egyesület titkára kísére
tében lónáton folytatta körútját
8 a békéscsabai határt járta 
be, mintegy 50 km-t megtéve. 
Megtekintette a folyamatban- 
lévő aratási és cséplési mun
kálatokat, a helyszínen vizsgálta 
meg az esetleg felmerült kér
déseket és panaszokat, s a 
lehetőség szerint azonnal intéz
kedett, hogy a gabona betaka
rítása fennakadást ne szenved
jen, mejrt tudja, hogy honvéde- 
ink csodás vitézsége mellett 
a termelés csatájának megnye
rése bistosítja ennek az ország
nak fennmaradását, boldogabb 
jövőjét, A  békéscsabai határban 
megtekintette a több gazdánál 
a mezőgazdasági munkálatokat. 
Ahol megjelent, mindenütt meg
fogta a szíveket közvetlenségé
vel, őszinte megértési készsé
gével. Erezte mindenki, olyan 
férfi jár közöttük, aki nemcsak 
hivatali állásánál, de egyéni 
képességeinél fogva is a legal
kalmasabb árrá, hogy a gaz
dának, a munkásnak ügyeit 
kézbentartsa és irányítsa.

önfeláldozó fáradhatatlanság, 
eréüyel párosult szlvjóság, pél- 
dátmutató kötelességteljesítés 
jelképe Beliczey Miklós főispán 
és mi büszkék vagyunk, hogy 
a mi vármegyénk szülötte és a 
mi vármegyénk főispánja. Dol
gozzunk, áldozzunk mi is ügy, 
hogy az méltó legyen a vár- 
ipcgye főispánjához.

Erdély egy részének vissza
csatolásakor egyik szemünk ne* 
vetetett, a másik sírt. Örven
deztünk, de sokan sírtunk azért 
a földért, ahol magunk és őse
ink bölcsője ringott. Hej, de 
sok jó magyar szenved még 
idegen zsarnokság alatt. Min
den magyarnak a szívét meg
dobogtatja ez a szó : Erdély 
és varázslatos erővel húzza az 
embert, hogy közelebbről meg
ismerje. így indultunk el mi is 
tizenegyen. Kerékpáron, hogy 
elmenjünk Kolozsvárig. Talál' 
koztunk is úton útfélen cser
kész- és kiránduló csapatokkal, 
akiket mind ennek a földnek 
és népnek mágneses ereje von
zott. Nem tűztünk magunk elé 
túl messze célt, mert nem 
akartunk a falvakon csak ke
resztülszaladni, hanem azokkal 
meg is akartunk ismerkedni. 
Püspökfürdő hullámaiban pi
hentük ki az alföldi meleg utak 
és egy szörnyen elhanyagolt 
műútnak a fáradalmait. A bűs 
habokban egy pocakos, akinek 
három ajaka fittyent, oktatta a 
karcsú „vérpiros szájat", hogy 
utazzon át Kolozsvárra és há
rom óra múlva a gyorssal jöj
jön vissza, s „ez alatt Kolozs
várott mindent megnézhet". Mi 
három napig róttuk Kolozsvár 
utcáit és mégsem láttunk ele
get I A  hársagárdi temetőben 
sok régi neves magyar sír kö
zött az első sorban román 
prefektusok, polgármesterek és 
egyebek erőltetetten látványos
sá tett sírjai terjeszkednek.

Még haláluk után is legalább 
három magyart szorítottak ki 
a helyéből. Egy kedves öregúr 
figyelmeztetett minket, hogy a 
tolvajok utcáját okvetlen néz
zük meg. Csodálkozásunkra 
megmagyarázta, hogy ez a leg
szebb villasor, amit az oláh 
urak építtettek a lopott pén
zekből. Ilyen nevezetes utca 
minden erdélyi városban van. 
Nagyváradon gyönyörű a püs
pöki palota és benne igen sok 
szép régi képet láttunk. Szent 
László szobra és a rk. püspöki 
székesegyház monumentálisán 
szép, erről külön tanulmányt 
lehetne írni. A város képe és 
utcája jelenleg teljesen magyar. 
A sok régi ház harmóniáját 
furcsán zavarja meg egy-két 
balkáni stílű épület. Részünkre 
igen tanulságos, érdekes, de 
nagyon kedves volt Mezőtelegd, 
ahol az ottani református lel
kész : Molnár Károly kitűntető 
kedvességgel gondoskodott ró
lunk és megmutatta a régi, kb. 
1400 ból való, most református 
templomot, amelyet, bár elé vült, 
de így is nagyszerű freskók dí
szítenek. Krisztus sírbatételénél 
a Madonna arca oly földöntúli 
szép, hogy sokáig csodáltuk. 
Lukács Lajos gazda régi ma
gyaros úri vendégszeretettel 
adott szállást és gondoskodott 
a fiúkró', mintha az ő gyerme
kei lettek volna. Mindenki oly 
kedves volt hozzánk, hogy visz* 
szafelé is erre vettük utunkat. 
Mezőtelegd egész Erdély szo
morú sorsát szimbolizálja leg
jobban. Öt virágzó gyárüzeme

volt, de az oláhok mind meg
szűntették és részben lebontot
ták. így döntötték remek ma
gyar népét nyomorba. Aki ke
nyeret akart keresni ezután, 
mehetett Bukarestbe dolgozni, 
ahol aztán a vállalkozó időn
ként megszökött a pénzükkel. 
Egy oláh községi orvos ható
sági támogatással aztán bete
tőzte á munkát és sikerült az 
évi 140—70-es születési számot 
45-ig lenyomnia, míg az öreg 
magyarok ki nem verték a 
faluból. Ez csak egy példája 
annak a pokoli leleményesség
nek, hogyan akarták tönkre 
tenni a magyarokat Erdélyben, 
de hála Istennek, ez a kemény, 
harcedzett nép megint derűsen 
néz szembe az idők viharával 
és telve önbizalommal él és 
virulni is fog.

(Jövő számunkban folytatjuk)

A duzzasztómű
elnevezése miatt kesereg egy 
tisztes mezőtúri tollforgaíó pol 
gártársunk az „Egyetértés" ha
sábjain ismételten, mondván : 
„sajnos, hogy ezt a nagyjelen
tőségű vízműveket tévesen bé
késszentandrási duzzasztóként 
ismerik országszerte, holott 
Békésszentandrásnak semmi 
köze sincsen a duzzasztóhoz..." 
Nem szállunk vitába a mélyen 
tisztelt cikkíró úrral, hiszen 
egyrészt befejezett tényről van 
szó az elnevezés tekintetében, 
melyen az ő kesergésé már 
nem változtathat, másrészt ő 
maga is feleletei ad arra ugyané 
cikk következő szakaszában 
imigyen: „A nagyjelentőségű 
vízmű még el sem készült, át 
sem adták rendeltetésének, bi
zonyos tekintetben már eddig 
is éreztette jótékony hatását 
városunk idegenforgalmára, 

mert fővárosi notabilitások, vi
déki előkelőségek sokszor meg
látogatták az épü ő vízmüvet s 
közben meglátogatták városun
kat is " Noshát, igen, a duz
zasztómű nem azért épült, hogy 
idegenforgalmi nevezetesség le- 
gyeo, hanem egyedül és kizá
rólag azért, hogy egy eddigelé 
a vasúttal, a víziutakkal szer
ves és közvetlen ' kapcsolatban 
nem lévő óriási határrész me
zőgazdasági termelékenységé
nek a hatását fokozza s élet- 
lehetőséget biztosítson többezer 
gazdának termelvényeinek ol
csón a fogyasztóhoz szállítha- 
tása révén. S minthogy ennek 
a területrésznek Békésszent
andrás a központja, illetve an
nak .közvetlen közelében (IV2 
km) látszott a Körös meder 
kiépítése a legmegfelelőbbnek, 
ezért nevezték el nyilván e 
fontos vlziközművet ' „békés- 
szentandrási“-nak.

Békésszentandrás idegenfor
galmi nevezetességét egyébként 
is már régen és mással alapozta 
meg, nem. is erre apellálok, 
örülünk a duzzasztómű elneve
zésének, sőt nem is az elneve
zésnek, hanem inkább annak 
a ténynek, hogy egyáltalán 
meg van s meg lett a lehető
sége ezzel annak, hogy búzánk
kal és egyéb mezőgazdasági 
termelvényeinkkel mi is ver
senyképesekké l e h e t t ü n k ,  
mondjuk a mezőtúri gazdákkal.

Egy békésszentandrási polgár

Gabonáját ne a piacra vigye, hanem 
közvetlen szállítsa be S z a r v a s o n ,  a 
MEZŐGAZDASÁGI KÖZRAKTÁRAK RT.
a vasút melletti telepére, mert a Futúra rt kebelében alakult

„HOMBÁR”
a gabonát ott gyűjti. A termény árát a Futura és Hombár 
fóbizományosá megbízottja útján ott azonnal ki is fizeti.

A termés eladásából befolyt felesleges 
tőkéjét pedig helyezze el gyümölcsözte- 
tésre a Szarvas i  Takarékpénztárnál,
ahol a legmagasabb kamatot kapja és betétjét felmondás 
nélkül bármikor felveheti. Az Intézet előnyös feltételekkel 
Ingatlanvételre, építkezésre és más befektetésre kölcsönt Is nyújt 
és minden bankszerú ügyletet lebonyolít. Telefonszáma : 65.
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Bartos Pál szarvasi, vagy 

Zeman Mihály tótkomlósi 
ev. lelkész lesz a békési 

egyházmegye esperese

A békési cv. egyházmegye 
aug. 14 én, Tótkomlóson tartja 
évi közgyűlését. Ezen a köz
gyűlésen, amint értesülünk, 
Kovács Andor esperes 20 
évi érdemekben gazdag műkö
dés után lemond esperesi tiszt
ségéről. Az ősz folyamán az 
egyházközségek leadják szava
zataikat az új esperes szemé
lyére. Ha a most gyengélkedő 
Bartos Pál vállalja a jelöltséget, 
úgy az egyházközségek egy
hangú szavazata Bartos Pál 
személyére esik, ellenkező eset
ben Zeman Mihály lesz az új 
esperes. Egyházmegyei tanfel
ügyelőnek Chován József csa- 
bacsűdi lelkészt akarja a köz
vélemény. Egyházmegyei főjegy
zői tisztségre Ruttkay Miklian 
Géza szentetornyai lelkész és 
a pénztárosi tisztségre pedig 
Tátrai Károly csorvási lelkész 
a komoly jelöltek.

Befejezéshez kö
zeledik a cséplés

Az új gabona betakarítási 
munkálatainak utolsó fázisa, a 
cséplés is befejezéshez közelít. 
Helyenként már a héten be- 
huzatnak a gépek s csak egy
két határrészen folytatódik még 
a jövő hét első napjain is. A 
terméseredmények általában 
kielégítőek, a búza minősége 
kitűnő, s ha tekintetbe vesszük 
az idei tél és tavaszon elszen
vedett vízkárokat, meg lehetünk 
azzal elégedve. Dicséretére le
gyen mondva mezőgazdasági 
munkásságunknak, a cséplés 
mindenütt a. legkisebb zavaró 
momentum nélkül zajlott le 8 
hatósági beavatkozásra sehol 
sem került sor. Valamennyi 
gépnél példás fegyelemmel, sok 
esetben nagy önmegtagadással 
(néha bizony saját érdekeik 
ellenére is) munkálkodtak, hogy 
az Isten-áldás minél előbb 
csűrbe, majd az asztalára ke
rüljön minden dolgos, becsüle
tes magyarnak.

Megjelent ez új 
lakásrendelet

A kormány rendkívüli jelen
tőségű lakásrendeletet adott ki. 
Az új rendelet értelmében a 
lakás és egyéb helyiség bérét 
az 1939. szepte* bér 1-én nap
ján érvényben ~ ilt bérnél ma
gasabbra emelni nem szabad. 
A  lakást felmondani nem lehet
— ha a ibérifi nem zsidó — 
csak abban az esetben, ha azt 
a tulajdonos akarja saját lakása 
céljaira igénybevenni. Polgári, 
vagy katonai közszolgálati al
kalmazottal szemben azonban 
még úgy is csak akkor, ha 
részére megfelelő lakásról gon
doskodik. Zsidónak tekintendő 
személy csak az elsőfokú ipar
hatóság engedélyével vehet 
bérbe helyiséget A rendelet 
bevezeti a lakás és üzlethelyi
ségek igénybevételének lehető
ségét is. — A  rendelet azon
nal hatályba lépett

V J j  2  — [Súlyos motorkerékpárbal-
M M m m  ~ . eset érte Békéscsabán f. hó 1-

KQhriszlián Lászlót a Szarvason 
is igen jól és előnyösen ismert 
gyulai testnevelési taDárt. A 
szerencsétlenség körülményei
nek tisztázásara megindították 
a nyomozást.

— Hármas bárányikrek. Ab-
rahám György szarvasi, tóni- 
szállási csősznek egyik anya- 
birkája a napokban 3 gyönyö
rűen fejlett, szép, egeszséges 
bárányt ellett. A birkacsalád a 
legjobb egészségnek örvend. A 
nem minden napi bárányáldás
nak sok csodája van.

— Termeljünk több repcét. A 
magyar növényi olajipar ellátása 
és így számos közfogyasztási 
cikk ellátása érdekében, vala
mint a honvédség olajszükség
letének biztosítására -fx eddi
ginél lényegesen nagyobb rep- 
cetermeles szükséges. A repce- 
termeléshez különleges beren
dezés, felszerelés nem kell. A 
repce az őszi búza egyik leg
kitűnőbb előveteménye, de 
nagy előnye az is, hogy olyan 
időben juttatja a gazdát jöve
delemhez, amikor pénzre leg
nagyobb szüksége van, vagyis 
a gabonafélék aratása és csép- 
lése idejében. A vetéshez 
szükséghez kát. holdankénti 
legfeljebb 8 kiló eredeti esz- 
terházai nemesített, vagy után- 
termeit repce vetőmag zsákkal 
együtt ingyen kerül- a Futúra 
útján a szerződéses termelők 
részére. A termelési szerződést 
kötő gazdák a leszállított ter
mésük súlyának 60 százaléka 
erejéig a Futurálól hivatalos 
áron repcepogácsát is igényel
hetnek. Termelési szerződést 
a Fulura központjánál (Buda
pest, V. Vigadó-u. 6. sz.), vagy 
az Olaj magértékesitő Szövet
kezetnél (Budapest, V. Akadé- 
mia-u. 6.) lehet kötni. A szer
ződés megkötésekor ugyanitt 
igényelhető az ingyen vetőmag 
is. A földmívelésügyi miniszter 
felhívja a gazdaközönség figyel
mét a repcetermelés nagy fon
tosságára és arra, hogy a szer
ződéses termelés a gazdák 
számára különleges előnyöket 
biztosit Kívánatos tehát, hogy 
a szerződéses termeléssel járó 
előnyöket minél több gazda 
vegye igénybe és az egyéni 
érdekeinek biztosításán felül a 
magyar honvédség és a magyar 
ipar nyersanyagellátásához fű
ződő hazafias kötelességének a 
repcetermelés fokozásával is 
tegyen eleget

Istentiszteletek.:
A szarvasi ág. h. c^. ó-templomban 

vasárnap reggel 8 órakor tót, délelőtt 
10 órakor magyar, az újtcmplomban 8 
órakor tót isteniiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor csen
des mise. 10 órakor szentbeszéd, nagy- 
mise. Délután 6 órakor ájtatosság. 
Hétköznap mise fél 8 órakor. Gyónta

tás misék előtt.

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

NYÁRI VIHAR
Í R T A :  G Y A R M A T I  A N D R Á S

Fejem felett a fekete felhők 

Vágtatnak vadul, vért-izzadva, mint 

A nehéz hegyi ütegek, ha kint 

Az élen futnak a rohamerők.

Távolban tompán dörög már a lég, 

Csak villám jelzi, hogy az égi had 

Diadalmasan hol, merre halad,

S hogy a sok jaj még néki nem elég.

Állok a mezőn, nézve a győztest. . .  

(Lábomnál egy kis, törött virág-test: 

Vágyaim képe). . .  mást mit tehetnék ?

Vágtat a vihar, vágtat az Élet. . .

A letiport, bár lassan, de éled,

S estére az ég kitisztulhat még.

— Tizenkilencmillió pengő a 
gyermeknevelési pótlékra. Az
iparügyi minisztérium össze
foglaló jelentést adott ki az 
elmúlt gazdasági esztendő mun
kájáról. A jelentés egyik leg
jelentősebb fejezete az, amely 
a gyermeknevelési pótlékkal 
foglalkozik. Megtudjuk belőle 
többek között, hogy a szakmai 
családpénztárak az elmúlt esz
tendőben — nem számítva a 
Délvidéket — 19 millió pengőt 
fizettek ki nagycsaládú mun
kásoknak.

— Egységes vezetés alatt a 
testnevelés. Kormányrendelet 
jelent meg, amely az ifjúság 
katonai nevelését és a testneve
lést közös országos vezető alá 
rendeli, akit a Kormányzó ne
vez ki. Az OTT megszűnt 
vagyona az államra szállt. A 
Testnevelési Alap az állami 
költségvetésbe olvadt bele. 
A  vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium keretében orszá
gos sportközpontot állítanak fel.

— Olaj a tótkomlósi határ
ban. Há^om hónapi muak a után 
végre augusztus hó 4-én siker 
koronázta a Magyar-Német 
Olajkutató Társaság fáradozását 
s hétfő óta hatalmas erővel tör 
fel az olaj a békési földből. Az 
olajra 2000 méternél találtak rá.

— Nemesített vetőmagot kap
nak a gazdák. A  búza, rozs és 
ősziárpa termelés egységesíté
sére és a minőség fokozására 
irányuló tevékenységet a föld
mívelésügyi kormányzat ezidén 
is folytatni kívánja s mintegy 
13.000 q. nemesített és 88000 
q. utántermesztett őszi búza, 
árpa és rozs vetőmagot juttat 
a gazdáknak. A  vetőmagakció 
általános féltételei ezúttal is a 
tavalyihoz hasonlók, a vissza
fizetés mikéntje is ugyanaz. 
Bővebbet a községi elöljáró
ságnál tudhatnak meg az érdé- 
keltek.

A kormányintézkedések folytán a FUTURA rt.
kebelében alakult gabonaosztály

.H O M B Á R
FÖBIZOMÁNYOSA

a SZARVASI  TAKARÉKPÉNZTÁR
a megállapított árakon megkezdte mindennemű 

termény, mint

búza, árpa, zab és tengeri
és az összes m a g f é l e s é g e k  vásárlását.
Mindenre vonatkozóan a gazdáknak felvilágosítással szol
gál, fajsúlyt díjmentesen megállapít, gyorsan és pontosan 
kiszolgál a Szt. István-ut. 52. sz. helyiségében. Telefon 65.

— A honvédség hősies harca 
a keleti hadszíntéren. Naponként 
érkeznek az újabb jelentések a 
keleti hadszíntéren folyó soro
zatos magyar hőstettekről. A 
szovjet elleni magyar dia
dalokról ragyogó fényképeket 
közöl Tolnai Világlapja leg
újabb száma. A távol keleti 
események színhelyéről készült 
részletes térkép külön érdek
lődésre tarthat számot. A sza
badkai magyar kenyér ünne
péről/ az Azori szigetek életé
ről, a modern gyermekápolásról, 
a jósolni tudó világról és a 
legújabb magyar eseményekről 
képes riportok számolnak be, 
A legjobb magyar írók novel
láin, a szórakoztató cikkek dús 
során és a szokásos rovatokon 
kívül közel száz képet talál az 
olvasó a népszerű képeslapban. 
Tolnai Világlapja egy száma 20 
fillér.

— Szenzációs a Délibáb lég
ii jobb száma. Kitűnő riportok, 
interjúk, színházi film és társa
ság hírek színesítik a lapot 
A Budapesten tartózkodó Le*> 
hár Ferenc beszél a Délibáb 
olvasóihoz, érdekes riport ke
retében mutatjuk be Hámory 
Imre Otthonát. Ezenkívül bő
séges rádióműsor a nívós iro
dalmi anyag (novellák, versek) 
biztosítják a Délibáb olvasói
nak a kellemes heti szórako
zását. Ha elolvassa a legújabb 
számot, az elmúlt hét minden 
színházi, film és társadalmi 
eseményéiről pontosan tájéko
zódik. A  Délibáb egy számának 
ára 14 fillér.

— Könnyítés az elsötétítésnél. 
A honvédelmi miniszter aug. 
1-től kezdődően újabb elsöté- 
titési könnyítéseket engedélye
zett. A  rendelet az országot 
három területrészre osztja: a 
nyugati, keleti és középső or
szágrészekre. A nyugati ország
résznél éjjel fél 1 órától kell 
elsötétíteni, a keleti országré
szen könnyítés, ill. változás 
nincs, míg a középső részen, 
ahová Szarvas és környéke is 
tartozik, 23 órakor (este 11 óra) 
kell kezdeni az elsötétítést s 
ugyancsak aug. 1-től e helye
ken a jármüvek elsötétitése 
sem esik korlátozás alá. A 
honvédelmi miniszter felhívja 
az ország lakosságát, hogy 
esetleges légvédelmi riadó jel
zésekor azonnal kapcsolja ki a 
világítást.

— A drágakövek csodálatos 
meséi. A ragyogó drágakövek 
divatja többezeréves múltra te
kinthet vissza, történetük szin
te egybeesik az emberiség 
történetével. Természetes, hogy 
ilyformán a drágakövek közül, 
azok születéséről, elterjedéséről 
számos legenda keletkezett. 
Ezekről a csodálatos mesékről 
nagyon érdekes cikk . jelent 
meg gróf Bethlen Margit nép
szerű képes szépirodalmi lap
jának, az Ünnepnek legutóbbi 
számában. Az albumalakú Ün
nep ezúttal is gondos tárházát 
nyújtja a nívós és szórakoztató 
olvasnivalóknak és remek ké
peknek. Az ünnep előfizetési 
ára negyedévre 1 pengő 44 
fillér. Mutatványszámot küld.

HOMBÁR FOBIZOHANYOS
a „Szarvasi Hengergőzmalom mint Szövetkezet" 

Vásárol minden néven nevezendő gabonát
a mindenkori legmagasabb napiáron

Kérjük ügyfeleinket, forduljanak bizalommal a malom telep
irodájához (ennek telefonszáma: 43), vagy Kresnyák P á l 
gabonakereskedőhöz és Széli Jenő motormalomtulajdonoshoz, 
mint a Szövetkezeti Malom „HOMBÁR" albizományosaihoz
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HombárA járás legelterjedtebb hetilapja :

S m i r a t é *  V i d é k e

Megjelenik minden hét péntekjén Hombár

Hombár
Hombár

Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár

Hombár
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B Ú Z Á T ,
árpái és zabol
V Á  S Á R O L

Podany Pál és Társai
Gáspár^malom
H O M B Á R  F Ó B I Z O M Á N Y O S

T E L E F O N S Z Á M :  6  7

Néhai gróf Bolza Géza örököseinek
tulajdonát képező h a l á s z t e l k i  f ö l d b i r t o k

kishaszon- 
bérlet e kké
lenne átalakítható. Az érdeklődőknek 

felvilágosítást nyújt a Szarvasi Hitel- 
szövetkezet mint az OKH. tagja, cég

B ú z á t ,  á r p á t ,  

zabot, tengerit
és mindenféle magvakat mindenkor 
a legmagasabb. napi árakon : vásárol

G A Á l  F E R E N C
GABONAKERESKEDŐ, HOMBÁR-bizományos.

Raktáraim: Szarvas, Csabacsüd, Kondoros és 
Mesterszállás községekben, valamint Kisszénáson g

Hombár

Hombár

Hombár
Hombár

Hombár

Hombár

Hombár

Hombár

Hombár
Hombár
Hombár

Hombár

Tiszta keresztyén vállalat
vesz a mindenkori legmagasabb napi áron

b ú z á i ,  z a b o l ,  

zabol, íengeril
mindenféle mezőgazdasági terményt

KRESNYÁK PÁL
gabonakereskedő, — a Szövetkezeti malom

„ H O M B Á R "
albizományosa. Iroda: Hangya Szövetkezet épületében. 
Raktárai: a Szarvasi Általános Fogyasztási Szövetkezet 
helyiségében és Csabacsüdön : a Sinkovicz-féle raktár.

Ad. 1889/1941. ikt. szám.

Békésszentandrás község elöl
járósága.

Árverési hirdetmény
Békésszentandrás község elöl

járósága a község VI. számú és 
az Anna liget melleit fekvő 994 
kát. hold területű vadászterüle
tének vadászati jogát 1941. évi 
augusztus hó 18-án, hétfőn d. e. 
10 órakor a községháza ta
nácstermében megtartandó nyil
vános árverésen 1941. évi 
augusztus hó 1-től kezdődő 
egymásután következő 10 évre 
a legtöbbet ígérőnek bérbeadja. 
Kikiáltási ár 100 pengő, bánat
pénz 10 P.

Az árverési feltételek a dél
előtti hivatalos órák alatt a 
községi főjegyzői, esetleg az 
iktató irodában megtekinthetők.

Békésszentandrás, 1941. au
gusztus 1.

228 ELÖLJÁRÓSÁG.

A PR Ó H IR D ETÉSEK

Hat személyes csónak, eladó 
II. kér. 295._______________201

Eladó 11 hold. föld tanyával 
és III. bel kér. 270 számú ház. 
Érdeklődni lehet 111- kül. kér. 
197 tanya szám alatt. 203

200 kisholdas szarvasi tanyás 
ingatlan bérbeadó és 20 as 
For<fcon traktor eladó. Érdek
lődni dr. Dörnyei irodájában. 
_________________________ 214

IQ. kér. Bocskai utca 189 
számú ház ' eladó. Érdeklődni 
lehet Piturák Sándor bérautós-, 
nál Szarvas. ' 222

özv. Kántor Sámuelné I[. kér. 
328 számú háza szabadkézből 
eladó. 223

Rideg ̂  Mátyásnénak Csaba- 
csűdőn-lévő" 15 hold földje ta
nyával feles művelésre kiadó. 
Érdeklődni Füyó János csjzma- 
diánál n. kér. 522. 224

I. kér. Zöldpázsit:660 számú 
ház eladó. Érdeklődni Hanó Pál 
cipésznél. > 225

Eladó II. kér. 337 szám alatti 
biz. 220

E L A D Ó  F Ö L D
csabacsűdi határban 

80 kis hold szántó 

szabadkézből eladó.

Felvilágosítással szolgál;

dr. Fisbein Soma
ü g y v é d ,  S z a r v a s .

227

Eladó 30 hold föld tanyával 
Csabacsüdön. Érdeklődni lehet 
HL. kér. 122 sz. alatt 185

Egy jó fiút tanulónak felve
szek Bankó Mihály férfiszabó 
Szarvas II. 65, 221

Kenyérsütőde steer sütéssel 
forgalmas helyen bérbeadó IL 
kér. 250. 218

Sezlont, rekamiét, kárpitozott 
bútorokat legolcsóbb áron vá
sárolhat a készítőnél. Szabó 
Sándor kárpitos, Beliczey-út 15. 
___________________  219

Nagyon szép ebédlőbútor, 
antik és modem fotelek és más 
berendezési tárgyak e la d ók  
vitéz Szomjas Frigyesnél Vajda 
Péter u. 145 sz. Megtekinthető 
naponta délelőtt. 226

IV. kér. 219 sz. családi-ház 
eladó. Érdeklődni ugyanott. 
_____________________ 192

Tanulót felvesz Bárány vas
kereskedő. 198

Bőrgarnitúrák, bőrbútorok, 
festését és javítását olcsó árak
ban készíti : ' Szabó Sándor 
kárpitos, Beliczey utca 15. 195

Vitéz Orbán Lászlónak Man- 
golban lévő villája el%dó, la
kásán bútorozott szoba kiadó.:

Telek élddö'. Érdeklődni lehet . 
III. kér. Jókai út 139 szám alatt, 
vágy Laurenczy Barna hentes-, 
néL_______ .______________ 213

Zöldpázsíton 618 számú ház 
üzlettel együtt eladó; Érdék* 
lődni ugyanott 208,

Nyomatott MQller Károly könyv*
nyomdájában Szarvas, L ktr. 13.


