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Széchenyi István Biztosítva van q vármegye kenyér- és lisztellátása
Nehéz, súlyos, so rsdön tő  

időkben lett a legnagyobb ma* 

gyárrá. Világnézetek viharzó 

erőméckőzésekor új ezredév 

alapjait formáló lett minden 

megnyilatkozása, írása, tanítása, 

útmutatása, tette, egyetlenegy, 

lelkét felemésztő honfiúi erény: 

a fajtájával, nemzetével, hazá

jával szembeni céltudatos, ál

dozatos, hűséges kötelességtel' 

jesítésben. A  korszerű újítások 

iránti idegenkedés letörése, tár

sadalomszervezés és őntudatra- 

ébresztéssel hallatlan fejlődés* 

nek indított új magyar élet ar

culatán a mai napig ott fénylik, 

ott tűndöklik Széchenyi irányt- 

szabó, jövőbenéző tekintete. A 

mezőgazdasági tervgazdálko

dás, az észszerű állattenyésztés, 

az iparosítás, a helyes pénzügyi 

politika, s az egész magyar 

szellemi életj átalakításának 

alapkőletételéből formálódott 

élő valósággá: „Magyarország 

nem volt, hanem lesz I"

Egy évszázad telt el azóta, s 

Széchenyi emberi és honfiúi 

nagysága a teljesült álmok, va- 

lóravált tervek megnyugtató je

lenvalóságában még inkább 

szembeszökő; de a jelen vilá

gokat rengető új világnézeti 

harcában az egyedüli helyes 

útmutatónk is : merre kell te

kintenünk, hová kell állanunk, 

mit, hogyan kell cselekednünk, 

ha azt akarjuk, hogy továbbra 

is magyar élet legyen az éle

tünk, boldog a jelenünk és 

biztató a jövendőnk.

Öldöklő lelki küzdelemben, 
örökös féltő aggódásban, ideg
tépő tusakodásban, hallatlan, 
ínazakajtó munkában kristályo
sodott Ú  Széchenyi lelkében a 
„Magyarország nem volt, hanem 
len" gondolata. Éljük bele 
magunkat mi is, nemesüljön 
hitté, elszánt akarattá, áldozatos 
kötelességteljesítéssé lelkűnk
ben, hogy méltók lehessünk jele
nünkkel a múlthoz, s ünnep
lésünkben az Ö emlékezetéhez.

Békés vármegye közigazga
tási bizottsága múlt szerdán 
tartatta meg havi ülését a vár- 
megyeháza kistanácstermében 
baiczai Beliczey Miklós főispán 
elnöklete mellett.

Az ülésen többek között 
szóba került a vármegye lakos
ságának liszt- és kenyérellátása. 
Elnöklő főispán több megye
bizottsági tag felszólalására

adott válaszában kijelentette, 
hogy a liszt- és kenyérjegy- 
rendszer általános bevezetését 
megoldani még nem lehetett, 
mert előzőleg a rendelkezésre 
álló fedezetet kellett megálla
pítani. A vármegye vezetősége 
mindenesetre foglalkozott és 
foglalkozik a kérdéssel, s bízik 
benne, hogy a vármegye alis
pánjával olyan megoldáshoz

közelednek, hogy a jövő tíz 
hónapban nyugalommal hajt
hatja le fejét a vármegye la
kossága, mert liszt- és kenyérel
látása biztosítottnak tekinthető.

Súlyosabb a helyzet a zsír- 
és lábbeli* ellátásnál, itt azon
ban segíteni egyelőre nem lehet. 
Mindkét ügyben egyébként fel" 
terjesztés ment az illetékes 
kormánytényezőkhöz.

Újból szabályozták a cukorfejadagot
A közellátási miniszter ren

deletet adott ki a cukorfejada
gok újabb szabályozásáról és 
a cukorjegyek kezelésének 
újabb szabályozásáról.

A  rendelet értelmében -a 
megyei városokban a fejadag 
személyenként és havonként 52 
deka (eddig a fejadag szemé
lyenként és hetenként 1 2  deka 
volt.) E rendelkezés alá eső 
városok és községek kijelölé
sében a korábbi rendelkezé
sekhez képest nem történt vál
tozás. Az eddig nem említett 
községekben a fejadag szemé
lyenként és havonként 32 deka 
(eddig személyenként és heten
ként 7 deka volt).

Terhes anyáknak a terhesség 
negyedik hónapjától, szoptató 
anyáknak a szüléstől számított 
kilencedik hó végéig a fejada
got kérelmükre személyenként 
és havonként 150 dekára egé
szítik ki a hatóságok (eddig a

fejadag személyenként és he
tenként 36 deka volt).

A hatóság áz egészségvédelmi 
intézet orvosának, ahol ilyen 
nem működik, a hatósági or
vosok ... .díjmentesen kiállított 
igazolását kérheti.

■A 1 2  éves életkort be nem 
töltött gyermekek fejadagja 
Személyenként és havonként 
104 deka (eddig a fejadag sze
mélyenként és hetenként 24 
deka volt).

A  harmadik bekezdés hatá
lya alá tartozó községekben a 
1 2  éves életkort betöltött, de 
a 16 éves életkort még be 
nem töltött gyermekek fejadag
ja személyenként és havonként 
52 deka.

A  havi jegyek szétosztása 
alkalmával három hónapra szóló 
cukorjegyeket fognak az igény- 
jogosultaknak szétosztani, ki
véve az első időszakot, amikor
— Budapest kivételével — az

ország többi részében csak 
november 17*től december 31- 
ig érvényes jegyeket kell az 
igényjogosultaknak kiadnL

A rendelet értelmében a cu
korjegy ezentúl havi jegy lesz, 
mert a havonként megállapított 
fejadagot négy részletben az 
egyes jégyszelvényeken feltün
tetett időszakokban lehetigény- 
bevennL Az első jegyszelvényt 
a hónap 10  napjáig, a másodi
kat 24-ig, a harmadikat a hónap 
utolsó napjáig, a negyedik szel
vényt a következő hónap 8 -ík 
napjáig lehet beváltani.

Aki már cukorjegyet kapott, 
annak új igénylést már nem 
kell tennie.

A  rászoruló betegek havi 
fejadagját orvosi, bizonyítvány 
alapján 104 dekára léhét ki
egészíteni.

A rendelet november hó 17. 
napján lép hatályba.

Nem lesz fennakadás a közellátásban
— mondotta Győrífy*Bengyel Sándor közellátási mlnlszléf

Gy őrífy- Bengyel Sándor tit
kos tanácsos, szolgálatonkívüli 
vezérezredes, újonnan kineve
zett közellátási miniszter ked
den este háromnegyed 7 óra
kor beszédet intézett a magyar 
közönséghez.

Beszédében többek között a 
következőket mondotta i

— Tudom, hogy nehéz fel
adatra vállalkoztam, azonban 
vállaltam est a felelősségteljes

Ára 10

munkát, mert a mostani rend
kívüli időkben minden magyar
nak válalnia kell azt, amit a 
nemzet parancsol. Trianoni nyo
morúságunkból most -emelke
dünk felfelé és most kell, hogy 
kiverekedjfik azt a helyet, 
amely bennünket a Duna- 
medencében megillet. Súlyotf, 
gondterhes, vérzivataros törté
nelmi időket élünk.. Az igaz
ságosabb, a kiegyensúlyozottabb

fillér

üj Európáért folyó küzdelem*, 
ben győzelmesen hadakozó 
dicső szövetségesünk oldalán 
hősiesen harcol a magyar hon
véd. Diadalaink sorozata biz* 
toslték nekünk árra, hogy sző* 
vetségeseiken és honvédeinkeá 
semmiféle ellenség nem vesz 
erőt

— Magyar véreim 1 Jól Jtud* 
fűk, immár két éve, tartó hadi* 
gazdálkodás ^s a jelenlegi
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világháborúval járó fokozott 
anyagfogyasztások után nincs 
minden közellátási cikk és 
anyag olyan bőséges készlet
ben, mint amilyen volt a világ
háború előtti mély béke idején. 
Ebből kiíolyólyag tehát voltak, 
vannak és lesznek e téren 
nehézségek. De én ezeket a 
nehézségeket át akarom hidal
ni, az esetleges anyag- és áru
hiányokat minden rendelkezé
semre álló eszközökkel idejé
ben el is fogom hárítani.

— Vegye tudomásul minden 
magyar testvérem, hogy van az 
országban annyi élelmiszerünk 
és egyéb közellátási anyag
készletünk, hogy azokból nem
zetünk minden tagja igazságos 
mértékben, folyamatosan és 
fennakadás nélKül ellátható 
lesz. Ezek az országos köz- 
élelmezési, illetve közellátási 
készletek igazságos elosztással 
minél hamarább és intézmé
nyesen,, megszerezhetnek.

— Biztosítani és lehetővé 
tenni kívánom tenni azt, hogy 
mind a gyárak, mind pedig a 
kis- és nagyipari vállalatok 
nyersanyagszükségleteikhez a 
meglévő készletek arányában 
ütemesen hozzájussanak es így 
üzemeiket és munkálataikat to
vábbra is folytathassák.

— Vésse emlékezetébe min
denki, hogy a hadianyagokat 
képező cikkekkel, kölönösen a 
bőrrel, gumival, úgyszintén 
élelmiszerekkel való feltétlen 
takarékoskodás hazafias, be
csületbeli kötelessége minden 
magyarnak. Aki ezzel ellenke
zőleg cselekszik, ellensége a 
hazának. A  közellátási cikkek 
hisztérikus halmozását, elrejté
sét vagy a közellátásból bármily 
módon történő elvonását, ár
drágításokat, vagy > ár uzsorákat 
kérlelhetetlen szigorral fogom 
megtorolni.

— Én a magam részéről a 
lehetőségek legmesszebbmenő 
kihasználásával olyan közellá
tási helyzetet akarok teremteni, 
hogy minden ellátatlan magyar 
vérem ácsorgás és sorbanallás 
nélkül, a lehető leggyorsabban 
és a legrövidebb úton hozzá
jusson elsőrendű közellátási 
szükségletéhez. Minden becsü
letesen gondolkodó magyar vé
rem tiszteljem meg bizalmával, 
Megértő támogatást. és az e 
tárgyban kiadasra kerülő kor
mányrendeletek gyors végre
hajtását kérem és várom ma
gánszemélyektől, közületektől 
es hatóságoktól egyaránt.

— Befejezésül katonaszívem 
egész melegével köszöntőm 
minden magyar véremet, kérve, 
hogy álljatok mellém az igaz
ságos közellátás érdekében. 
Felelősségteljes és nehéz mun
kámra minden igaz magyar vé
rem áldozatkész támogatását és 
a magyarok Istenének segítsé
gét kérem.

Nyomtatványokat
szép ízléses kivitelben 
olcsó áron készit a

Mü Her-nyomdq

Szarvasi diákok 
kerékpárkirándulása

É R D É  LY BEK
Az üveghutánál lecsomagol

tunk és mivel a nap még ma
gasan volt, elindultunk a Borvíz 
forráshoz. Egy jótett lélek útba
igazított, hogy merre rövidebb 
az út és megmászatott velünk 
egy meredek hegyet, amelynek 
nagy részén friss erdőirtás dísz- 
telenkedett. Légvonalban meg 
is takarítottunk vagy 1500 lé
pést, de le és fel is, alaposan 
.megizzadtunk. Végre egy, a 
forrás kedvéért megkímélt kis 
őserdő - maradványban megta
láltuk a keresett borvizet. A  
víz annyira savas, hogy az in
nen eredő kis csermely kövei 
is pirosak a bőven szénsavas 
víztől. Kellemesen oltottuk le 
a szomjunkat és kulacsainkat 
is megtöltöttük. Visszafelé ki is 
lőtte egy-két dugónkat. A Bistra 
vadregényes völgyein tértünk 
haza. A  bővizű patak szűk 
völgyben összeboruló hatalmas 
lombos erdőben kanyarog és 
rohan lefelé zuhatagról-zuha- 
tagra. Szeszélyesen elhelyezke
dett óriási kövek és sziklák 
duzzasztják meg néhol, hogy 
lezuhanva évszázadok alatt több 
méter mély lyukat mosson a 
szikla ágyába és kristálytiszta 
vize abban habzik, és forr. Kár, 
hogy fenekén hol egy ócska 
mosdótál, hol más használha
tatlan ócska edény zavarja a 
természetalkotta színes, de har
monikus képet. Sajnos, a Bistra 
keresztülfolyik a gyártelepen 
és onnan kerül bele a sok ék
telen iim lom. Milyen óriási 
energiaforrás lehetne ez a kilo
métereken keresztül zuhanó 
víz, talán pótolhatná a barna 
szén egyrészét és akkor a le
vegő is jobb lenne a gyártelepen. 
A gyártelep végén, az erdő 
szélén kaptunk szállást és ezen 
éjjel éppen 13-an aludtunk egy 
fedél alatt, a földszinten 2  csa
csi és mi 1 1 -en a padláson. 
Másnap délelőtt megmutatták 
és elmagyarázták nekünk az 
üveggyártást a kvarckőzet zú
zásától, hevítésétől, olvasztásá
tól, végig egészen a csomago
lásig. Legmegkapóbb az üveg
fúvás és formázás. Középen 
izzik a folyékony üveg és körös- 
körül majdnem hangtalanul, 
bámulatos gyorsan és ügyesen 
mozgó munkástömeg. Lándzsa
szerű fúvócsövével benyúl az 
izzó tömegbe, megforgatja, a 
felesleget levágja, belefúj, for
mázza, az inas egy izzó üveg- 
rudat nyom hozzá, egy-két 
simítás, fordítás és kész egy 
csinos kancsó. Már viszik is a 
kemencébe, hogy csak igen 
lassan hűlhessen ki. Nagy ügyes
séget, gyakorlatot és fáradsá
got igénylő munka. A  másik 
épületben láttuk, amint az üve
get csiszolóporral és korongok- 
.kai csiszolják. A munkás fel
vesz egy poharat, rákeni a ned
ves masszát, forgatja jobbra- 
balra és mikor leteszi, szép 
szabályos simítás van rajta. 
Láttuk aranyfüsttel és égetés
sel készíteni az iparművészeti 
dísztárgyakat is. A  munkások 
panaszkodtak, hogy a 2 0  éves 
román uralom alatt elhanya
golták a gyárat, de legnagyobb 
bizalommal és- hittel várják 
és remélik mindéz megjavítását 
a magyar kormánytól,

H í r e k
I&tentiszteleíek :

A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 
vasárnap reggel 8 órakor tót, délelőtt 
10 órakor magyar, az újtemplomban 8 
órakor tót istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róni. 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 elolt.

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

Á VASKERESZT
lovagkeresztjével tüntette ki a 
Führer Magyarország Kormány
zóját. Olyan helyről jött ez a 
szimbolikus megbecsülés, ahol 
tudják, hogy Horthy Miklós 
nemzetének nemcsak ezer éves 
múltja, hanem azt is, hogy en
nek a népnek hivatása van itt 
a Duna-medencében és feladatai 
is lesznek a jövendő Európa 
békés újjáépítésének idején. Le
het, hogy még jönnek nehéz 
napok, lehet, hogy harcok, küz
delmek várnak erre a népre, de 
vállalja ezeket annak a közmon
dásos magyar hűségnek a szel
lemében, amely hűségnek látható, 
megkülönböztetett megbecsülése, 
elismerése a Kormányzó Urunk
nak adományozott vaskereszt.

— Szabadságon a főispán,
Baiczai Beliczey Miklós Békés 
vármegye főispánja háromheti 
szabadságra ment.

— Kinevezés. Baiczai Beliczey 
Miklós, vármegyénk főispánja 
dr. Kardos József vm. áiva> 
széki ülnök, főispáni titkárt, a 
vármegye közellátási előadóját 
tb. főszolgabíróvá nevezte ki. 
A kinevezés vármegyeszerte 
őszinte örömet keltett.

— Elismerés a főispánnak, A
földmivelésügyi miniszter bai
czai Beliczey Miklóst, várme
gyénk főispánját árvízvédelmi 
miniszteri biztosi tisztségétől 
elismerésének nyilvánítása mel
lett felmentette.

— Leventeünnepély Széchenyi 
István emlékezetére. A  szarvasi 
Levente Egyesület Széchenyi 
István születésének 150 éves 
évfordulója alkalmából folyó hó
2 1 -én, vasárnap déli 1 2  órakor 
emlékünnepélyt rendez' a Kos
suth téren. Az ünnepélyt a 
levente-zenekar nyitja meg a 
Hiszekeggyel, utána szavalat és 
a Szarvasi Dalkar énekszámai 
következnek. Az emlékbeszé
det Korim Kálmán, a helybeli 
gimnázium vallástanára tartja. 
A  Szarvasi Dalkar énekszámai, 
szavalat és a Himnusz fejezik 
be az ünnepséget. A  rendező 
Levente Egyesület Szarvas ha
zafias polgárságát ezúton is 
meghívja az emlékünnepélyre.

— Elmarad a békési állat
vásár. A békési állat és kira
kodó vásárt szeptember 26, 27 
és 28 án kellett volna megtar
tani, miután azonban száj és 
körömfájás miatt zárlatot ren
deltek el a község területére, 
csak. a 28-iki kirakodóvásárt 
fogják megtartani.

— Baleset a Mária malomban.
F. hó 16-án szíjledobás közben 
eltörte a bal alsókarját Deme
ter Pál a Mária malom egyik 
alkalmazottja- Azonnal gyógy
kezelés alá vették, állapota 
javul, A hatósági megállapítás 
szerint felelősség a balesetért 
senkit sem terhel.

— Ügyvédi iroda áthelyezés.
Dr. Gémes Szilárd ügyvédi iro
dáját II. kér, 50. sz. alá (Futárá
val szemben) helyezte at. 293

— Bevonják az ezüst és papír
1 és 2  pengősöket. A pénzügy
miniszter elrendelte a 2 és 1  
pengős ezüstérméknek, vala
mint az 1  és 2 pengős bank
jegyeknek a forgalomból való 
bevonását. Az ezüstérméket 
magánosok f. évi november hó
30-ika után, közpénztárak dec.
31-ike után elfogadni nem kö
telesek. A Nemzeti Bank 1942. 
január 31 ig cseréli ezeket át. 
A banjegyeket 1942. március
1 0 -ig kell fizetésképpen elfo
gadni.

— Széchenyi emlékbélyegek.
A m. kir. pósta Széchenyi István 
gróf születésének 150. évfordu
lója alkalmából emlékbélyeg- 
sorozatot bocsát ki. Az új 1 0 , 
16, 20, 32, 40 filléres címletű 
emlékbélyegek szeptember hó
2 1 -én kerülnek forgalomba és 
a jövő év július 30 ig használ
hatók bérmentesítésre, a pósta- 
hivatalok azonban a bélyege
ket csak ezév végéig fogják 
árusítani.

— A szikjavifás tanulmányo
zása vármegyénkben. Európai 
hírű mezőgazdasági szakértők 
jártak a napokban Békés vár
megyében, ahol a szikes talajok 
géperővel való kijavításának 
kérdését tanulmányozták. A 
vendégeket útjukon dr. vitéz 
Surányi-Ungern Tivadar egye
temi nyilvános rendes tanár a 
középeurópai Gazdasági Bizott
ság Magyar Csoportjának ügy
vezető elnöke, dr. vitéz Ricsóy- 
Uhlarík Béla miniszteri osz
tályfőnök, volt békésmegyei 
főispán kisérte és kalauzolta.

— Hatósági árjegyzékek ki
függesztése. A Budapesti Köz
löny egyik legutóbbi számában 
jelent meg az 5870/1941. M. E. 
számú rendelet, amely a ható
sági árjegyzékek kifüggesztésé
ről intézkedik. A  rendelet 1 . 
§-a a következőképpen szól: 
„ Minden kereskedő, illetőleg 
iparos, aki áruknak — akár 
közvetlen iogyasztás, akár to- 
vábbeladás, akár * feldolgozás 
céljából — árusításával foglal

kazetták (kofferok)
n a g y  v á l a s z t é k b a n  k a p h a t ó k

Hüller-könyvkereskedósében

Iskolatáskák
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A járás legelterjedtebb hetilapja :

S iarvah éh Vidéke
Megjelenik minden hét péntekjén

kozik, köteles arra, hogy üzlet- 
helyiségében, illetőleg árusító
helyén az Árellenórzés Orszá
gos Kormánybiztosának rendel
kezése alapján kiadott hatósági 
árjegyzéket kifüggessze/ 1 A ka
mara értesülése szerint egyes 
helyeken a csendőr- és rendőr
ségi közegek feljelentést tesznek 
azok ellen a kereskedők és 
iparosok ellen, akik az árjegy
zéket nem függesztették ki. A 
kamara közli az érdekeltséggel, 
hogy a rendelet szerint is az 
/Yrkormánybiztos rendelkezése 
alapján kiadott hatósági árjegy
zéket kell kifüggeszteni. Ezen 
árjegyzék kiadása a mai napig 
nem történt meg, ennek 
következtében nem is függeszt
hető ki. Ettől függetlenül fenn
áll a kereskedők és iparosok 
azon kötelezettsége, hogy a 
29.100/1940. K. K. M. sz. ren
delet értelmében, hogy a kira
katban elhelyezett közszükség
leti cikkeknek az árait fel kell 
tüntetniük, továbbá az élelmi- 
cikkek eladási árát tartalmazó 
árjegyzéket az üzlethelyiségben, 
vagy árusító helyen a vevők 
által jól olvasható módon kell 
kifüggeszteniök. Ezen utóbbi 
két kötelezettségnek az érde
keltek feltétlenül tegyenek ele
get. A hatósági árjegyzékek 
kifüggesztesére akkor kerül 
sor, amikor a hatósági árjegy
zéket az árkormánybiztos ki
adja.

— Ügyvédi hír, Dr. Kiss Elek 
ügyvédi irodáját II., dr. Miko- 
lay István-utca 1 1 0 . szám alatt 
megnyitotta.

— Félmillió pengő a belvizek 
megrongálta békésmegyei há
zak kijavítására. Dr. vitéz 
sarkadi Márky Barna alispán 
múlt havi jelentéséből tudjuk 
meg, hogy a m- kir. kormány 
a belvizek által házakban oko
zott károk kiküszöbölésének 
céljaira még a július hó folya
mán 350.000 pengőt bocsátott 
a vármegye rendelkezésére, 
újabb kérelemre a múlt hó vé
géig még további 2 10 .0 0 0  pen
gőt utalt ki. A károk elbírálása 
folyamatban van, a javítás, ill. 
építkezés mihamar megkezdő
dik s remény van arra, hogy 
ezzel az igazán nagy mérvű 
segítséggel a jogos indokolt 
panaszokat legalábbis túlnyomó 
részt sikerült eloszlatni.

— A MÁVAUT közlekedés a 
vármegyei ülésen. Ismeretes 
olvasóink előtt a korlátozás, 
amelyet mintegy egy hónappal 
ezelőtt a MÁVÁUT a legtöbb 
vonalain életbéléptetett. Az 
egyes járatok megszüntetése 
különösen a szentandrási diák
ságot érintette . kellemetlenül, 
mert a korlátozás miatt gyalog 
kénytelenek az iskolába bejár
ni. De ugyaoily kellemetlensé
gek vannak, a többi járatok 
megszüntetése miatt is. A 
MAVART egyes járatainak 
leállítása vármegyénk közigaz
gatási bizottságát is foglalkoz
tatta legutóbbi ülésén többek 
között vitéz Tepliczky János 
interpellációja kapcsán. Az erre 
adott válaszában baiczai Beli* 
czey Miklós főispán kijelentette, 
hogy az autóbuszüzem .magán
vállalkozás, mégis igyekezni 
fog minden tekintélye és súlyá- - 
val odahatni, hogy a MÁVAUT 
legalább azokat a hibákat ki
küszöbölje, amelyeket módjá
ban áll, UL lesz*

— Megjelent a repülők lapja. 
A Horthy Miklós Nemzeti Re
pülő Alap támogatásával meg
jelenő Magyar Szárnyak repü
lésügyi folyóirat szeptemberi 
száma most jelent meg. Az új 
szám a magyar vadászrepülők 
délukrajnai hősies harcairól, 
bombázóink sikeres támadásai
ról számol be gazdag képanyag
gal. Raczkó Lajos a Nemzeti 
Repülő Csillagtúra eseményei
ről ír, valamint a vendég bol
gár repülőakadémikusokról. 
Bisits Tibor repülőőrnagy a lé- 
gikrónikáról, Sebesli László 
pedig a gyakorló és előképző 
mótoros sportgépekről ír. A 
szokásos rovatokon kívül közli 
a lap még Nemesvidy György 
folytatásos repülőregényét is. 
Jánossy István szerkesztésében 
megjelent Magyar Szárnyak 
mindenütt kapható. Ára 50 
fillér. Mutatványszámot ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Király-utca 93. szám.

HIRDESSEN LAPUNKBAN !

— Szőlészeti és borászati 
ösztöndíjak. A földmívelésügyi 
minisztérium a budapesti m. 
kir. felsőbb szőlő- és borászati 
szaktanfolyam hallgatói részére 
állami szőlészeti és borászati 
szakszolgálati kötelezettséggel 
járó több 1000 és 500 pengős 
ösztöndíjat létesített. Az ösz
töndíj elnyerésének részletes 
feltételeit tartalmazó szabályzat 
a földmiveiésügyi minisztérium 
szőlészeti és borászati ügyosz
tályáról szerezhető be. A pá
lyázat határideje 1941. évi 
szeptember hó 30.

— Cipőkereskedők üzletköre.
A kereskedelemügyi miniszter 
83.181/1940, sz. rendeletével a 
cipőkereskedők üzletköréből 
kizárta a hócsizma és gumi
csizma forgalombahozatalát. A 
szegedi kamara előterjesztéssel 
fordult a kereskedelmi minisz
terhez és rámutatott arra, hogy 
mióta a hócsizmák és gumi
csizmák forgalomban vannak, 
a cipőkereskedők e cikkekkel 
állandóan foglalkoztak,, viszont 
a csizmával kereskedők hó
csizmát és gumicsizmát nem

forgalmaznak. Maga a fogyasz
tóközönség is állandóan cipő
kereskedésekben keresi a hó- 
csizmát és a gumicsizmát, már 
t. i. azokat a csizmákat, ame
lyeket nem közvetlenül a lábon 
viselnek, hanem a cipőre húz
zák fel. A  kereskedelmi mi
niszter teljesítette a kamara 
kérését és 121.634/1940. sz. 
rendeletével közölte azt, hogy 
hatályon kívül helyezte a 
83.181/1940. számú rendeletét 
és megállapította azt, hogy a 
cipőkereskedő a cipővel keres
kedés gyakorlására jogosító 
iparigazolványa alapján minden
nemű cipő, továbbá hócsizma, 
gumicsizma, papucs és saru 
árusításával foglalkozhatik. Ci
pőkereskedésre szóló ipariga
zolvány alapján azonban bör- 
csizmát forgalomba hozni nem 
lehet.

— Ki nem jelölt szénnagyke
reskedők árusítási joga. A köz
ellátási miniszter 208.867/1941. 
sz. rendelkezésében úgy dön
tött, hogy a tűzifanagykeres
kedői kijelölésnél követelt gya
korlathoz hasonlóan azok a 
szénnagykereskedők, akik 1941. 
évi március hó 15-ig kérvényü
ket benyújtották, a 200 .200/
1941. K. M. számú rendelet 5. 
§ a értelmében az elutasító 
határozat kézbesítésének nap
jától számított 60 napig áru
síthatják meglévő készletüket.

— Elelmiszerkereskedők tej
árusítási joga. Gyakran felme
rül a kereskedőérdekeltség kö
rében az a kérdés, hogy a tej- 
árusítással a kereskedő mely 
esetben foglalkozhat 7 Adott 
esetben a kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter úgy 
döntött, hogy tej árusítással csak 
az a kereskedő foglalkozhatik, 
akinek az erre való jogosultsága 
iparigazolványából kitűnik, vagy 
pedig az egyszeri (napi 50 lite
ren aluli) tejkimérésre ipariga
zolvánnyal, illetőleg a tejkimé
résre (napi 50 literen felül), vagy 
egyéb tejiparra iparengedéllyel 
rendelkezik. Az élelmiszerke
reskedésre jogosító iparigazol
vány tehát önmagában a tejá
rusításra nem jogosít.

B É R B E A D Ó ,

esetleg holt felszereléssel együtt, 

a mezőtúri határban 450 magyar 

hold birtok. Ebből 200 hold 

öntözésre van berendezve, 100 

.holdon bulgár kertészet folytat- 

tatható. Értekezhetni előzetes 

értesítés mellett

O s m i t z  G é za
tulajdonossal Mezőtúr Peres p. a*
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Békés vármegye.

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

19794—1941. ikt. szám.

Versenytárgyalási 
h i r d e t m é n y

Szarvas község elöljárósága a képvi

selőtestület 184—1941. kgy. számú ha

tározata alapján a község tulajdonát 

képező Árpád Szálloda, kávéház és ét

terem bérletére nyilvános versenytárgya

lást hirdet

A szálloda, kávéház és étterem a 

község tulajdonát képező bútorzat és 

felszereléssel adatik bérbe.

A bérleti idő kezdete 1941, évi no

vember hó 1 napja s tartama 6 év.

Részletes bérleti feltételek Szarvas 
község elöljáróságánál díjtalanul szerez

hetők be.

Ajánlattevők ajánlatuk beadásával egy

idejűleg 500 pengő készpénzt tartoznak 

a község pénztáránál bánatpénz gyanánt 

letétbe helyezni s egyben elfogadható 

módon igazolni tartoznak azon tőke Ösz- 

szegét is, mellyel rendelkeznek s melyet 

üzleti forgótőkeként a bérleménybe be

fektetni szándékoznak.

Az 1939. évi IV. t-c, szerint zsidónak 

tekintendő személyek a versenytárgya

lásból ki vannak zárva s éppen ezért 

pályázók származásukat, illetve azon 

körülményt, hogy zsidónak nem tekin

tendő személyek ajánlatukhoz csatolandó, 

okiratokkal igazolni tartoznak.

Felhívja az elöljáróság mindazokat, 

akik a bérletet elnyerni óhajtanák, hogy 

zárt írásbeli ajánlatukat! melyhez a 

bérleti feltételek egy ajánlattevők által 

aláírt példánya is csatolandó „Ajánlat- 

Szarvas község tulajdonát képező 

Árpád szálloda és kávéház" bérletére 

külső felirattal legkésőbb f. évi októ

ber hó 8 napjának délelőtti 9 órájáig 

Szarvas község iktatóhivatalába nyújt

sák be.

Később beérkező s kellően fel nem 

szerelt ajánlatok figyelembe nem vétet
nek.

Ajánlattevők ajánlataikkal a döntésig, 

de legkésőb az Mániát beérkeztétől szá

mított 30 napig kötelezettségben állanak.

A község fenntartja magának azon 

jogot, hogy a beadott ajánlatok felett 

szabadon dönthessen.

Szarvas, 1941. évi szeptember hó 10.

ELÖLJÁRÓSÁG.

E L A D Ó
a szarvasi IV. belkerületi 

356 számú beitelkes

házingatlanság.
Az eladással

dr. Készt Ármin
ügyvéd van megbízva.

2U

NYOMTATVÁNYT
szép, ízléses kivitelben, gyorsan készít a

MÜLLER-NYOMDA
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S P O R T

Turul—Hunyadi II. 3:0 (2:0)
II. o. b. Szarvason. Vezette : Vérkonyi.

Pompás, ideális labdarúgó- 
időben, igen szépszámú békés
szentandrási és szarvasi szur
kolótábor jelenlétében kezdődik 
a félig-meddig rangadó-szeiű 
mérkőzés, amelyre a csapatok 
a következő összeállításokban 
futottak ki Várkonyi sípjelére:

Turul: Székely — Sznagyik, 
Nagy — Kuhajda, Herczegh, 
Kerekes 1 — vitéz Csatai,
Melich, Bankó, Podmaniczki* 
Kerekes II.

Hunyadi I I : Sindel II — Szi
lágyi I, Kiss — Bagi, Sindel I, 
Bende — Dorogi I, Gergely, 
Körmendi, Taskó, Katona.

Az első támadást a Turul 
vezeti és Sindelnek kifutással 
kell mentenie. Pár perces me
zőnyjáték következik ezután. 
Áz 5. percben már vezethetne 
a Turul, de Bankó jó helyzetből 
gyengén lő Sindel kezébe. A 
Hunyadi kísérletezései csírájá
ban halnak el a Turul fedezet
során. A  16. perc meghozza a 
vezetést: Podmaniczki kereszt- 
labdáját Melich és Bankó jól 
adogatják egymásnak, végül is 
Bankó egyből bombáz a hálóba. 
Nagyszerű akció, pompás gól: 
1 :0. Kezdés után Csatai száguld 
le a szélen, de 1 0  méterről fölé 
bombáz, amit két perc múlva 
megismétel. Fokozódik a Turul 
fölénye, de a csatárok folyto
nos támadásainak befejezését 
nem kíséri szerencse. Kerekes 
II, Melich és Podmaniczki jó 
helyzetekben hibáznak. A 28. 
percben Csatai beadását Sindel 
szépen védi Egy perc múlva 
majdnem egyenlít a Hunyadi, 
de Székely bátor vetődéssel 
ment Gergely elől. A 31. perc
ben Bende csúnyán belerúg 
Melichbe, olyannyira, hogy ki 
kell vinni őt a pályáról. A 
csonka Turul ezután is támad. 
Herczegh szabadrúgást lő mellé 
a 16-osról- Csatai ezúttal is fa
képnél hagyja Bendét és Kisst, 
de — szokása szerint — ismét 
fölé lő. A  45. percben éri el 
második gólját a Turul: Csatai 
jól beívelt szögletét Bankó fej
jel továbbítja a hálóba, 2 :0 .

Szünet után Hunyadié az első 
támadás, Székely kifutással há
rít. A  7. percben szépen ado
gatva jön fel a Hunyadi és 
majdnem gólt lő, de Gergely 
2 méterről fölé emeL A Turul- 
csatársornak mqpt nem igen 
megy a játék. Csatait nagyon

fogják (ketten is !). Sznagyik 
megunja a sok meddő táma
dást és a Turul 16-osáról hoz
za fel a labdát, de amikor 
lőni akar Sindel kapujára, Her
czegh „szereli". A 15. percben 
Bankó kiugrik, a 16-oson belül 
felvágják, de Várkonyi nagy 
meglepetésre, a Turul ellen ítél 
szabadrúgást. A 19. percben 
Csatai elfut, kapura tartó bom
bája Bendétől szögletre pattan. 
A berúgás eredménytelen ma
rad. Végre a 2 2 . percben újabb 
gólhoz jut a Turul: Kerekes II 
beadását Bankó egyből küldi 
kapura és a pergő lövés Sindel 
kezeit érve jut a hálóba : 3:0. 
A 28. percben Bankó 20  mé
teres szabadrúgása a kapufától 
vágódik vissza. Említést érde
mei még e játékrészben Csatai 
és Kerekes II nagy helyzete, 
míg az idő többi része válto
zatos mezőnyjátékkal telik eL

A Turul megérdemelte a győ
zelmet és annak aránya sokkal 
nagyobb lett volna, ha Melich 
nem sérül meg az első félidő 
közepén. A Hunyadi utánpót
lása kissé túlkeményen játszott, 
ami kissé zavarólag hatott a 
Turul egyes játékosaira. Meg
lepő volt még a szentandrási 
fiúk ügyes és lelkes játéka is. 
Tárgyilagosak vagyunk tehát, 
ha a fenti eredményt reálisnak 
mondjuk és azzal, természete
sen meg is lehetünk elégedve.

A Turulban Székelynek ke
vés dolga volt. Nagy és Szna
gyik egyformán jól játszottak. 
A  fedezetsorban Herczegh okos 
játéka nagy érték. Kuhajda és 
Kerekes I megbízhatóak. A  tá
madósor legjobbja Bankó, amit 
három gólja is bizonyít. Melich 
nagyon hiányzott e csapatrész- 
ből sérülése után. Csatait na
gyon fogták. Kerekes II csali; á 
második félidőben mutatott va
lamit. Podmaniczki tehetséges, 
de még sokat kell fejlődnie.

A  Hunyadiban Sindel II ügyes 
kapus. A  hátvédek közűi Kiss 
a jobbik, de Szilágyi I is kielé
gített A  fedezetsorban Bende, 
Sindel I, Bagi a sorrend. A csa
társor nagyon széteső. Itt csak 
Körmendi mutatott valamit.

Várkonyi játékvezetővel az 
egyik fél sem volt megelégedve. 
Mi is többet váriunk tőle.

A II. o. délnyugati csoportjának állása

1. Szarvasi Turul
2. B. Hunyadi II
3. Tótkomlósi LE
4. Gádorost SE
5. 0>ÍTK II
6. Békéasámaon*
7. Kondoros II

4
2
2
2
1
1
0

0 1 13:7 8
1 1
0 0

3:4
11:2
8:3
5:9
3:10 0 
2:10 0

*A B L Z  eredményeiből 2 büntetőpont levonva I

A PR Ó H IR D ETÉSEK

Nagyszénás királysági Érpar
ton gádorosi-út mellett 1 0  kis
hold szántó föld eladó. Érdek
lődni lehet Szarvas, I., Arany 
János-utca 180—1. szám alatt.

261

Ótemető alatt 818 négyszögöl 
gyümölcsös és II. 396. sz. ház 
eladó. 273

4 hold föld .eladó a Tóni szál
lás mellett. Érdeklődni lehet 
a vasútutcai Janurik fűszer üz
letben.

II, kér. 115 számú ház eladó. 
Érdeklődni a Polgári Körben. 
_________________________ 290

Eladó 2  ágy és 1  Íróasztal 
L kér. 131 sz. alatt. 286

I. kér. 1 1 2  számú ház eladó. 
Az eladással dr. Král Pál ügy
véd, van megbízva. 285

25 hold szántó Józsefszállá- 
son haszonbérbe kiadó. Bőveb
bet a József szállási tanítónál.

284

IV. kér. 545 számú ház új
telepen eladó. 283

Mikolay-örökösöknek Kákán 
1 0  kát. hold földjük eladó. 
Érdeklődni lehehet dr. Rimely 
Adám úgy vénél, Szentesen. 294

Bútorozott szoba, esetleg tel
jes ellátással kiadó. Cím a ki
adóhivatalban. 295

IIL kér. 160, szám alatt egy 
udvari lakás azonnalra kiadó.
_________________________ 296

9 hold csabacsűdi szántóin
gatlan és I. kér. 289. számú ház 
eladó. Az eladással dr. Csicsely 
és dr. Roszik ügyvédek irodája 
van megbízva. 301

Keresek megvételre házat, 
öreg házaspár eltartásával. Cím 
a kiadóban. 297

Harminc kishold jóminőségü 
szántóföld Kákán tanyaépüle
tekkel eladó. Tájékoztatást ad 
dr. Salacz Aladár ügyvéd.

Négy középiskolát végzett, 
keresztény családból való Bút

nyomdásztanulónak
felvesz lapunk nyomdája.

Nyomatott Mfiller Károly könyv
nyomdáiéban Szarvas. 1. kér. 13

Szép,
modern
Supern,
Standard,
T elefunken, 
Orion

1941-42 RÁDIÓK 

Sztrehovszkynál
VÉTEt-CSERE

V a r r ó g é p e k ,  
gyermekkocsik, 

csillárok, 
külföldi kerékpárok

gramofónlemezek 
nagy választékban
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A Szarvasi Hitelszövetkezet

mint az O. K. H. tagja pénzintézet

4 és V2 százalékos
középlejáratú kötelezvény 
k ö l c s ö n ö k e t ,  továbbá 
kisgazdák és mezőgazda- 
sági munkások részére 
6 %-os kamatozású váltó- 

kölcsönöket folyásit. 
Takarékbetéteket előnyösen 

kamatoztat és bármikor 
visszafizet.

103
Icát. hold föld

haszonbérbe kiadó.

Érdeklődni lehet

dr. Král Pál
ügyvédnél.

299

a szarvasi I. -bel kér. 
71 számú, bőséges lak 
és gazdasági épületek
kel ellátott, kövesút 
mellett 680 négyszögöl 
területen fekvő bel- 
telkes ingatlanság.

Az eladással dr. Késit Ár
min szarvasi ügyvéd van 

'megbízva. 278

ANKÖNYVEK
(újak és használtak) raktárról azonnal 
vásárolhatók készpénzfizetéssel á

M Ü L L E R ~ K Ö N Y V  KERESKEDÉSBEN

Iskolakönyvek, füzetek 

Írószerek, valamint az 

összes iskolai cikkek 

nagy raktára, a kör

nyék legelőnyösebb 

bevásárlási forrása I

S Z A R V A S
Horthy Miklós út 
Telefonszám 109


