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A MÁSODIK MILLIÁRD
Bánffy Dániel báró földmíve- 

lésügyi miniszter fogadta a Ma
gyar Távirati Iroda munkatár
sát és előtte a mezőgazdaság 
fejlesztéséről szóló törvényja
vaslatra vonatkozóan a követ
kező nyilatkozatot tette:

— A  Kormányzó Úr Öfő- 
méltósága bölcs vezetése alatt 
örvendetesen kiszélesült ha
tárok között nemzetünk lélek
ben újjászületett, hatalomban 
gyarapodott és önfeláldozó lel
kesedéssel végzi az országépí
tés nagy munkáját. A me&új- 
hódásnak ebben a korszakában 
erőforrásainkat fokozottan ki 
kell használnunk és ez áll kü
lönösen a mezőgazdaságra.

— Megerősödésünk elenged
hetetlen feltétele a nemzeti 
vagyon gyarapodása. A  földben 
és az emberekben nagy kihasz
nálatlan értékek rejlenek, eze
ket érvényre akarjuk juttatni 
ismeretek adásával, tanáccsal, 
kedvezményekkel és jutalmak
kal, de amikor szükséges, köz
vetlen beavatkozással is. Az 
ország szántóterületének közel 
háromnegyed része, állatállo
mányának négyötöde kisgazdák 
kezén van. Ez qz arány a kor
mány földbirlokpolitikája kö
vetkeztében is tovább emelke
dik a jövőben, a magyar fóld- 
mívelésügyi politikának tehát 
jellegzetesen kisgazdapoliliká- 
nak kell lennie. A magyarság 
megerősítése érdekében emellett 
előnyben kell részesítenünk a 
népes családokat és a mun
kásságot támogatnunk kell kor
szerű szociálii politikával. Eze
ken az alapelveken épül fel a 
mezőgazdaságfejlesztési tör
vényjavaslat, amely a több és 
a jobb termelést,' a kisgazda
ságok színvonalának emelését, 
a kisgazdatársadalom haladá
sát, a család megerősödését és 
a munkásság felemelkedésének 
előmozdítását szolgálja. A ja
vaslat, amelynek keretében ed
digi földmivelésügyi politikánk 
egységes, magasabb irányelve* 
két kap, egy új korszak irá
nyit jelöli ki.

— Egymilliárd pengő pénz
ügyi fedezetet „biztosit a tör

vényjavaslat, amely mint nagy
szabású kerettörvény kiterjed 
majd országunk egész mező- 
gazdasági életére. Az említett 
összeg semmiképpen sem túl- 
magas, de jelenlegi viszonyaink 
között kétségkívül nagy anyagi 
áldozatot jelent. Ezt az áldo
zatot feltétlenül meg kell hoz
nunk, annál is inkább, mert 
az búsásan visszatérül a nem
zeti vagyon erőteljes gyarapo
dásában.

— A mezőgazdaság haladá
sához nagyobb tőke, több tu
dás kell. Ez ismeretek terjesz
tését a szakoktatás nagyvonalú 
kiépítésével akarjuk elérni és 
ezzel kapcsolatban a tudomá
nyos kutatást 'és annak gya
korlati -alkalmazását korszerű 
színvonalún továbbfejlesztjük. 
Minden gazdához és minden 
gazdaságig el kell jutniok az 
ismereteknek. Megvalósítjuk a 
községi mintagazdasagok és a 
kísérleti birtokok intézményét. 
A mintagazdaságokat a haladó 
szellemű kis és törpebirtoko
sok körében jelöljük ki, a kí
sérleti birtokok pedig maga
sabb képzettségű gazdák veze
tése alatt működnek. A föld- 
mivel ők az egész országban 
közeli példákból láthatják majd 
az eredményes termelés köve
tésre alkalmas módját.

— A jelenlegi háborús viszo
nyok között az értékesítés 
könnyű, de már most fel kell 
készü<nünk arra, hogy mennyi
ségileg és minőségileg is azt 
termeljünk, amit a piac keres. 
Átvesszük a. termeles bizonyos 
mértékű irányítását, ez köte
lességünk is, mert a földmíve- 
lésügy hivatalos vezetőinek kell 
ismerniök legjobban a piacok 
szükségleteit. Azt, aki a föld 
termőképességét lényegesen 
emeli, közgazdasági szempont
ból előnyösebb növényt termel, 
illetőleg állatot tenyészt, vagy 
társulással, szövetkezéssel az 
erők egyesítését szolgálja, adó- 
és más kedvezményekben, ju
talmakban részesítjük. Ezzel 
szemben nem tűrjük, hogy 
egyetlen gazda is akadjon az 
országban, aki a gazdálkodást

elhanyagolja, a földet okszerű
en nem műveli. A javaslat 
ebben a tekintetben a közvet
len beavatkozást is lehetővé 
teszi. Az országnak nincsenek 
és nem is lehetnek felesleges 
elpocsékolható értékei és főleg 
nem lehet ilyen föld, amely 
mindannyiunk megélhetésének 
alapja.

— A tétlen munkáskéz a- 
nyagi és erkölcsi veszedelem 
a nemzetre nézve. Nemcsak a 
jobb gazdálkodással, hanem a 
mezőgazdasági iparok fejlesz
tésével is szaporítanunk keli a 
munkaalkalmakat. Az ilyen 
ipari vállalatokat, különösen ha 
azok társuláson, szövetkezésen 

alapulnak, támogatjuk, kedvez
ményekben . részesítjük. ..Ha a 
megfelelő értékesítés érdeke 
kivanja, elrendelhetjük a ter
melők kényszertársulását, az 
adásvételek hivatalos ellenőr
zését, mert a termelés haszná
ból elsősorban a gazdának kell 
részesednie.

— A  földmivelésügyi köz- 
igazgatást el kell vinnünk a

községig, hogy egyetlen intéz
kedés sem maradjon sehol meg
felelő végrehajtás nélkül. A 
törvényjavaslat ezt is megvaló
sítja, mégpedig az állami tiszt
viselők létszámának szaporí
tása nélkül. Községi ispánok 
látják majd el a földmívelés- 
ügyi igazgatás alsófokú teen
dőit, mint szerződéses alkal
mazottak. Emellett a mintagaz
daságok és a kísérleti birtokok 
vezetői is részt vesznek a gaz
dasági igazgatás munkájában. 
A községi ispánok és a minta- 
gazdaságok vezetői általában a 
nép köréből kerülnek ki,

— Ezúttal nem kívánok ki
térni a törvényjavaslat egyes 
részleteire, . csupán átfogó ké
pet adtam annak lényeges alap * 
élvéről. Az láthatja mindenki, 
hogy ez a törvényjavaslat nem 
valami bürokratikus jogszabály- 
alkotás, hanem valóban a
magyar mezőgazdaság új éle
tének kifejlesztését jelenti, te
hát egy nagy nemzeti ügy és 
országos érdek rendszeres
szolgálatát.

Dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
országgyűlési képviselőnk

látogatása a járás községeiben
* Dr. Bíró Zoltán békésvármegyei MÉP titkár kőrútja
Dr. Bíró Zoltán vármegyei 

MÉP titkár Tóth István MÉP 

titkár kíséretében folytatott 

körútja során vasárnap, augusz

tus hó 10-én a szarvasi járás 

községeibe látogatott eL Útján 

elkísérte dr. vitéz Zerinváry 

Szilárd, kerületünk országgyű

lési képviselője is. Mindenek

előtt az egyes községi MÉP 

szervezetekkel folytattak meg

beszélést, majd részletesen tá

jékoztatták á minden egyes 

községben csaknem teljes szám

mal megjelent MÉP vezetőket 

az aktuális politikai, különösen 

pedig a közellátási kérdések-

Ara 10 fillér

ről, Dr. vitéz Zerinváry Szilárd 

bel- és külpolitikai tájékoztatót 

adott, s részletesen ismertette 

az új házassági törvényt, a- 

melynek legfontosabb rendel

kezése az, amely megtiltja a 
keresztény-zsidó házasságköté

seket. A kővetkezőkben a helyi 

vezetők intéztek közérdekű 

ügyekben kérdéseket a MÉP 

titkárhoz, aki megígérte, hogy 

azokat gyors intézkedés végett 

baiczai Beliczey Miklós főispán 

elé terjeszti majd, aki minden 

bizonnyal — mint eddig is — 

azonnal el fog járni minden 

jogos kérelem ügyében.
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Szarvasi diákok kerékpárkirándulása

É R D É  LY  B E N
(Folytatás) Mezőtelegdtől bú

csút véve, tovább karikáztunk 
a nagyszerű műúton. Köröto- 
pánál fordultunk azután Rév
nek, s egy elhanyagolt rossz 
úton döcögtünk be a faluba és 
a Sebes-Körös partjain, a Reg- 
oum Marianum cserkészcsapat 
mellett ütöttük fel sátrainkat. 
Délután beborult és megeredt 
az eső, ezért a barlangot láto
gattuk meg. A barlangban egy 
bővizű patak ered és onnan 
kifolyva, egy nagynevű víz
eséssel zuhog a Sebes-Körösbe, 
A barlangba acetilen lámpák
kal egy román asszony veze
tett bennünket. Sajnos, csak 
egyharmadát lehet megnézni, 
mert a román-uralom alatt a 
Zichy-családtól a birtokokkal 
együtt a barlangot is elvették 
és csúnyán elhanyagolták, sőt 
részben tönkre is tették. A 
lépcsők is korhadtak és részben 
le is szakadtak, úgyhogy éppen 
a legszebb részeket és á bar
langban lévő tavat nem is lát
hattuk. Láttuk azonban a bar
bár uralom csúf emlékeit: a 
mennyezetről könnyezve le
csüngő statagnit-maradványo- 
kát és felfelé meredező szomorú 
statagnit-csonkokat. A termé
szet által évezredek alatt épí
tett remekműveket tördelték le 
itten barbár, kezek, hogy emlé
ket vigyenek maguknak- A 
barlang mellett egy turista
szálló is van azok részére, akik 
nem akarnak sátorban, tábo
rozni.1 Réykönnyeri megközelít-
£etőf -mert e 'xövassL: mellet* “ 
fékazik,Nagyváradhoz'-égéézen 
közel, vasútállomása is van. 
Szarvasról vasúton nagyon 
könnyen lehet elérni. A reggel 
6-kor induló vonat délelőtt már 
ott van. Magas sziklai hegyek 
között keskeny völgyben zúg 
aa Sebes-Körös és a partján 
hidakon, alagutakon, bevágá
sokon robog a vonat. Körös- 
körül szép erdők fedik a he
gyeket, Hamisíthatatlan hegyi 
hangulat és levegő, amit pár
órai utazással lehet elérni. Ér
demes megnézni és ide kirán
dulni. Estefelé mindig jobban 
lelkendeztek a fellegek és egész 
éjszaka zuhogott az eső. A 
fiúk jól választották meg a

sátrak helyét és igen ügyesen 
állították fel azokat, mert sem 
alul, sem felül nem áztunk be. 
Másnap is vigasztalanul borult 
volt és esett, ezért fürdői uhá- 
ban sétáltunk, hogy ruhánk és 
cipőnk el ne ázzon. A Sebes- 
Körös szemlátomást áradt és 
táborunkat körülöntéssel, eset
leg elöntéssel fenyegette, ezért 
kénytelenek voltunk felszedni 
a sátorfánkat és az amúgy is 
rossz, elázott úton bukdácsolva 
visszavonltunk. Délután neki
vágtunk a Királyhágónak. Az 
idő kiderült és nagyokat fúj
tatva tollúk kerékpárjainkat, 
de élveztük a nagyszerű kilá
tást. A hegyek köröskörül erő
sen pipáltak, mikor Erdély ha
tárát az emlékműnél megille- 
tődve megpillantottuk. Körül
néztünk és elgondolkoztunk a 
történelmi viharokon, amelyek 
itten indultak keresztül. A he
gyekről felszálló pára felhőkké 
tömörült és lefelé már esőben 
rohantunk. Királyhágó község
ben forró teát ittunk és az ál
lami iskolában kaptunk szál
lást, de semmi pénzért sem 
tudtunk szalmát kapni. Egy 
korcsmáros azonban felajánlotta 
a szénapadlását, sőt a haran
gozó is meghívott szállásra és 
büszkén dicsekedett, hogy ő 
szakaszvezetö volt a magyar 
hadseregben.

Révről jövet, a latyakos úton 
egy bocskoros román atyafi 
csatlakozott ̂ hozzám és együtt 
ca^pj^gtuo^ a sárban és nékem., 
prjjedlfe 'il ájúLb újtat, Vízhat- 
lánbakkancsómra hivatkoztam 
és figyelmeztettem, hogy bocs- 
kora megmerül. De ebbe a 
bocskorba ahogy bemegy, úgy 
ki is megy, de azért jó, mert 
sokkal tovább tart, mint a cipő. 
Egyszer csak felém fordult és 
és jó magyarsággal kibökte, 
hogy bárcsak már vége lenne 
ennek az össze-vissza világnak 
és megint lenne úgy Magyar- 
ország, mint volt régen, mikor 
ő honvéd volt Debrecenben. 
„Ami itt volt húsz évig, az cu
dar világ volt, mert ahol nincs 
törvény és annak van igaza, aki 
többet fizet, — az nem- állam 
és nem ország. (Folytatjuk)

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 
főbizományosa 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 bankszerű ügyletet lebonyolít. Telefonszáma ; 65.

Húszperc alatt 
megyegyűlés a

Békés vármegye törvényha
tósági bizottsága augusztus hó 
12-én, kedden délelőtt rendkí
vüli közgyűlést tartott Gyulán, 
a vármegyeházán. A Hiszekegy 
elmondása után baiczai Beliczey 
Miklós főispán nyitotta meg a 
közgyűlést, mely húsz perc 
alatt letárgyalta a tárgysorozat 
pontjait,

Borsod vármegye elhatározta, 
hogy feliratot intéz a kormány
hoz egészségügyünk korszerű
sítése érdekében. A törvényha*
. tósági bizottság elhatározta, 
hogy csatlakozik a felirathoz. 
Ugyancsak kimondta a megye
gyűlés Heves és Esztergom 
vármegyék köriratával kapcso 
latban, hogy szintén kívánja a 
törvényhatósági tisztviselők stá
tusának, valamint a vármegyei 
díjnokok és kisegítő szolgák

végzett a keddi 
tárgysorozattal
anyagi helyzetének rendezését.

Bakos József, az orosházi 
járás főszolgabírája augusztus 
31-iki hatállyal nyugdíjaztatását 
kérte, s időközben szabadságra 
ment. Helyettesítésével szabad
sága idejére az alispán dr. Ha
viár Lajos vármegyei másod
jegyzőt bízta meg. A közgyűlés 
1941. szeptember 1-től nyug
díjazta Bakos Józsefet. Az új 
főszolgabíró megválasztásáig 
szeptember 1-től a. főispán dr. 
Haviár Lajost rendelte ki az 
orosházi főszolgabíróság élére.

Elhatározták, hogy a Gyü
mölcstermelők Országos Egye
sületének békésvármegyei fiók
ját az 1912, évben 3000 pengő
vel támogatják. Több kisebb 
ügy gyors letárgyalása után, 
röviddel negyedtizenkettö után 
már véget is ért a közgyűlés.

Halasztás adható
a gabonafelesleg felajánlására

Az 50 holdon felüliek kenyérgabona- és 
lisztszükségletüket csak a közellátási minisz

ter. engedélyével szerezhetik be, a mező- 

gazdasági munkások községi igazolás alapján

M^hheii; lapszámunkban 'je
lentettük* hogy a gaboháfeles- 
legének egyharmádrészét az 
alaprendelet rendelkezéseitől 
eltérően augusztus hó Í5-éig 
köteles mindenki a Hombárnak 
felajánlani. Ez alól a kötele
zettség alól a közellátási kor- 
máüybiziosok indokolt esetben 
a felajánlás legvégsőbb határ
idejéig, október hó 31-éig fel' 
mentést adhatnak.

Ugyancsak egy kiegészítő 
rendelkezés intézkedik arról is, 
hogy az a mezőgazdasági 
munkás, aki az előző évek ke

nyérgabonaszükségletét a nyári 
és aratási' munkálatok idején

szerezte be, a községi elöljáró-
• ság igazolása alapján a fejadag
juknak megfeleld gabonát a 
Hombártól 1 P jutalék mellett 
megvásárolhatják, természete
sen, ha vámőrlésre jogosultak. 
Ha azonban a vásárló egy fel
ajánlott tételt jelöl meg, az 1 
P jutalom a Hombár bizomá
nyosnak nem jár. így biztosít
ható a vetőmagszükséglet, s 
részben az abraktakarmány
szükséglet is. Az 50 katasztrá- 
lis holdon felülieknek a ke- 

' nyérgabona, ill. vetőmag meg
vásárlására szóló engedélyt 
közvetlenül a közellátási mi
nisztertől kell kémiök.

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

kisha^on- 
bérlef e kké
lenne átalakítható. Az érdeklődőknek 

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

T1
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H í r e i t
Istentiszteletek:

A szarvasi ág. h. év. ó-tcmplomban 

vasárnap délelőtt 8 órakor tót, délután

6 órakor magyar, az újtemplomban dél

előtt 9 óratcor magyar istentiszteletet 

tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban 

vasárnap és Ünnepnap fél 9 órakor csen

des mise. 10 órakor szentbcszéd, 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.

— Esküvő. Szender Mária oki. 
tanítónő és Gaál József fa
kereskedő augusztus hó 13-án 
délután 7 órakor az ág. hitv. 
evang. ótcmplomban házasságot 
kötöttek, (Minden külön érte
sítés helyett.)

— Szabadságon a főbíró. 
Dr, Ugrin László, járásunk fő- 
szolgabírája augusztus hó 11-től
6 hetes szabadságra utazott. 
Mint értesülünk, szabadsága 
idejét a közelmúltban felsza
badult országrészek meglátoga
tására fordítja. Hivatali teen
dőit távollétében dr. Szathmáry 
László tb, főszolgabíró látja el.

— Rövidesen átadják rendel
tetésének a duzzasztót A bé
késszentandrási duzzasztómű 
épitési munkálatai — mint ér
tesülünk — a befejezéshez kö
zelednek olyannyira, hogy va
lószínűleg még ebben a hónap
ban átadják rendeltetésének, 
ezt a nagyjelentőségű vízmüvet.

— Ki kell függeszteni a hi
vatalos árakat. Megjelent kor
mányrendelet kötelezi az összes 
kereskedőket arra, hogy üzlet- 
helyiségükben, vagy az árusítás 
helyén az Arellenőrzés Orsz. 
Kormánybiztosa által megálla
pított forgalmi árakat kifüggesz- 
szék. A  rendeletet szigorúan 
ellenőrzik majd.

— Konferenczia. Az evang. 
egyház belmissziói egyesületei 
folyó hó 21—24-ig hitmélyitő 
konferenciát rendeznek, ame
lyen résztvesznek mint előadók 
Túróczy Zoltán nyíregyházai 
püspök, vitéz Stéber Ferenc 
lelkész és még 20 nevezetes 
előadó. A  konferencia 21-én 
este, a GISz nagytermében 
műsoros szeretetvendégséggel 
kezdődik. Az előadások 22-én 
és 23-án délelőtt és délután 
következnek. Minden este 8 
órától az ótemplomban a nyil
vánosság részére evangelizációs 
estét tart a rendezőség. A kon* 
ferencia iránt nagy érdeklődés 
mutatkozik s annak nagy sikert 
jósolunk.

— Szarvoson bevezették a 
lisztjegyet. Az ellátatlan lakos
ság liszt- és kenyérszükségletér 
nelc biztosítása, ill. a készlet 
igazságos szétosztása hónapok 
óta komoly gondot okoz az 
elöljáróságnak. Dacára a gon
dos elővigyázatosságnak mégis 
igen sűrűn előfordult, hogy az 
élelmesebbeknek — természe
tesen mások rovására — hal
mozni sikerült a lisztet, ill. 
kétszeres, sót háromszoros a- 
dagokat vett feL A község 
elöljárósága megszűntette ezt a

helyzetet átmenetileg liszt és 
kenyérvásárlási engedélyt rend
szeresített. Az engedélyeken 
minden családnak rajta van a 
fejadagja liszt- és kenyérben s 
egy-egy hónapban a kereske
dőknek a feltüntetett mennyi
ségen kívül többet kiadni nem 
szabad. Már most a jegy beve
zetésének első hete után meg
állapítható, hogy aira, bizony 
valóban szükség volt s vele 
nemcsak azt a célt érte el az 
elöljáróság, hogy a dupla ellá
tottságot megakadályozta, de 
biztosította mindenki részére a 
lisztet, ill. kenyeret.

— Légoltalmi felhívás. A
Légoltalmi Liga helyi csoport
jának elnöksége felhivja ezúton 
is mindazokat a házcsoport- 
parancsnokokat, akik légoltal
mi felszerelési cikkeket rendel
tek a ligánál, hogy azokat ha
ladéktalanul vegyék át a köz
ponti irodában (Iparos tanonc
iskola.) Egyben felszólítja a 
liga elnöksége azokat a ház
csoportokat, amelyek még nem 
jelentették be igénylésüket a 
légoltalmi felszerelésre vonat
kozólag, ezt mielőbb tegyék 
meg annyival inkább, mert a 
liga a közeljövőben megkezdi 
a felszerelések ellenőrzését és 

. akiknél nem találják az ellen
őrző közegek a törvényesen 
előirt és szabványos légoltalmi 
felszerelési cikkeket, azokat a 
törvény által megszabott bünte
tésben részesíti a hatóság. Az 
elnökség mégegyszer kifejezet
ten haagsúlyozza minden más 
állítással szemben, hogy a fel- 
szerelési cikkeknek szabályo
saknak kell lenniök.

— Meghívó. A „Baráti Kör“
1941. augusztus 30 án (szomba
ton) este 8 órakor a kör helyi
ségében rendes közgyűlést tart, 
melyre a tagokat tisztelettel 
meghívom. Tárgysorozat: 1,
Két tag kiküldése a jegyző
könyv hitelesítésére, 2. A leg
utolsó közgyűlés jegyzőköny
vének és az azóta megtartott 
választmányi ülések jegyző
könyvének ismertetése. 3. A 
jövő évi költségvetés tárgyalása 
és az elnökségnek ezzel kap
csolatos jelentései 4. Esetleges 
indítványok, — Szarvas, 1941. 
augusztus 12>én. — Schmidt 
József s. k. elnök. 238

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak akik sze
retett édesapánk temetése 
alkalmával részvétüket 
személyes megjelenésük
kel is kifejezték különösen 
a szarvasi iparlestületnek 
és az ev. tantestületnek, 
ezúton mondunk hálás kö
szönetét.

Hombár

Palkovics-esalád,

B ú z á j á t  m e g v e s z i

dr. Podany Pál és Társai
G á s p á r -  mal om

H Ó M  B Á R
főbizományos a malomtelepen

ás albizomáhyosai
raktáraikban.
Albizományos : Kasnyik János
VIII. kker. 21, sz. (volt Veles féle tanya, Csabai kövesúton) és

Öc s ödö n  Dezső Mihály .
m

Hombár
Hombár
Hombár
Hombár

Hombár
Hombár
Hombár
Hombár

Hombár
Hombár
Hombár

— Hirdetmény. Felhívja az 
elöljáróság mindazokat, akik az
1941. szeptember 1-től 1942, 
augusztus 31 ig tartó főzési 
idényben bármiféle gyümölcsöt, 
tehát szilva, eper, barack, stb. 
vagy törkölyből, seprűből a 
községi szeszfőzdében pálinkát 
óhajtanak kifőzni, folyó évi 
augusztus hó 31-éig a község
20. számú irodá|ában annyival 
is inkább jelentkezzenek, mert 
kedvezményes áru főzésben 
csak a fenti időpontig jelentke
zettek részesülhetnek. Szarvas,
1942, évi augusztus hó 9-én.

Elöljáróság.

— További intézkedésig tilos 
a bankettezés. A belügymi
niszter leiratot intézett vala
mennyi törvényhatóság első 
tisztviselőjéhez, amelyben a 
minisztertanács állásfoglalása 
alapján felhívta az illetékes 
vezetőket, hogy az élelmisze
rekkel való takarékos gazdál
kodás céljából egyelőre min
den közebédet, bankettet vagy 
étkezéssel egybekötött társas- 
összejovctelt és a résztvevők 
lakóhelyén kívül rendezendő 
tanfolyamok tartását mellőzzék. 
A takarékosság elvének foko
zottabb érvény, sítése mellett
— mondja a leirat — indokolja 
a minisztertanács állásfoglalását 
az is, hogy a nehezebb élel
mezési viszonyok között élők 
részéről a bankettekkel kap
csolatosan tehető észrevételek 
elkerülhetők legyenek.

— Régi és új csodák. Cso
dák mindig voltak és mindig 
lesznek. Régente csodának szá
mított, hogy az ember repül, 
ma pedig már természetesnek 
találjuk. Erről a kérdésről és 
számos más aktualitásról közöl 
rendkívül népszerűén megírt

Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár

Tiszta keresztyén vállalat
vesz a mindenkori legmagasabb napi áron

búzát,  á rp á t ,  
zabot, tengerit
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.

cikket Tolnai Világlapja leg
újabb száma. A kitűnően szer
kesztett lap valóságos tárházát 
nyújtja az érdekesebbnél érde
kesebb olvasmányoknak. Emel
lett mozgalmas képriportokban 
pontosan beszámol az aktuális 
magyar és külföldi események
ről. A legjobb magyar írók 
novelláin, a szórakoztató és 
ismeretterjesztő cikkek során 
és a szokásos érdekes és vál- ' 
tozatos rovatokon kívül közel 
száz pompás képet talál az 
olvasó a népszerű képeslapban. 
Tolnai Világlapja egy száma 
20 fillér.

— Anyakönyvi hírek. Opausz- 
ki György és Nádi Julianna fia 
György, Oncsik János és Adam- 
csok Erzsébet leánya Anna, ' 
Janecskó Győrgy’és UhljarAnna 
leánya Anna, Szpi&jak Mihály 
és Nagyszklenár Zsuzsanna fia 
András, Kántor Sámuel és 
Filyó Erzsébet fia Sámuel, 
Molnár Pál és Liska Erzsébet 
leáaya Mária, Lázár János és 
Paraszt Mária fia Jáoos, Tusjak 
Mátyás és Czerjak Erzsébet fia 
György, Hudák Mihály és Pra- 
mok Mária fia András, Nádas 
Pál és Brlázs Erzsébet fia Já 
nos, Gyekiczki János és Gyem- 
janics Erzsébet fia Ferenc, 
Huszkai György és Barecz Má
ria fia György, Pleskó András 
és Szklenár Erzsébet fia And
rás, Szebegyinszki György és 
Krkos Judit leánya Judit, Fábri 
György és Hruska Mária leánya 
Zsuzsanna, Skorka Mihály és 
Laluska Erzsébet fia György, 
Roszik János és Janurik Mária 
leánya Erzsébet, Szebegyinszki 
János és Raffai Judit fia János, 
Kohut Pál és Trnyik Zsuzsanna 
leánya Zsuzsanna, Sárkány 
Mátyás és Filyó Mária fia Má- 
tyás-András, Klimaj István és 
Fulajtár Judit fia Pál. — Házas
ságot kötöttek: Dénes Mátyás 
Havran Judittal, dr Dombos 
Kálmán Udvardy Magdolna- 
Irénnel, Novodomszki András 
Szilágyi Irénnel, 'Dombóvári <, 
János. Stity.inszky .._$áriáyaL‘ií 
Gaál József-Gyula Szender n 
Máriával, Bohnyjat Pál RaksaV 
Zsuzsannával. Elhaltak: Dudás 
Mihály 66 éves, özv. Litauszki 
Mihály 88 éves, Kocka János
né Arnóczki Erzsébet 53 éves, 
Nyemcsok Pál 79 éves, Gaál 
JBéla 18 hónapos, Klimaj Pál 
38 éves, Balázs Pál 26 éves, 
Gutyan Amni 64 éves, Hruska

Jánosné Borgulya Judit 42 éves, 
özv. Plentri Mihályné Gazsó 
Erzsébet 61 éves, özv. Palko- 
vics István 77 éves, Kis Mihály
17 éves.

— A Szent István héten a
régi terjedelemben, tehát 84 
oldalon, de változatlanul 14 
filléres árban jelenik meg a 
magyar középosztály színházi 
és irodalmi lapja, a Délibáb. 
A gazdag, gyönyörű képekkel 
díszített tartalomból a megszo
kott színházi, társasági és film
riportok mellett kiemelkedik 
Asztalos Miklós kitűnő Szent 
István cikke, Bibó Lajos, Dal- 
los Sándor, Baróti Géza no
vellája, Bozzay Margit „Asszo
nyoknak póstája” és Hattyassy 
Katalin „Nőkről a nőknek" c. 
divatrovata. Ezek mellett szám
talan képes riport, humoros 
írás, strandbeszámoló, viccrovat 
és változatos rejtvényrovat szí
nesíti a meglepően gazdag tar
talmú kettős számot

— Felulfizetés. A .folyó évi 
június hó 1-én tartott vándor
zászló felszentelésére felülHzet- 
tek: gróf Bolza Pál 10 P, Prot. 
Nőszövetség szarvasi fiókja 5 
P, Podani János 3 P.

A szarvasi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság. 5022/1941. tk. szám*

Árverési hirdetmény-kivonat
Liska György (Képv. dr. Dötoyei Jó

zsef ügyvéd) végrehajtatónak Kugyela 
Márton és neje Kraák Erzsébet végre
hajtást szenvedő ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 94 P tőkeköve
telés és járulékai behajtása végett a 
Szarvas községben fekvő, a a szarvasi 
6798 sz. tkvi betétben A fl sorsz. 8860/
2 hrsz. alatt foglalt s a Kákái táblában 
lévő 4 hold 808 négyszögöl területei 
szántóra, 1577— P kikiáltási árban 
elrendelte.

Az árverést 1941. évi szeptember hó
9. napján délelőtt 9 órakor Szarvas 
községházánál fogják megtartani*

Az árverés alá kerülő ingatlant, ha 
az árverés megtartását a végrehajtatók 
közül dr. Faragó Jenő kéri, a kikiáltási 
ár kétharmadánál, — ha Liska György 
kéri 7733 P 50 f vételárnál alacsonyabb 
áion eladni nem lehet (5.610—931. M# 
E. sz. r. 21. SJ

Árverést vevő köteles a 43.300—939* 
I. M. sz. r. 1. 8-a szerint megkívánt 
nyilatkozatot az árverési jegyzőkönyvbe 
mondani.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
százalékára kell kiegészíteni

Szarvas, 1941. junius 7.

Dr DOMONKOS s. k, 

Kiadmány, hiteléül., 
BANKÓ SÁNDOR ktedó,



4. oldal. S z a r va s  és V i dé ke 1941. augusztus 15.

A kormányintézkedések folytán a FUTURA rt. 
kebelében alakult gabonaosztály

.H O M B Á R
FÓBIZOMÁNYOSA

a  SZARVASI  TAKARÉKPÉNZTÁR
a megállapított árakon megkezdte mindennemű 

termény, mint

búzo, 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 S z í István-ut. 52 sz. helyiségében. Telefon 65.

Már most felvesz előjegyzéseket gyári áron

M Ű T R Á G Y Á R A
e g y  é v i  h i t e l r e  gyű j t ó k ö t  l e v é l e n .  

Leírások, ismertetések díjtalanul Bük Adolf Fiainál 
G a z d a s á g i  g é p e k  n a g y r a k t á r a .

Tejszeparátorok, füllesztók, permetezők egy évi hitelre is

BÜK ADOLF FIAI gépüzletében.

Búzát ,  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, Csabacsűd, Kondoros és 
Mesterszállás községekben, valamint Kisszénáson;

Hegedű, zongora, és furulya tanszakok

q z e n e i s k o l á b a n
Felnőitek részére külön tanfolyam. Gyermekek lészére 3—7 éves 
korig zenei óvéda. A modern zenepedagógia legújabb vívmánya.

Zenét csak okleveles zenetanárok taníthatnak!
Beiratások szeptember hó 1, 2 és 5, 6-án. Bővebb felvilá
gosítást nyújt: Szederkényi Nándor zeneiskolai igazgató.

aoi

É R T E S Í T É S
Tisztelettel értesítem a 
n. é, közönséget, hogy 

szobafestő iparomai

megkezdtem. A nagy
érdemű közönség szí
ves támogatását kérem

Benczúr János
szobafestő mester 

| I. kér. 619 Zöldpázsit.

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

Zongora hangolást és javítást 
vállalok. Cím a kiadóban. 232

Zöldpázsit 618 számú ház 
üzlettel együtt eladó. 231

Brachna cukrásznál idei jól 
petéző méhanyák kaphatók 7 
kiépített léppel méhekkel egyült 
vagy esetleg anyák is, méhek 
nélkül kaphatók. 229

Régi típusú, használt öntöttvas 
kályhákat keres megvételre a 
tanítónőképző igazgatósága. 
__________________  244

A póstaépület emeletén egy 
háromszobás megürült lakás 
november 1-re, vagy azonnal 
bérbeadó. Tudakozódni lehet a 
tanítóképző igazgatójánál. 244

HOMBÁR FŐBIZOMÁNYOS
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 Pál 
gabonakereskedőhöz mint a Szövetkezeti Malom „HOMBÁR"

albizományosához.

Macózugban 92 négyszögöl 
gyümölcsös eladó. . Érdeklődni 
lehet 111. kér. 68 szám alatt va
sárnaponként. 236

lf. bel kér. 396 számú ház 
eladó,____________________ 234

Haszonbérbe vagy felesbe 
kiadó 60 kishold szántó tanyá
val Halásztelken a Halásztelki 
útnál a vasút mellett. Bővebbet 
Podani János I. kér. 43, 240

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

Komplet tőlgyfaragott háló
szobabútor, jobb minőségű ru- 
baszekrények és komplet ebédlő 
bútor székek, ágysodrony betét 
eladó 111. kér. 176 szám. 241

Négy nagyobb spalettás és 
négy kisebb méretű használt 
dupla ablak eladó 1U. kér. 176. 
_________________________ 242

Tiszakürti varjasi szőlőben 
Nemzeti út mellett boreladás
25 litertől kezdve. Levéliieg 
értekezni lehet Szirom kőmű
vesnél Hegedűs trafik 1705. 
  237

Hat személyes csónak eladó
II. kér. 295. 201

III. kér. Bocskai utca 189
számú ház eladó. Érdeklődni 
lehet Piturák Sándor bérautós- 
nái Szarvas. 222

Özv. Kántor Sámuelné II. kér. 
328 számú háza szabadkézből 
eladó. 223

Rideg Mátyásnénak Csaba- 
csűdön lévő 15 hold földje ta
nyával feles művelésre kiadó. 
Érdeklődni 'filyó János csizma* 
diánál II. kér. 522.________ 224

Eladó IL kér. 337 szám alatti 
ház. 220

Egy jó fiút tanulónak felve* 
szék Bankó Mihály férfiszabó 
Szarvas IL 65. 221

Sezlont, rekamiét, kárpitozott 
bútorokat legolcsóbb áron vá
sárolhat a készítőnél. Szabó 
Sándor kárpitos, Beliczey* út 15. 
__________________________219

IV. kér, 219 sz. családi* házIV. kgr. 219 sz. családi*] 
eladó. Érdeklődni ugyanott.

192

Tanulót felvesz Bárány vas* 
kereskedő. 198

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

Zőldpázstton 618 számú ház 
üzlettel együtt eladó. Érdek
lődni ugyanott 208

Nyomatott MQlter Károly könyv
nyomdájában Ssarvis, L kér. 13.


