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A magyar kereskedő szerepe 
a közellátásban

A miniszterelnök legutóbbi be
szédében ismételten hangsúlyozta 
az egészséges alapokon nyugvó 
közellátás fontosságát az ország 
jövője szempontjából. Beszédében 
vázolta a megoldásra váró fela
datokat s kijelentette, hogy azok
nak megvalósítására hamarosan 
sor kerül. A miniszterelnök ki
jelentéseivel egyidejűleg két fontos 
közellátási rendelet került nyil
vánosságra, amelyek a kereske
dők jövendő szerepét szabályoz
zák. Az a sok hangoztatott igaz
ság, hogy a közellátáson ál) vagy 
bukik az ország belső rendje, 
szinte magától értetődően felté
telezi azt, hogy a közellátás le
bonyolításába és végrehajtásába 
a termelőkön és a fogyasztókon 
kívül belekapcsolódjanak a köz
vetítők is, akik az árut a terme
lőtől a fogyasztóig eljuttatják. 
Ml sem természetesebb, hogy ha 
a termelők kötelességéit szabá
lyozzák s ugyanakkor a fogyasz
tók szükségletkielégftését is bi
zonyos megkötöttségek alá vetik, 
rendezni kell a közvetítők szere
pét és feladatkörét is, A háborús 
erőfeszítések közepette termelt 
javaknak az a része, amelyet a 
közszükségletek fedezésére for
dítanak, a nemzeti vagyonnak 
egy alkotórészét képezi s így 
nem mindegy, hogy azok, akikre 
a nemzeti vagyon e forgalomba- 
hozatalát bízzák, hogyan látják 
el munkakörüket. Az elmúlt vi
lágháború szomorú tapasztalatai 
arra késztették a kormányzatot, 
hogy a honvédelmi törvény meg
alkotásakor figyelembe vegye 
azokat a követelményeket, ame
lyeket egy korszerű háború je
lent az ország 'gazdasági életében. 
Ma mindenki harcol s ez a harc 
csak úgy vezethet győzelemre* 
ha mindenki pontosan tudja fel
adatát a azt legjobb tudása azé« 
rlnt hajtja végre. Az új termelési 
és beszolgáltatási rend csatasorba 
szólította a termelőket és felada
tukká tette azt, hogy termelő
munkájukkal biztosítsák az or
szág jövőévi élelmezését. De mit 
ér a gazda vere]tékes munkája, 
ha a beszolgáltatási kötelesség
nek teljesítésekor termékeit nem 
tudja biztos úton a fogyasztóhoz 
eljuttatni. Most a termelési hatéba 
belekapcsolódtak a kereskedők 
is, akiknek feladatát képezi a 
beszolgáltatásra kerülő áruk fel
vásárlása és a kitűzött irányel
vek szerinti fogyasztókhoz jut
tatása. A koánány teiúfeletek meg
nyugtatásul szolgálhatnak mind
azoknak, akik az utóbbi Időben

a kereskedelem jövőjét féltették. 
A kereskedő az új rendben meg- 

I találja helyét, fontos megbízatást 
kap, sokszor hangoztatott egyéni 
kezdeményezés és vállalkozó 
szellem egy cseppet sem szen
ved csorbát. A korszerű gazda
sági politika ugyanis kellőképpen 
értékeli ezt a két tényezőt s 
azoknak jobb kihasználása érde
kében megfelelő célokat tűz ki 
és megfelelő működési területet 
biztosít. A kereskedők feljogosí
tásáról szóló rendelet értelmében 
a beszámítható áruknak a terme
lőtől a fogyasztóig eljuttatásának 
útja olyan kereskedőkre van bízva, 
akik az egyes árucikkek adásá
val és vételével eddig is foglal
koztak. Ilyen módon természe
tesen kellő ellenőrzés és irányí
tás mellett a rendelet a keres
kedelmi forgalom megszokott 
rendjét tartja fenn. A kereskedők 
kijelölésénél is az olyan szem
pontok az irányadók, amelyek 
elsősorban a nemzet érdekeit 
tartják szem előtt. Az a körül
mény pedig, hogy három kate
góriát állapítottak meg a keres
kedők részére: az országos, a 
körzeti és a helyi kereskedőket, 
csupán azt bizonyítja, hogy szo
ciális szempontokból is figye
lembe vették a kereskedelem 
mai adottságait. A fogyasztókö
zönség felé pedig nagy megnyug
vást keltett az, hogy a termelés 
és a fogyasztás közötti út egye
nes, azon semmi zökkenő nem 
lesz, mert egyrészt a megbízható 
kereskedőtársadalom, másrést az 
állandó irányítás és ellenőrzés 
mellett gondoskodnak arról, hogy 
a termelt javak szétosztása 
akadálytalanul megtörténhessék. 
Amikor a rendelet az árufor
galmi központok szervezéséről 
intézkedett, akkor ezt azért tefte, 
hogy fez egyes árucsoportok jo
gosított kereskedőinek működé
sét a közellátás szempontjából 
irányítsa és -ellenőrizze. A köz
pontok létesítése nem jelenti a 
vétellel is  az eladással kapcso- • 
latos ügyletek elbürokratizálódá- - 
dását, mért a központ beavatko
zása sokszor előnyt fog jelenteni 
a kereskedőnek. A közellátás 
terén a parancsoló szükségesség- 
4bŐl kifolyólag adódnak olyan fel
adatok, amelyeket netn lehet 
mindig a gazdaságosság szem
pontjából megoldani« Az egyes 
központok esetenkénti közvetlen 
közreműködése megkíméli majd 
a kereskedőt attól, hogy számára 
gazdasági szempontból előnyt 
nem jelentő vállalkozást hajtson

végre. Végeredményben a rende
letek a hazafias szellemben dol
gozó kereskedőtársadalom ré
szére nem jelentenek semmiféle 
nehézséget és megkötöttséget, 
mert minden kereskedő meg
kapja és megtalálja az egyéni

A Magyar Élet Párt szarvasi 

szérvezete 1943. június 14-én, 

pünkösd hétfőjén délután fél 3 

órai kezdettel nagyválasztmányi 

ülést tart a Magyar Élet párt- 

hdyiségében, a Polgári Kör nagy

termében A nagyválasztmányi 

ülésen meg fog jelenni dr. vitéz 

Zerinváry Szilárd a választókeru-

A szarvasi Művészet- és Tudo- 
ménybarát Társaság június havi 
előadóülését és vitaestjét hétfőn 
este larlotta meg nagy érdeklődés 
mellett a Polgári Kör különtermé
ben. Dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
országgyűlési képviselő, a Társa
ság elnöke szeretetteljes szavak
kal köszöntötte a szép számban 
összegyűlt tagokat és érdeklődőket. 
Az előző előadóest jegyzőkönyvé
nek bemutatása után Tóth Pál 
szarvasi kisbirtokos olvasta fel 
eredeti megfigyelésén alapuló ta
nulmányát : „Mi az oka annak, 
hogy májusban a legelőre kihajtott 
szarvasmarha fogyni kezd?* cím
mel. Tóth Pál saját metfgyéléseit 
adta elő tanulmányában, és 'a 
eimben felvetett kérdésre a magya
rázatot abban adla, hogy a szá
raz téli takarmányon élt jószág 
átmenet nélkül j)yers, vizes 4akar- 
mányra tér ál, ami emésztési za
varokat és állatában fogyást ered
ményez. Számítása szerint emiatt 
szarvasi viszonylatban mintegy 
900 mázsa hús vész el. Ennek 
meggállására a jószágnak esténként 
szalmával való etetését ajánlja, 
ami állal az átmenet meg lenne,

adottságainak megfelelő feladatot 
és működési területet, csupán a 
felelősség lesz nagyobb, mert a 
háborúban élő nemzet javaival 
való gazdálkodásnál háttérbe kell 
szorulni az önzésnek és az egyéni 
haszonlesésnek.

let köztiszteletben álló ország- 

gyűlési képviselője is és beszá

molót mond a kül- és belpoliti

kai helyzetről, az aktuális kérdé

sekről. A MÉP helyi szervezete 

a nagyválasztmányi ülésre ezúton 

hívja meg a választmányi tagokat, 

a párt tagjait és minden érdek-

a kétféle fajtájú takarmány között. 
Az értékes mefigyeléshez dr. Do- 
mán Imre állatorvos szólt hozzá 
ismertetve a szarvasi gazdatársa- 
delom körében szokásos megvédő 
módszert, amely száraz széna 
adagolását eszközli. A tanulmányt 
és a hozzászólást dr. vitéz Zerin
váry Szilárd köszönte meg, majd 
Bocsák Géza bankigazgató tartotta 
meg tartalmas és körültekintő elő
adását *  .Pénzről és a pénzgaz* 
dálkodásról* címmel. Az illuszt
ris előadó részletesen ismertetle 
a tőke kialakulását, a tőke és a 
munka kapcsolatait, a tőke és a 
kamat irányelveit, a hitel problé
mákat, majd a háborús gazdál
kodással kapcsolatban a pengő 
értékállósságát ismertette és az 
infláció megakadályozáséra a'fe
ketepiacletörését és a takarékos
ságot emelte ki. A forgalomba ke
rült pénz termelési eszközzé válik 
és annak helyes, szak és célszerű 
irányítása a gazdasági élet virág
zását, termelő eredményeit és a 
szebb magyar jövőt segíti elő. A 
nagy tetszéssel fogadott előadá
sokhoz dr. Dörnyei József ügyvéd, 
dr. Ondvári Pál kir. járásbírósági

Országgyűlési képviselőnk 
pünkőlsc! hétfőjén beszámolót ad 

Szarvason a Magyar Élet Párt 
nagyválasztmányi ülésén

A . választm ányi ülést hétfőn délután fé l 3  órától 
tartják  meg a  Polgári Kör nagyterm ében

lfidőt.

Az infláció megakadályozásának 
leghatásosabb eszköze 
a feketepiac letörése 

és a takarékosság
Bocsák G éza bankigazgató nagysikerű pénzgazdál

kodási előadást ta rto tt a  szarvasi M űvészet- és 
Tudom ánybarát Társaság havi előadóülésén



Nagymennyiségű feketeárut 
foglalt le a rendőrhatóság 

kedden délután 
a szarvasi pályaudvaron

Az eljárás megindult a hamis bevallást adó áru- 
tulajdonosok ellen és az élelmiszereket a hatóság

elkobozta
A szarvasi rendőrhatóság ked- tulajdonosai halóságok meglévesz-

den délután nagyszabású ellenőr
zést tartod a szarvasi pályaudva
ron. Ez alkalommal a vasúion szál
lításra feladott csomagok tartalmát 
vizsgálták ét. mivel feltehető volt, 
hogy a csomagok tulajdonosai az 
idevonatkozó szállüási rendelke
zések kijátszásával a csomagok 
tartalmául más cikkeket jelölnek 
meg. A hatóság megvizsgálta a 
vasúton feladásra kerülő csoma
gokat és azoknak majdnem mind
egyike a megjelölt árucikkel ellen
tétes árut tartalmazott. A hatóság 
ennek alapján, mivel a csomagok

tésére és a rend sietek kijátszására 
szállítási engedély nélkül közszük
ségleti cikkeket akartak Budapestre 
szállítani, hogy azt a feketepiacon 
értékesítsék, a csomagok tartalmát, 
nagymennyiségű tejterméket, túrói, 
vajai, azonkívül húsfélékéi, mákot, 
élő és vágóit barom fit foglalt le 
és szerdán ér*ékesítette. A hatóság 
ugyanekkor megindította az eljárást, 
hogy a mai nehéz idők lelketlen 

^párásítói, akik nemzetellenes cse
lekedetükkel a belső béke megbon
tására törekszenek, elvegyék méltó 
és megérdemelt büntetésüket.

************************************************
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elnök és Selmeczy Géza gimn. 
tanár szóllak hozzá, majd az elő- 
adó viszontválasza után az elfíök 
a Társaság köszönetét tolmácsolva 
az előadónak és felszólalóknak, 
berekesztette az előadó estét.

+

A Társaság legközelebbi club
estjét pünköds hétfőjén este fél 9 
órától, legközelebbi előadó ülését 
pedig július első hétfőjén, 5-én 
tartja meg, amelyen Fasang Ár
pád énektanár tart előadást.

H Í R E K
9

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban első 

ünnepnap reggel háromnegyed 9 óra
kor tótnyelvű, fél lt  órakor magyar- 
nyelvű. Másnap fél 9 órakor tót nyelvű, 
negyed 11 órakor magyar nyelvű isten- 
tisztelet lesz.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap délelőtt 8-órától diákmise. 
9 órakor csendes mise, 10 órakor 
*zer.tbeszéd, nagymisc. Délután 6 óra
kor éjtatosság.

Szarvason református istentiszteletei 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében. Kondoroson min
den hónap második vasárnapján dél
után 2 órakor van istentiszteiet a köz
ségi iskolában.

—Zenés felvonulás a Kormányzó 
Úr születésnapja alkalmából. A
Szarvasi Levente Egyesület a Kor
mányzó Űr Ö Főméltósága szüle
tésnapjának előestéjén, június hó 
17-én este 7 órakor a Horthy Mik- 
lós-sporltelepről indulva a Csáky- 
ulcán át a piactérig zenés felvo
nulást (art. Utána a piactéren mű
soros ünnepélyt rendez, melyre 
Szarvas község közönségét ez 
űlon hívja meg.

— Országgyűlési képviselőnk a 
hősi halált halt kormányzóhelyet- 
tes fényképét kapta emlékül. Né
hai vitéz Horthy István, a hősi 
halált hall kormányzóhelyeltes fe
lesége férjének egy művészi fény
képével ajándékozta meg dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselőt. A fénykép meleg aján
lással és a kormányzóhelyettes 
özvegyének aláírásával van ellálva.

— Előléptetés. Dr. Szelényi Ti
bor vra. aljegyző. 1b. főszolgabí
rót, aki egy. év óta harctéri szol
gálatot teljesít, május 1-én főhad
naggyá léptették elő.

— Tibori istentisztelet. A helyi 
Levente Egyesület az elmúlt vasár
nap délelőtt a Hősi Emlékmű élőit 
protestáns tábori istentiszteletet ren
dezett, amelyen Kiss György ev. 
lelkész mondott beszédet.

— Szarvasi származású festő- 
mfivészelc sikere. Budapest főváros 
még az elmúlt évben pályázatot 
írt ki a Megváltó születésének és 
a hozzáfűződő események grafikai 
és kisplasztikai ábrázolására. A 
pályázat, most dőlt el és a meg
osztott negyedik díjból 300—300 
pengővel Ruzicskay György „Há
romkirályok* és Koffán Károly 
„Bemutatás a templomban" című 
műveit jutalmazták.

— Beíratás az állami elemi nép
iskoláiba. A szarvasi állami elemi 
népiskola I—VI. osztályaiba a be- 
irafások június hó 10., 11. és 12-én 
délelőtt 8 - 12-ig. délután 3—tj-ig' 
(esznek megtartva.

Üzenet hazulról
Üzenet jött. Esti szellő hozta. 
Suttogva megült a zöld lombokon. 
Szememről a könnyet lecsókolta 
És megsimogatta fáradt homlokom.

Üzentet a régi, kedves ufcdfc. 

Afínd fii'uen őrzik lepleim nyomát. 
Búsulnak a feőrősparfi fűzfák
S a rét is küldi színpompás dalát l

Illatukat küldik az akácok! 
Otthoni szellő harangunk szavát f 
Álmodozva újra otthon járok ; 
Simogatom lopva a házak falát 1

Özénél jött. Esti szellő hozta. 
Suttogva megült a zöld lombokon. 
Szememről a könnyet lecsóholta 
És megsimogatta fáradt homlokom.

FÖLDESSY ESZTER.

•  Tavaszi ünnepélyt rendeztek 
a községi óvódák. A szarvasi köz
ségi óvódák a V&röskereszt, vala
mint a gyermekek számára felál
lítandó bábszínház javára a múlt 
héten szombaton délután a Nyári 
Színkörben jót sikerült műsoros 
tavaszi ünnepélyt rendeztek, ame
lyen a szülőkön kívül nagyszámú 
érdeklődő is megjelent. Az ara
nyos kis óvódás gyermekek han
gulatos jeleneteket versecskéket, 
daljátékokat adtak elő kedvesen. 
A betanítás nehéz munkájáért az 
óvónői kart* a legteljesebb elisme
rés és dicséret illeti meg.

— Díszpolgárrá választották
Baiczai Beliczey Miklóst, a vár 
megye főispánját Nagyszénás köz
ség képviselőtestülete a község 
díszpolgárává választotta.

— Képviselői panaszkihallgatás.
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd ország- 
gyűlési képviselő e hó 12*én. szom
baton délután 3—5 óráig panasz
kihallgatást tart Szarvason a Ma
gyar Élet párthelyiségében, a Pol
gári Körben.

— Gyakorlóiskolai beiratás. A
(anílónőképző intézettel kapcsola
tos gyakorló elemiiskolában az 
J943 — 44. tanévre júniui 10., II., 
12-én lesz megtartva. Fölvétetnek 
fiú- és leánytanulók. A beíratko- 

: zás helye a gyakorlóiskola tan
termében van. (Régi gimnázium - 
épület).

— Választmányi ülés a Baross 
Szövetségben. A Baross Szövetség 
szarvasi csoportja vasárnap dél
előtt az Árpád Szállóban lévő 
egyesületi helyiségében választmá
nyi ülést tartott Orosz Iván elnök
lete mellett. Az ülésen Orosz Iván 
beszámolt a Budapesten áldozó
csütörtökön megtartott rendkívüli 
közgyűlésről, majd Gaál János aU 
elnök ismertette a folyó ügyeket.

— Országos vásár Szarvason.
A szarvasi országos vásárt a jövő 
héten rartják meg. Lóvásár június 
I8*án, kirakédóvásár 19 én lesz.

Puha és keményfára, furnirra 

elsőrangú I B M l i y T t f  szállít 
C h e n o l a b o r  Vegyiművek 

Budapest.IX. kér., Lónyai-u.39/a 

Ingyan mintákkal szolgálunk. 
Nagy vállalatok és szövetkezetek 
szállítója. Rcfferenciák az iro

dánkban. Helyi képviselőnk: 
W I G N E R  S Á N D O R .

— Halálozás. Dr. Ponyiczky Zol
tán. a szarvasi Vajda Péter ev. 
gimnázium tanára 57 éves korá
ban, a múlt héten, hossza* és sú
lyos belegeskedés után elhúnyt. 
A meleg lelkületű, hivatásának és 
családjának élő gimnáziumi tanár 
halála széles körökben mély rész
vétet kelteti. Dr. Ponyiczky Zoltán 
temetése szombaton délután ment 
végbe a gimnázium tornacsarnoká
ból kartársai, a tanulóifjúság, nagy
számú tisztelői részvételével.

— MÉP nagyválasztmányi ülés 
Nagyszénáson. A Magyar Élet Párt 
nagyszénási szervezete június 20- 
án. vasárnap nagyválasztmányi 
ülést tart. A választmányi ülésen 
megjelenik dr. vitéz Zerinváry Szi
lárd országgyűlési képviselő is és 
azon beszámol az aktuális kér
désekről.

— Kitüntetés. A m. kir. föld* 
mívelésügyi miniszter Czinkoczki 
Mátyás szarvasi lakos, kisbirtokos, 
gazdasági tudósítónak működése 
elismeréséül egy- művészi kivitelű, 
egy kubikust ábrázoló szobrot 
adományozott elismerésének ki- 
nyilvánítása mellett.

— Zsírt akart Pestre szállítani.
Pauiik Mihály szarvasi lakos 
Mezőtúron át Budapestre szállítási 
igazolvány nélkül 8 kg zsírt akart 
szállítani, de a mezőtúri rendőrség 
igazoltatta és a zsírt elkobozta. A 
mezőtúri államrendőrség kapitány
sága, mint rendőri büntetőbíróság
8 napi elzárásra átváltoztatható 
40 pengő pénzbüntetésre ítélte.

— lói rajzoló ügyes fiúk elhe
lyezkedhetnek. Egy világhírű ma
gyar porceüángyár több jól rajzoló, 
ügyes és művészi hajlamú fiút la- 
noncként felvenne. A tanulók tel
jes ellátásáról és heti 10 pengő 
zsebpénzről á gyár gondoskodik. 
Az érdeklődő 15 évesnél . nem 
idősebb fiúk sürgősen jelentkezze
nek Orosz Ivánnál (városháza 48. 
számú iroda.)

—Tyúkokat loptak. Molnár Ann- 
rás és. Molnár János szarvasi fm. 
napszámosok Litauszki Páltól hét. 
tyúkot elloptak, azt értékesítették 
és a pénzt elosztották egymás kö
zött. A kir. járásbíróság Molnár 
Andrást 3 heti fogházra és 3 évi 
jogvesztésre. Molnár Jánost 8 napi 
fogházra és 1 évi jogvesztésre 
ítélte. Az ítélet jogerős.

Tisztelettel értesítem a gazda közönséget, hogy

minden kéten keddi napon van
b o r j  ú á  t v é t e l ,
az előírt napi árért.

_______________  VHfaTÓTH JÁNOS é. TAKSÁI.

ÚJ KO ZM ETIKA SZA R VA SO N !
Értesítem a nagyérdemű hőlgykőzőnséget ,  
hogy a legmodernebb&l  berendezett és 
s z a k s z e r ű e n  f e l s z e r e l t

KOZM ETIKAI S Z A L Ó N T
nyitottam Szarvason, I. kerület, Deák 
Ferenc-uta 87. szám  alatt (ö z v . Dómer 
Pálné házában), ahol a legkényesebb Igényeket 
is kielégíts előzékeny kiszolgálásról biztosítom 
a mélyen tilztelt hSIgykSzönséget és kérem 
szíves pártfogó támogatásukat. Teljes tisztelettel:

Özvegy Roszik Mihályné.

Egy vizeslajtról a

fémcsap 
elveszet t .

A tulajdonosa kéri a meg

találót. hogy .

kellő Jutalom 
e I le h é b e n
II. kerület 14. szám alatl 
leadni szíveskedjék.
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ESERNYŐT,
napernyőt, kerti-ernyőt 
készít, javít, áthúz

L i t a u s z k y

G y ö r g y

esernyőkészítő mester. 

SZARVAS, Árpád-köz 
piactéri műhelyében.

A-* Elszegődött és nem állt
Szolgálatba. Leslyán András csor- 
vási lakos a szarvasi Tessedik Sá
muel Gazdasági Tanintézet bika* 
zugi gazdaságába .elszegődött, 
azonban nem álll szolgálatba. 
Ezért a rendőrbíró 20 napi elzá
rásra átváltoztatható 200 pengő 
pénzbüntetésre ítélte.

— Fegyelmezetlenül viselkedett.
Nagy Vilmos budapesti lakos 
március hónapban az ügyeletes 
tűzoltót gya lázva szidalmazta és 
fegyelmezetlenül viselkedett. Ezért 
a rendőri büntetőbiró öt napi el
zárásra átváltoztatható 50 pengő 
pénzbüntetésre ítélte.

— Rokoni háborúskodás pénz
büntetéssel. Ujfaluczki Győző 37 
éves szarvasi cukorkaárus rokoni 
háborúskodás során tettleg bán
talmazta Hali Józsefet. A kir. já
rásbíróság könnyű testisértésért 
mondta ki bűnösnek és 50 pengő 
pénzbüntetésre ítélte, &z ítélet vég
rehajtásét azonban 3 évi próba
időre ..felfügg esztel te.

—„Elszakíthatatlan" harisnyák.
A német'textiliparban végzett kísér* 
leiek bebizonyították, hogy a „mú< 
rosl’perlonrost" keverék olyan tar* 
tóssááol mutat, amely minden eddigit 
felülmúlt. Ezt bizonyítja, hogy például 
egy pár katontí zokni 70 százalékos 
műrost ćs 30 százalékos perion« 
keverékből 103 napi viselés és 62« 
szert mosás után sem lyukadl kL 
Úgyszintén egy pár ugyanilyen keve
rékei nöí selyemharisnya 125 napi 
hordás és 125'SZöri mosás után is 
teljesen újnak és hibátlannak hat. Igen 
csodálatos továbbá ezen anyag dör* 
zsölésl ellenállása, amit bizonyít az a 
lény, hogy például az ilyen anyagú 
cipőfűzők elszakilása praktikusan lehe* 
tetten. Bebizonyosodott továbbá, hogy 
a műselyemhez csupán 20 százalék 
periont kevernek, annak tartóssága 
nagymértékben emelkedik. Minden kél* 
séget kizáróan megállapítható tehát, 
hogy a perlonrostból készült anya* 
gok tartóssága és hordhatősága tíz* 
szeresen nagyobb egyéb anyagoké* 
nál. Ezért a háború után áttérnek 
ezeknek a harisnyáknak nagyban 
való gyártására.

P Ü S P Ö K G Y Ó G Y F Ü R D Ő

NAGYVÁRAD mellett.

600 év óta használják eredménnyel 43° C kénes, 
rádiumos hőforrásait reuma, köszvóny, ischias, trombó
zis, Ízületek és izmok csúzos bántalm ainál, minden

féle női betegségeknél.

I S Z A P F Ü R D Ő ,
forró iszappakolások.

ERDÉLY egyetlen hullámfürdője.
Díjmentes prospektus. B É K E B E L I ellátás.

— Sértegette a hivatását tel
jesítő rendőrt Őrhalmi Mihály 
orosházi állatkereskedő Kondoro
son vásár alkalmával a hivatását 
teljesítő rendőrt fennhéjázó hangon 
sértegette, ezért a rendőrbiró 20 
napi elzárásra átváltoztatható 200 
pengő pénzbüntetésre ítélte.

— Engedély nélkül tojást akart 
Pestre szállítani. Török István bu
dakalászi lakos Öcsödről az autó
buszon 74 tojást akart Budapestre 
szállítani. A csendőrség feljelen
tése folytán az ügy az uzsorabíró
ság elé kerti1!. A bíróság ezért 50 
pengő' pénzbüntetésre ítélte.

Cséplési üzemanyagok biztosítása
A Közellátási Felügyel6sóg felhívása a.csóp IS gáp-

tulajdonosokhoz
Felhívja a m. kir Közellátási 

Felügyelőség a cséplőgéptulajdo
nosokat, hogy cséplési üzémanyag- 
szükségletünk zavartalan biztosí
tása érdekében már most gondos
kodjanak ezek beszerzéséről s gon
dos tárolásról. A szilárd üzem
anyagot, tehát szenet, faszenet, 
idén is annál a bányavállalatnál, 
illetve kereskedőnél kell megren
delni. ahol azt a géptulajdonos 
tavaly is megrendelte. .Természe
tesen csakis az elmúlt évi szük
ségletet meg nem haladó mennyi
ségű üzemanyag beszerzéséről le
het szó. A fenti módon megvásá
rolt szenet, faszenet kizárólag csa
kis a cséplési munkákhoz szabad

felhasználni. A megrendelésre rá 
kell vezetni azt a kötelező nyilat
kozatot hogy a megrendelt és át
veendő üzemanyagost, teljes meny- 
nyiségben kizárólag cséplési cé
lokra használja fel a megrendelő. 
Felhívja ugyancsak a m. kir. Közel
látási Felügyelőség (Gyula) az 
érdekelteket, hogy beszerzési vagy 
áruellátási panaszukkal a Felü
gyelőséghez forduljanak. Gondos
kodjanak azonban az érdekeltek 
arról, hogy üzemanyagszükségle
tüket mielőbb szerezzék be( ezt 
alkalmas helyen és edényekben 
tarolják. Esetleges gépszíj-igény- 
lések a ni. kir. Ipari Anyaghiva
talához terjesztendő k fel,

A  Futura bevásárló hálózata az új 
gabonaértékesítési rendszerben is 

változatlanul folytatja 
közérdekű működését

Az új termésértékesítési ren
delettel kapcsolatban hírek je
lentek meg, amely szerint az 
országos és körzeti kereskedői 
kijelölések megindultak volna. 
Ezzel kapcsolatban illetékes 
helyről úgy értesülünk, hogy a 
Futura egész országot felölelő 
bizományosi hálózatához tartozó 
és úgy az Országos Központi 
Hitelszövetkezet, illetve a Han
gya kötelékében működő ga
bona vásárlással foglalkozó, va
lamint egyéb agrárértékesítö 
szövetkezetek és magánbizomá
nyosok kijelölése ügyében a.-

szükséges intézkedéseket a Fu
tura központja fogja, megtenni.

A Futura kötelékében vagy 
annak megbízásából működő 
bizományosoknak tehát, nem 
szükséges bármiféle egyesületbe 
tagként akár belépni,- akár pe
dig bármely igazolási eljárásnak 
magát Ifivetniök. A Futura bi
zományosként működő helyi 
kereskedők ( FUTURA bizo
mányosok) kijelölése ügyében 
kizárólag a Futura központja 
fog az illetékes hatóságnál el
járni.

Megbízható ügyes fiút

tan u ló n ak
f e l v e s z

Pribelszki János
^  vegyeskereskedő.

F É M  B E T O N E T

LEGJOBB SZIGETELŐANYAG.
Talajvíz, nedves lakásoknál, vízmeden
cék,. kúlak, ézennyvízgödrök, belonpa- 
dozalok fel szivárgó nedvessége ell en.

f f
I Z O L Á T O R "

Az Izolátorral szigetelhetik lakáshelyi
ségek, nedvességnek kitett falak. Pince
helyiségek, melyek mosókonyha és mű
helyül szolgálnak. Képviseli és kapható t 

DONNER ARPAD fakareakedt SZARVAS.

— Turul—Rokka 3:1 (2:1) Va
sárnap játszotta a Turul utolsó 
bajnoki mérkőzését Békéscsabán 
a Rokkfkval. A pompás formában 
lendült csapat 3: t arányú győzel
met aratott, s ezzel le is zárult a

1942—43. évi bajnokság, melynek 
táblázatán a Turul igen előkelő 
helyezést ért el. A Rokka ellen 
Károly rúgta a három gólt, de 
különösen jó voltak még Janurik, 
Herczeg és Szűcs.

— A Bajtársi Szolgálat üzene
tei. Szirony Pálnénak (IV. 279.) 
üzeni, hogy a határozat ellen 
15 nap alatt az Alispán úrhoz 
fellebbezéssel élhet. — Urban- 
csok Györgyné (T. II. 147.) üzeni, 
hogy ő is írjon az ura útján a 
hadigondozó tisztnek és sür
gesse meg a névjegyzék meg
küldését. —  Özv. Brachna Já
nosné (T. III. 242.) fellebbezé
sével lekésett, mert az a kéz
besítéstől számított 15 nap alatt 
nyújtandó be. — Molnár Mi- 
hálynénak. Ügyében írtunk a 
mezőtúri hadigondozó tisztnek  ̂
de ő is írjon az urSnak, hogy 
ő is sürgesse meg a parancs
nokságnál a .jegyzék leküldé- 
sét.— Bakulya András (T. 115/k.) 
neje segélye érdekében írjon 
szintén a férjének, hogy ő is 
sürgesse a jegyzék leküldését. 
—Kriklák Pál édesanyja, hason
lóén írjon a fiának. —: Gaál 
János édesanyja nem valószínű, 
hogy megkapja a  segélyt, mi
vel felesége és gyermeke már 
kapják. — Urbancsok György 
ügyében (T. II. 147.), felterjesz
tést tettünk. —■ Poroszlat Imre 
segélyügyében levél ment Lo
soncra. — Filyó János (T. III. 2.) 
neje a kir. járásbíróságon pén
teki panasznapon adja elő pa
naszát. A lakásból ezidóként 
lakót, főleg egy honvédcsalá- 
dpt nem lehet kilakoltatni. — 
Cibulya János utáni érdeklődő 
levél elment. — Demc3ák Pál
ról még ríem jött értesítés. — 
Janúrík Pál (T. posta: 202/26.) 
felől csak úgy érdeklődhet a B. 
Sz. ha pontos adatokat kap. 
Hozzátartozója jelentkezzen a 
Bajtársi Szolgálatitól. — Raffaj 
Istvánné pénztkereső tudakozó-

F R E C S K  A - M O Z G Ö
- S Z A R V A S , T E L E F O N :  64.tiiiiniiuiiaiiiiiuiiiiiiiuuiiniiiuiiiiiiiiiiiiitMiiiuiuuiuiiiimtiiuiiiufimiiiutiraiiiiuuimituijiiaiiiiiiiiiifiitiitifiiiiiiitiiiiiiiifiiiiiiiuiiHiiiiiiinHiiiMtii

Június 12-én, szombaton. 13-án, vasárnak): CSAK 2  NAPIG !

N E H É Z  A P Á N A K  LEN N I
A legmulatságosabb magyar film főszereplői: Páger. Szeleczky, 
Bificsi, Egry, Mály, Vaszary, Pethes. Dajbukát. Vizváry. stb.

Június 14 én, hétfőn. 15 én, kedden :

A A T T A  A francia filmgyártás csúcsteljesítménye.
M. * 1  Főszerepben .-Charles Boyer. Anna Bella itb.

Június 16 án. szerdán,
/ 17-én, csütörtökön:

Megrázó erejű azivhezszóló dráma.

A  K É T  A N Y A



dósa ót let! téve a Tábori Posta 
Tudakozó irodában. — Szakács 
János honvédről (1913. évi szü
letésű, édesanyja : Babinszky 
Zsuzsanna)aVöröskeresztTudó- 
sító Irodája 1943. VI. 1. kelte
zésű levélben azt közli: hogy 
Szakács János az, oroszok el
leni hadjáratban 1941. IX. 20- 
án eltűnt és felkutatására a 
Nemzetközi Vöröskereszt útján 
mindent elkövetnek. Hadigon
dozás iránti igényével forduljon 
a községi elöljárósághoz, ha 
segélyre való jogosultsága meg
van. — Krkos Pál honvéd 
(született 191‘4-ten, édesanyja 
Pecznyik Zuzsanna) és Ro
már Mihály honvéd (született 
1941-ben. édesanyja Kepenves 
Anna) a Magyar VöröskeresztTu- 
dósító Irodájának mai közlése 
szerint a Szovjet elleni háború
ban Stepancwkánál eltűntek. A 
Magyar Vöröskereszt mindent 
elkövet a Nemzetközi Vöröske
reszt útján a felkutatásukra.
— A szívverés. Az egészséges 

ember szíve percenként 72-szer ver. 
A kisebb állatoké rendszerint gyor- 
sabban, a nagyobbaké lassabban 
dolgozik. A kutya szívverése például 
85— 120, állói függően, hogy na* 
gyobb vagy kisebb fajta. A macska 
szíve 160, a házinyulé 205, az egéré 
700, e. lörpedenevéré 900 percen* 
ként. A kanárié lOOOet ver, a ve* 
rébé fiOO'at, a kacsáé 240et. A vál
tozó hőmérsékletű állatok szívverése 
nagyon lassú, a halaké például 18 
körül van.. Az elelánt szíve percen
ként állag 30'szor ver.

— Háztartási tanfolyam. A 
szarvasi m. kir. Tessedik Sémiiéi 

középfokú gazdásági lanintézet igaz
gatóságénak szakfelügyélete alatt 
álló 6. számú m. kir. háztartási 
gazdasági véndorlanfolyam 1943. 
szeptember 20-tól október 31-ig 
Szarvason hathetes lánfolya- 
mot rendez. A tanfolyamra leg
feljebb 24 olyen éptestű, épér- 
zékü és egészséges leány vehető 
fel, aki 15 életévét betöltötte, és 
legalább az elemi iskola IV. osztá
lyát sikerrel elvégezte. A tanfolya
mon a tanítás ingyenes. Étkezési 
dij címén azonban a felmerülő 
tényleges élelmezési kiadások ré
szére minden növendék tartozik 
a beiratkozás alkalmával 15 P-t 
befizetni. Beiratkozni a tanfolyam
ra a gazdasági tanintézet igazgató
ságénál délelőtt 8 órától délután 
1 óráig és délután 2 órától 4 óráig 
lehel. A tanfolyammal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítást a gazdasági 
fel)intézet igazgatósága nvují.

ö l a d ó :
DL belkerület 41. 
sz. alatt fekvő ház. 
Aacgózugban 1 
nyaraló gyiímök 
esőssel és szőlős* 
sel. 32 hold föld 
tanyás ingatlan. 
100 hold igallan 
lanyaépülellel. 

ÉRDEKLŐDNI lehel 

Dr. GÉMES SZILÁRD ügyvédnél 

___________SZARVAS.

— Országos Iparos Évkönyv és 
CiMt&V. 1943. Dobsa László dr és 
Hövalóczy Eezsó dr, az IpaílesftUe- 
lek Országos Központjának igazgatói 
szerkesztésében -megjeleni az Orszá

gos Iparos Évkönyv és Cimlár, amely 
felöleli mindazokat a tudnivalókat, 
amelyek az iparosok részire szak
szerű és könnyen áttekinthető tájé* 
kozást nyújtanak az iparosságot ér
deklő gazdasági, adózási, társadalom* 
bisztosítási, árszámítási, anyagigény - 
lesi és ipari közigazgatási kérdések
ről. Az Évkönyv tartalmazza egyben 
az Iparügyi Minisztérium, az IP0K, a 
kamarák, az ipartesmletek, a felvidéki 
és kárpátaljai iparlarsulatok részletes 
cimlórót és az iparosság érdekeit 
szolgáló hitelintézetek, szövetkezetek 
adatait. Az Évkönyv ára 15 pengő. 
Megrendelhető a kiadóhivatalnál (Bu
dapest, VII., Erzsébet krí. 9/11 szám. 
Telefonszám ; 224— 036.] és ez ipar- 
leslülefek, valamint az ipariársulaiok 
útján.

— Dolgozzunk a magyar föl
dön címmel hoz vezetőcikket a Ma
gyar Föld ‘legújabb száma. A ma
gyar falu képes hetilapja most'már 
24 oldalas terjedelemben jelenik meg 
és bőven tájékozíatja a gazdákat 
minden őket érdeklő fontos ügyrőL 
Elbeszéléseket, versel, regényí, kis
gazdák cikkeit, rendeletekel, piaci és 
vásári árakat és sok más érde
kes ‘cikket és képet találunk benne. 
Kapható az újságárusoknál és az 
IBUSZ‘pavil!onokban. Egyes szám 
ára ló fillér. Mutatványszámot küld 
a Magyar Föld kiadóhivatala Buda
pest, VII., Erzsébetkörút 7.

Szarvas község elöljáróságától.

Hirdetmény.
Közhíré teszi az elöljáróság, hogy 

a 20 kát. holdon felüli gazdálkodók 
által kenyérgabonából kiadott arató- és 
cséplőrészt csak az eséfben lehel a 
beszolgáltatási kötelezettségbe betudni, 
ha a gazdálkodó a munkaszerződést 
1943. évi június hó 15-ig a nyilvántartó 
hatóságnak bemutatja.

A szerződéses idénymunkásoknak 
kimért kenyérgabona a beszolgáltatási 
kötelezettségbe be lesz tudva az eset
ben, ha az idénymunkás a gazdaság
ban előforduló összes munkák végzé
sére szegődik le s ha a gazdálkodó 
a munká86zerződé$t 1943. évi június 
hó 15-ig a nyilvántartó hatóságnak be

jutatja. Mindazok a mezőgazdasági 
munkások, kik mezőgazdasági mun
kára kenyérgabona járandóság mellett 
szerződtek le, munkásigazolványukat 
június hó 15-ig bemutatni tartoznak. 
Annál is inkább, mert ennek elmulasz
tása esetén vámőrlési jogosultságuk 
megszűnt s felül nem béiyegezett mun
kásigazolványra búza nem adható ki.

A ICO kát. holdon felüli szántó te
rületen gazdálkodók, az arató és cséplő 
munkásokká), valamint az idénymun
kásokkal kötött szerződéseket a gyulai 
Közellátási Felügyelőségnél, míg a 20— 
100 kát. holdon gazdálkodók Szarvas. 
Árpád-bazár helyiségében lévő közel
látási hivatalban tartoznak bemutatni.

A munkásigazolványok felülbélyeg
zése ugyancsak az Árpád-közben lévő 
közellátási hivatalban eszközöltetik.

Nyomatékosan figyelmeztetjük az ér
dekelteket, hogy fenti kötelezettségük
nek saját jól felfogott érdekükben fel
tétlenül és határidőre tegyenek eleget, 
mert ennek elmulasztása súlyos hát
ránnyal jár s későbbi időben a szer
ződések, illetve munkásigazolványok 
bemutatása nem eszközölhető- 

Szarvas, 1943. június 2. 
________________________ , Elöljáróság.

— A Magyar Gyümölcs új száma.
Gyümölcstermelésünk ezévben 
bőségesnek ígérkezik. Ilyenkor az 
jár jól, aki idejében kiritkítja a 
gümölcsöt. Erről az eljárásról, 
valamint a gyümölcs, szőlő és 
konyhakert, baromfiudvar idő
szerű teendőiről ír a „Magyar 
Gyümölcs" legújabb száma, 
amelyből egy alkalommal la
punkra hivatkozva ingyen mu
tatványszámot küld a kiadó- 
hivatal Budapest, V. Vilmos 
császár út 76. ________________

AHtóNIRffiTÉSEK.
. 7 kishold idei vetésű lu
cernás első kaszálásra, egy tag
bén, azonnal eladó. Érdeklődni 
lehet: II. belker. 48. sz. alatt.

. Halásztelki megállónál két 
részletben 50—50 hold szántó
föld haszonbérbe kiadó. Érdek
lődni lehet I. kér. 79. sz. alatt.

Eladó földek:
459 □•öl Maczózugban Körös mellett,
1368 D-öl gyümölcsös a faggyasi laposban;
1600 D-öl szántó a szentesi kövesúthoz közel;
5 és fél hold I. osztályú szántó a Sárkány-dűlőben,
7 hűld szántó kövesút mellett közel a városhoz,
10 hold szántó örményzugban,
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen,
19 hold Kunszentmárton mellett,
43 V: hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren:
60 hold szántó Kiskirályságon.
195 hold részben szántó, részben legelő tanyával 

Ecseren, kövesút mellett.
Halásztelken közel a vasúthoz 60 hold tanyásszántó ha*, 

szonbérbe, esetleg felesbe -kiadó.

Eladó házak:
I. kér., 71. sz. Sonkoly-féle tiszta •kőépítményű sarokház, 
Körösparii Halász-csárda.
1. kér., 105.sz.cseréppel fedett beltelkes lakóház; (Süle-féle) 
I. kér. 117. sz. központban lévő beltelkes lakóház;
I. kér., 432. sz. cseréppel fedett lakóház;
II. kér.. 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel, 
IV. kér. 81. sz. igen jókarban lévő cseréppel fedett

saroképület,
Kőrörsparti nyaraló erős kőépülettel,

V ételre keresünk:
Jóminőségű szántóföldet tanyával cca. 30.000 pengőig, 
Továbbá nagyobb ingatlant 100.000 P-től felfelé 

600.000 pengőig.

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

. Pribelszki János kövesút mel
letti tanyája és kovácsmühelye 
fölszereléssel eggyütt eladó. 
VIII. külker. 29/1. sz.

. Eledó 12 kishold la. szántó
föd Halásztelken. Érdeklődni 
lehét II. kér. 166. sz. alatt.

• Keresek azonali megvételre 
egy kére8zthüros rövid zongo
rái. Cím a kiadóhivatalban meg- 
ludható.

. órakönyvelést, levelezési (sa
ját írógépen is) jutányosán 
vállalok. Megkeresések „Mér
legképes könyvelő, önálló leve
lező" jeligére a kiadóhivatalba 
kéretnek.

• Egy beteg-tolókocsit bérbe 
vagy megvételre keresek. Ja- 
nurik Jánosné, Szarvas IV. kér., 
121. sz.

. Bérényi kövesúlnál 4 és fél 
hol here eladó, III. kér., 160. 
szám, Árvaház mellett.

•Tíz erős méhcsalád jutányo
sán eladó. Érdeklődni lehet Tí
már Imre szíjártónál Kondoros.

. IV. kerület, 619. sz. ház el
adó.

• Házasságot kötne jómódú 
evangélikus leánnyal 33-éves 
MÁV. tisztviselő. Cím : Gáspár 
János Jászberény.

• Eladó egy príma tűzifecs- 
kendđ. IV. kér., 590. szám alatt.

• Egy zongora (Pianino) ha
szonbérbe kiadó. Cím a kiadó- 
hivatalban.

. Eladó egy igáskocsi és ló
szerszámok. Érdeklődni lehet 
VIII. külkerület, 30/1. szám.

• Hengercsiszolás, elektromos 
hideghegesztés, dobkosár fel- 
töltés, Öntözőmotor szivattyú
val is, manométer javítás, fej- 
padmunkék, huszas benzin
motor, dinamók eladók. Osgyán 
mérnök, Békécsaba.

■ 3 járás kákái legelő kiadó/ 
Érdeklődni lehet Podaninál, I. 
kér,, 43. szám.

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

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

. Kisárpádba egy itcés keres
tetik. Érdeklődni lehet Czeperkó 
Árpád-bérlőnél._______________

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

FelcJfc kiatt NAGY S A n D O E  
NyMw»l>H » SmwmI KfclSay N yoi 
<La> éa U fU iiÜTiBilil ty iw tfjiitii 
I. kér., Hortky NftUwŰ

Fizessen elO
a Szarvasi Kozl6 ay«N.


