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A termelési csata szociális alapjai
Megindult a harc az egész or- | 

szagban az új gazdasági év na

gyobb dar^b kenyeréért. Millió

nyi arató dolgozik fáradhatatlanul, 

hogy biztosítsa az ország számára 

a mindennapi kenyeret. Ez a bé

kés harc szervezettséget és fe

gyelmet kíván. E két tényező 

fontosságára csak a legutóbb 

mutatott rá a pénzügyminiszter 

s a termelői munka megbecsülé

sét jelentette beszédének az a 

része* amikor a hátsó front szürke, 

igénytelen dolgozóit katonáknak 

nevezte. Minden hadsereg egyik 

legfontosabb tényezője az, ha 

katonái lélekben egységes felfo

gással tudják, hogy miért kell 

harcolni s mi az a cél, aminek 

elérésére törekedni kell minden 

eszközzel. A hátsó front harco

sainak is ilyen egységes felfogást 

kell tanúsítani akkor, amikor fá

radhatatlanul dolgoznak a magyar 

jövő érdekében. Ezért a munká

ért talán nem jár fényes kitünte- 

tés és elismerő szó, de annál 

.nagyobb a jutalom akkor, amikor 

a gazda Isten segítségével bevég- 

zett aratás és betakarítás után 

nyugodtan térhet pihenőre, mert 

biztosítva van családja jövőesz

tendei ellátása. Ha minden gazda 

úgy gondolkozik, hogy családján 

túlmenően az országról is gon

doskodni kell és termésének 

meghatározott részét jó szívvel 

adja be a méltányos árért, akkor 

a hátsó front katonái Is elérték 

a kitűzött nagy célt: egy év el

látásának biztosítását. A hadse

regben mindent megtesznek a 

katonák harci kedvének növelé

sére. Ezt tette meg a kormány a 

belső front katonáinál is, amikor 

az új., termésrendeletbep fontos 

szociális rendelkezéseket hozott. 

Elsőnek azokról emlékezik meg, 

akik életüket vagy cgésszégük 

feláldozásával vívták ki a nemzet 

jogos elismerését. Az új termés- 

rendelet úgy intézkedik, hogy a 

beszolgáltatási kötelesség teljesí

tésébe be lehet számítani az ara

tórészt tBipál. a gazdálkodónál, 

aki a 20 holdnál kisebb szántó- 

földterületén az aratási munkála

tokat yag{_ a majja, vagy család

tagjai háborús katonai szolgálata

miatt nem végezhette cl. Az 

aratórész beszámítása megilleti a 

hadirokkantakat és hadiözvegye

ket is, ha 20 holdnál kisebb 

szántóföldterületen gazdálkodnak. 

Ez a rendelkezés talán szerényen 

húzódik meg u hadigondozás és

hadirokkantak ellátását* biztosító 

számos nagyfontosságú intézke

dés kozott, de ez is biztosítja 

annak a szociális problémának a 

megvalósítását, mely a háborús 

idők között is akadálytalanul fog 

lebonyolításra kerülni. Az tij ter

ménybeszolgáltatási rend min

denki számára kötelességeket

ír elő. E kötelességek teljesítése 

alól kivétel nincs. És mégis azok, 

akik fegyverrel kezükben védték 

az országot, különböző kedvez

ményeket kapnak, tehát érezhe

tik, hogy harcuk és küzdelmük 

nem volt hiábavaló, mert azért 
megkapják a nemzet háláját bár

milyen életmegnyilvánulásban is.

Augusztus elején megindul a hajózás a Körösön
Hajóállomást kap Szarvas, Békésszentandrás és Öcsöd is

Békésvármegye történetében új 
fejezet kezdődik : augusztus első 
felében megindul a hajózás a Kö
rösön. Régi álom válik valóra, 
régi óhaj teljesedik ezzel s mikor 
az első gőzhajó a békési kikötő
ből elindul a Tisza, a Duna és 
azon le a Feketelenger kikötői 
felé, ez olyan vízi út fölavatását 
jelenti, mely a varmegye közgaz
dasági érdekeinek igen nagy ki
elégüléséti gazolja. Megépült a bé- 
késszeniandrási Horlhy István duz
zasztómű, megépült Békésen az 
ország legmodernebb lárháza, ké
szen áll a kikötő is s most pár 
hét múlva elindulnak a hajók is : 
Békésmegye életében ez olyan 
fordulatot jelent, aminek üdvös 
hatását rövidesen érezni fogja az 
egész közgazdasági élei. Beliczey 
Miklós főispán most fogadta a 
Magyar Folyam- és Tengerhajó
zási Rt. öttagú^küldötlségét, amely

Szel ke Árpád tengerészkapitány, 
MFTR igazgató-helyettese vezeté
sével megtárgyalta az idén. már 
a közeljövőben megnyíló* körösi 
személyforgalom megindításának 
kérdéséi. A személyhajózás Csong- 
rád és Békés közt a követ
kező hajóállomások beiktatá
sával fog lebonyolódni: Öcsöd — 
Szentandrás—Szarvas-- Endrőd —  
Gyöma és Köröstarcsa. A főispá
nunkkal lefolyt megbeszélés után 
a MFTR bizottsága vitéz dr. Pán- 
czél József vm. főjegyzővel a tör
vényi közigazgatási bejárás meg- 
ejtésének részleteit beszélte meg. 
Ennek megtörténte után megnyílik 
a hajóút. Sokszor és sokat írtunk 
már erről az új korszakot nyitó 
nagy teljesítményről, amit a Körös 
hajózhatóvá tétele jelent, kiemel
tük azoknak a kiváló férfiaknak 
nagy érdemét, akik ennek a vizi- 
útnak létrehozása körül, ; fáradsá

got nemkímélve, közreműködtek. 
Most újra meg kell állapítanunk 
ezeket a nagy érdemeket, mart 
ezekért hálás köszönet jár. köszö
net és elismerés az egész vár
megye részéről. S ennek az elis
merő köszönetnek oroszlánrésze 
Beliczey Miklós főispánt illeti, aki 
hivatalba lépésének első percétől 
nem szűnt meg a nagy cél meg
valósítása érdekében mindent és 
mindenütt munkálkodni. Most, 
hogy az első gőzhajó maholnap 
horgonyt vet a szarvasi kikötőben. 
Beliczei Miklós főispán bizonyára 
boldog örömmel szemléli mun
kájának eddigi eredményét, de 
bizonyos az is, hogy ez az ered
mény egyúttal bisztatást is jelent 
az ő számára a nagy mű be
fejező résznek, a harmadik Körös- 
lépcső megépítésének mielőbbi 
megvalósításához.

Vámőrlésré jogosult az az alkalmazott, 
aki fizetését gabonában kapja

AzonkfvQI jogosult minden termelő, akinek gazdakönyve van
A gabonarendelet értelmében 

kenyérgabona vámőrlésére vagy 

vámcserélésére jogosult a mező

gazdasági ingatlan tulajdonosa, 

haszonélvezője, javadalmasa és 

haszonbérlője, valamint az, aki 

ilyen ingatlant kenyérgabonában 

fizetendő életjáradékért ruházott 

át, az állandó mezőgazdasági al

kalmazott, ideértve az értelmi

ségi alkalmazottat, továbbá a 

szerződés alapján foglalkoztatott 

orvost és állatorvost is, amennyi' 

ben járandóságát kenyérgaboná

ban kapja, a nyugdíjas vagy kegy

díjas volt mezőgazdasági alkal

mazott vagy annak hátramara

dottja, ha járandóságát kenyér- 

gabonában kapjs, a mezőgazda

sági ^munkások, cséplőmunkások 

és pásztorok, a bércsépi A vállal

kozó és ennek alkalmazottjai, a 

konvenciós iparos, a vámőrlést 

végző malom tulajdonosa, haszon

élvezője v^gy bérlője és ennek 
alkalmazottjai, az állami, várme

gyei, községi, közbirtokosság!, 

hegyközségi alkalmazott, ha ja

vadalmazását kenyérgabonában 

kapja. Az, akinek gazdakönyve 

van, illetve, aki munkásigazolványt 

kapott, az minden további Iga

zolás. nélkül jogosult vámőrlésré. 

A löbbi felsorolt személyek vám- 

őrlési jogosultsága csak arrâ  a 

kenyérgabona mennyiségre ter

jed ki, amelyet maguk termeltek, 

illetve, amit természetbeni járan

dóság címén megszereztek.. A 

vámőrlésré jogosultaknak július 

31-ig kell kérni a községi elöl

járóságtól a vámőrlési tanúsítvány

kiállítását. Az, akinek gazda

könyve van, annak gazdakönyvébe 

a községi elöljáróság beírja a 

megőröltethető kenyérgabona 

mennyiségét, az őrlés határidejét 

s ezt a bejegyzést aláírással és 

pecséttel látja el. Ez a bejegyzés 

egyúttal vámőrlési tanúsítványul 

Is szolgál. Az a gazdálkodó, aki 

mezőgazdasági Idénymunkásokat 

élelmezéssel szerződtetett, kér

heti a községi elöljáróságtól a 

munkások élelmezéséhez kenyér- 

gabona mennyiségre vámőrlési 

tanúsítvány kiállítását. Minden 

vámőrlésré jogosítottnak tudni 

kell, hogy a tanúsítványt másra 

át nem szabad ruházni, és aki 

azt elveszti, új tanúsítvány kiál

lítását nem igényelheti.



H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi cv. nagytemplomban va
sárnap deielőtt lót, d. u. ö-tól magyar, az 
újtem plombán magyarnyelvű istentisz- 
teleiel tartanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a tótnyelvü könyörgés után 
magyarnyelvű írásmagyarázat.

A szarvasi róm. kot. templomban 
vasárnap és ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor csendes mise. 10 órakor szent
beszéd, nagymise. Délután 4 órakor 
ájtatosság. Köznapi misék reggel fél 8 
órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az

• a régi parochiu. II. kér., 22L sz. alatt 
lesz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnap
ján (ieljfán 2 órakor \nn istentisztelet 
a köz^iíi iskolában.

— Eljegyzés. Raffay Eszter és 
Deme Dezső jegyesek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

—  Kinevezés. A m. kir. igaz
ságügyi miniszter dr. Dörnyei Jó
zsef ügyvédnél joggyakorlatot foly
tató dr. Falusi Imre ügyvédjelöl
tet kir. járásbíróság! aljegyzővé 
nevezte ki és szolgálattélelre a hely
beli kir. járásbírósághoz osztotta be.

— Véglegesítés. A földmivelés- 
ügyi miniszter vitéz Vadász József 
szarvasi id minőségű miniszteri 
számüsztel jelenlegi állásában vég
legesítene.

— Országgyűlési képviselőnk 
üdülő szabadságon. Viléz Zerín- 
váry Szilárd, a kerület országgyű
lési képviselője orvosa tanácsára 
a napokban pár he'es üdüiösza- 
bödségra utazott. Országgyűlési 
képviselőnk lapunkon keresztül 
kéri kerületének panaszttévő la
kosságul. hogy panaszaikkal csak 
visszatérése után forduljanak hozzá, 
mert üdülő szabadsága alatt nem 
áll módjában a panaszok orvos
lása után járni. Hazaérkezését és 
megtartandó panaszkihdgatásai 
nak idejét lapunkban annak ide
jén közölni fogjuk.

— Értesítés, Ezúton értesítjük 
minda?oket, kiknek közelgő eskü
vőnkről tudósítást küldtünk, hogy 
az esküvőnk helye megváltozott, 
amennyiben azt f. hó 17-én dél- 
után 6 órakor az állami népisko
lában tćirljuk meg. Plenczner Edit 
és Nagy Ferenc.

— Nagy idők, kicsinyeskedő 
emberek. A mai nehéz és nagy 
idők a cukorellátás körében is 
fokozoltan éreztetik súlyukat. A 
kormányzat kénytelen volt az or
vosi rendelvényekre kiszolgáltatott 
cukorigényléseket is revízió alá 
venni, mert már általános volt, 
ha valakinek bármilyen kis baja 
volt, első orvosságul a dupla cu
koradagot igyekezett igényelni. Or
vosi megállapítás szerint, a leg
több, még betegeskedő szervezet 
is ki tudja'vonni az élelemből és 
csak a szénhidrát feldolgozásra 
nem alkalmas szervezet szükségli 
a nagyobb cukormennyiséget Ilyen 
beteg pedig aránylag igen kevés 
van. Most, hogy ez a megszorítás 
sokak cukoradagját visszaállította 
az eredetire, ezek méltatlankodnak 
és az orvosokat molesztálják ne
héz és sok munkájukban. Nagy 
időkben mindenkinek le kell mon
dani valamiről és a képzelt bete
gek is hozhatnak áldozatot. Nagy 
időkben a kicsinyeskedő ember 
elsősorban önzését bizonyítgatja, 
már pedig önzőnek nem szabad 
senkinek sem lenni akkor, amikor 
nemcsak mindnyájunk, de a sa
ját életünkről is szó van.

Megjelent a rendelet a sertések 
és zsiradékfélék 

beszolgáltatásáról
A gazdálkodó saját és háztartása részére 

csak engedéllyel vághat sertést
Most jelent meg a Közellátás

ügyi Miniszter rendelete amely 
a sertést és a zsiradék beszo’gál- 
tatását szabályozza. Ennek a ren
deletnek hatálya alá tartozik : 
hizottserlés hiztalás céljaira vásá
rolt legalább 20 kilós soványser- 
tést, zsirszalonna, sózott szdlonn0 
baromfizsir, baromfiháiy, vala
mint a sertés feldolgozásából szár
mazó húsipari és konzervipari ter
mékek. A gazdálkodó a zsiibe- 
szolgáltatási köte!ezettség teljesí
tésére szánt hizottserlés! 1944 feb
ruár 28-ig köteles a vásárlásra 
jogosított személynek felajánlani. 
A régi rendelet alapján kötelezően 
beszolgáltatandó sertészsiradékot 
a vágástól számított 8 nejp alatt 
kell beszolgáltatni. A zv.r vagy 
szabadválasztású beszolgáltatási 
kötelesség teljesítésére szánt zsira
dék és sertés vásárlására jogosult 
személynek 1944. július 30 íg 
ajánlható fel. A községi elöljáróság 
útján értesítik majd a gazdákat,

A gazdakönyv adatai ellen, 
illetve beszolgáltatási rendszerrel 
kapcsolatban helyesbítések, kiiga
zítások iránti kérelem mind na 
gyobb számban érkezik be na
ponta, részben a közellátási kor- 
Aányblztoshoz, részben pedig a 
közellátási felügyelőséghez. Ez a 
helytelen gyakorlat a felszólamlá
sok elbírálását úgy a kormány- 
biztos. mint a felügyelőség részé
ről lehetetlenné leszi, mert a fel
szólamlások, helyesbítések stb. 
iránti kérelmek az illetékes elöl
járóság javaslatát nem tartalmaz
zák. A gazdakönyv adatai a be
szolgáltatási kötelezettség . vagy 
bármilyen ezzel kapcsolatos he
lyesbítés, kiigazítási kérelem, min
den esetben a gazdakönyvet ki
állító hatóságnál nyújtandó be, 
a közellátási kormánybiztoshoz 
címezve. Az így benyújtott kérel
met az illetéked hatóság saját vé-

hogy lakóhelyük területén milyen 
cégek jogosultak beszolgáltatási 
kötelezettségre szánt állatok vagy 
termények átvételére. Az átvett ál
latot vagv zsiradékot a kijelölt 
kereskedő bevezeti a gazdakönyvbe. 
A gazdálkodó saját háztartási és 
gazdasági szükségletére sertést 
csak a községi elöljáróság által 
kiáüiio!! vágási igazolvány alap
ján vághat le. A kényszervágás
ban levágott sertést közfogyasz
tásra keil bocsátani. Továbbtar- 
tásra vagy hizlalásra szolgáló ser
tés vásárláséra a közellátási kor
mánybiztos ad engedélyt. Ha a 
haszonbérlő a bérbeadónak ter- 

. mészelben haszonbér fejében szol- 
! gáltatott sertést vagy zsírt a be

szolgáltatási kötelesség teljesíté
sébe beszámítani kívánja, a ha
szonbérbeadó köteles ezt az elöl* 
járágnál bejelenteni. Ilyen esetben 
természetesen a haszonbérbeadó 
és a háztartásához tartozók zs;r- 
jegyet nem kaphatnak.

leményével ellátva, esetleg a köz- 
ellá'ási bizottság véleményét meg
hallgatva, terjeszíi fel a közellátási 
felügyelőséghez. A kérelmek lehe
tőleg olyan részletes javaslattal 
látandók el, melynek alapján a 
közellátási kormánybiztos az ügy
ben végleges döntést hozhat. Az 
érdekeltek részéről közvetlenül a 
felügyelőségre, illetve a közellátási 
kormánybiztoshoz benyújtott ké
relmek érdemben el nem intéz
hetők, azokat az érdekelteknek 
vagy az illetékes községi elöljáró
ságnak, javaslattétel végett minden 
esetben vissza kell küldeni, mi
által az elintézés nemcsak kése
delmei. hanem felesleges admi- 
.niszlrációs munkát is okoz. Az 
elkészített és lezárt gazdalajstrom 
vagy a már kiállítóit gazdakönyv 
adatain a nyilvántartó hatóság 
csak a közellátási kormánybiztos 
rendelete alapján változtathat.

— Üzenet a harctérre. Krá tkí 
Andrásnak a Z 183. láboripostá- 
val üzeni komaasszonya, hogy jól 
vannak, egészségesek és kereszt- 
fia is sok csókot küld. Ugyancsak 
neki üzen Meszjarik Annuska is, 
hogy jól van. sokat gondol reá és 
a jó Isién vezérelje haza mielőbb 
egészségesen és gvőztesen. — Za- 
horecz Jánosnak az F 352. tá
boripostával sok csókot és üd- 
vözieiet kü^d a Meszjarik család.
— Mucha János őrvezetőnek az 
F 629. íáboripostával sok csókot 
küld kisfia és nagymamája. Ugyan
csak neki ü/.en komnasszonya 
Meszjarik Annuska is. Üzeni, hogy 
jól van, és szeretettel küldi üd
vözleté! a messzi távolba.

— Megjelent a Vajda Péter 
gimnázium évkönyve. Most jelent 
meg a szarvasi ág h. ev. Vajda 
Péíer gimnázium értesítője amely 
dr. N'ádor Jenő igazgató gondos 
összeállításában az 1942/43. tan
évről A nehéz gazdasági viszo
nyok miatt most csak 32 oldalon 
megjelent évkönyv mindenre kö
rültekintő figyelemmel számol be 
az iskoia mull tanévének minden 
eseményéről, azonkívül statisztikai 
táblázatokban mutatja be az in
tézet tanulóira és tanulási előme
netelére vonatkozó adatokat. Ezek
ből megiudju’v, hogy az iskolának 
az elmúlt tanévben 357 nyilvá
nos és 12 beirt fiú és 45 beirt 
leány magántanulója voll. Ezek
ből osztályozást nyert 395 tanuló. 
Vallási megoszlás szerint 209 ev.,
86 róm kát., 38 ref., 1 gör. kai. 
és 12 zsidó tanulója volt az is
kolának. Tanulmányi előmeneleire 
kitűnő 34. jeles 20, jó 84, elég
séges 84. túlnyomóan elégséges 
49, egy tárgyból elégtelen 53. két - 
tárgyból 7, több tárgyból 10 ta
nuló volt. Az évkönyv kegyelettel 
emlékezik meg az iskola kiváló 
tanárárói dr. Ponyiczky Zol’ánról, 
aki a közelmúltban hall meg.

— Felemelték az illetekeket de 
kevés az okmánybélyeg. Július 1- 
ével felemelték az illetékek diját 
is, azonban a postahivatalok nem 
gondoskodtak előre nagyobb meny- 
nyiségű és címletű okménybélyeg- 
rőH- úgy hogy emiatt zavar álit be, 
mivel a hivatalos okiratok felbé
lyegzése is csak 50 filléres bélyegek
kel történik. A szarvasi postahivatal 
a hiányt rövidesen kiküszöböli.

— A motorkerékpár kerllletvál- 
tozását is be kell jelenteni. Faze
kas Ferenc békésszentandrási la
kosi a rendőrbíró 2 napi elzárásra 
átváltoztathat 10 pengő pénzbün
tetésre ítélte, inért motorkerékpár
jának a gépjárműkerület változását 
a gyulai rendőrségen, mint gép
járműkerületi hatóságnál nem je
lentette be.

Likőrt
Rumot

Pálinkái
NAGY SÁNDOR
likftrgyáribél v i i ir t l
n l o d e a  i t a l m é r  5.

G a bon a v á s á r i  ás!
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A FUTURA főbizományosa:

a Szarvasi Takarékpénztár
(Sfenl István-utca 51. Telefon : 65.)

az egész járás területén, albizományosai
útján is

v á s á r o l
mindennemfi

g a b o n á i ,  hüvelyes! és. olajosmagvakaí.

A b e s z o l g á l t a t á s i  k ö t e l e z e t t s é g r ő l  szívesen 
nyojt az érdeklődőknek felvilágosítást

A gazdakönyv adatai ellen 
felszólalni a közellátási 
kormánybiztoshoz lehet

A felszólalások a községi elöljáróságokon 
adhatók be
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— A bányai ev. egyházkeriileti 
tanítóegyesület közgyűlése. A bá
nyai ev. egyházkerület hétfőn 
Mezőberényben tartotta meg évi 
közgyűlését, amelyen a szarvasi 
és kondorosi ev. tanítóság is nagy
számban vett részi. A templomi 
istentisztelet után a Hősök Emlék
művéhez vonult ki a tanítóság, 
amit Lelkes Pál szarvasi ev. igaz- 
gató-tanitó az egyesü el titkára 
koszorúzotl meg. A közgyűlésen 
Lelkes Pál titkári jelentést terjesz
tett be, amelyben részletesen fog
lalkozol! az egyházmegyei taniló- 
lestülelek múlt évi működésével. 
Nagyon tartalmas, gondosan ösz- 
szeállitoll jelenlésében felsorolta 
azokat a taniiói problémákat, 
amelyek megoldása feltétlenül 
szükséges az eredményes egvhAzi 
és nemzeli nevelés szempontjából. 
Szakács György szarvasi tanító 
pedig „A tanyai oktatás múltja és 
jelene“ cimmel tartott nagyon meg
szívlelendő előadást, amelyben 
szomorú képei fesielt lanyai né-

Gazdák figyelmébe!
iutiiiititiu»iiuiiiuiiiMJii8i!jffii<iniiitiaiaMuiit luiiiiuifluwuwii

A háborús viszonyok folytán zsákkészleteink tönkremen

tek s újonnan beszerezni azon minőségben lehetetlen. 
Hogy a helyi szükségletei mégis biztosítsak,

k ö l c s ö n z s á k o k r ó l
gondoskodtunk, hogy az igényeket kielégíthessük.

E?en kölcsönzsákokat később megállapított helyen fogjuk 

a t. gazdaközönség rendelkezésére bocsátani.
Szarvasi gabonakereskedők.

pünk nevelése és oktatása terén 
a tnnitóhiány miatt bekövetkezett 
siralmas helyzetről. A közgyűlés 
mindkét előadást jegyzőkönyvi el
ismerésben és köszönetben része- 

silel te.

Időszerű gazdasági kérdések 

Néhány szó a tarlószántásról
Egy gondokkal telített esztendő 

utón eljuttoü a s*azda munkája ered- 
menyének belak? ritásához. A gazda 
munkájában azonban nincs megállás, 
nem nyugodhatunk babérinkon. Még 
a betakarítás közepén vagyunk, de 
máris gondolnunk kell a jövő évre: 
Most kell lefektetnünk a jövő évi 
eredmények alapjait.

Az eredményhez sok minden kell. 
Az isteni gondviselés sokban segít 
munkánkban, de mindent Istenre bízni 
bátor dolog lenne. Magunknak is 
igyekeznünk kell munkánkká! a ter
mészet segítségére lenni

Növényeinknek, hogy fsilődhssss- 
nek, sok mindenre van szükségük. Mi> 
ként az embernek, a növényeknek is 
szükségük van tápanyagokra. A szűk* 
séges tápanyagot részben a trágyá
zással adjuk meg növényeinknek, 
de ez egyrészt nem elég. másrészt 
meg át is kell alakulniok, hogy nö
vényeink számára felvehetők legye
nek. A hiányzó tápanyagok rendsze
rint rendelkezésére állanak a talaj
ban, csak fel kell használni. Mind a 
lalajban levő lartalékot, mind trágyá
zással a talajba jutott tápanyagokat.

csak akkor használhatja fel a fejlődő 
növény, ha ezek olyan átalakuláson 
mennek keresztül, melyek lehetőmé 
teszik a növény számára annak fel
vételét. Ezt az átalakító munkát a 
talajba élő apró élőlények, a bakté
riumok végzik el.

Aratás után talajaink tápanyagban 
igen szegények, és ha nem követünk 
el mindent, hogy a tartalék lápanya- 
gokat a baktériumok feltárják, átala
kítsák. akkor hiába minden munka, 
iparkodás, eredmény nem lesz. Mi
ként segíthetjük elő a baktériumok 
munkáját ? Miként adhatjuk meg szá
mukra azokat a feltételeket, melyek 
segítségével elvégezhetik a számukra 
olyan fontos feladatokat ? — Ismer
nünk kell ehez a baktériumok élet
feltételeit. — Hogy eredményes mun
kát végezhessenek, szükségük van 
nedvességre, melegre és levegőre. 
Az utóbbi kettőben nem lenne hiány, 
mert aratásutáni időben a szükséges 
meleg rendelkezésre áll, és a levegő 
is hozzáfér a talaj azon rétegéhez, 
ahol a baktériumok végzik munkáju
kat. Közvetlenül aratás utáni napok
ban nedvesség is , lenne elég, ha a

Zeneiskolai beíratások:
hétfőn, kedden, csütörtökön 
és pénteken 4—7 óra köaött.

Temmel  G a b r i e l l a
aefiéiskolai igasgatónál. ^iorthy-út ÍOO.
Ugyancsak akkor kéretnek jelentke&ni 
aiok is, akiknek zongora hangolásra van

_________ ___________________ s&ukséQük._________________

'Újból megnyílt
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■K E R E K T Ó  
| iszap« és g y ó g y f ü r d ő .
I A szokatlan nagy érdeklődésre 
| való tekintettel felkérem az üdülő 
| közönségei, ho^y szobaigényié« 
| seiket már most jegyeztessek elő, 
i mert azt csak igy tudom biz* 
| tosí'ani nb. vendégeimnek.

Teljes tisztelettel :

ÉGETŐ JÁNOS
K E R E K T Ó .

HUH

gazda igyekezne azt megőrizni. Hogy 
a levegő és a meleg bejuthasson a 
talajba, fel kell azt lazítani, tehát 
le kell a tarlót buktatni. Ezt a mun
kál többé-kevésbbé el is végzik a 
gazdák, de ha csak ennyit lesznek, 
akkor több a kár mint, a haszon. 
Amikor a tarlót felforgatja a gazda, 
a talaj felületét nagyobbá teszi és 
ennek következtében az nagyobb 
frlületen érintkezik a levegővel. Ameny- 
nyíre szükséges a levegő a baktéri
umok éleiéhez, annyira káros, ha 
lúlzott mértékben jut a levegő a ta
lajhoz. meri az amúgysem bőségben 
lévő nedvességet kiszárítja és ezzel a 
másik idegen fontos életfeltételtől 
fosztja meg őket. A tarló alászán'á- 
sára igenis szükség van, de szük
séges az is, hogy utána zárttá le
gyük a lalaj felszínéi, hogy meg- 
védhessük a lalaj nedvességéi a 
sftríló szelek ellen. Ha lehál azt 
akarjuk, hogy a larlószánlással ered
ményi érjünk el, el is kell azt ap
róra munkálni borongással, s ha ez 
nem elég, mint ahogy a leggyakrab
ban nem is elég, hengerezéssel. Ez
zel mind a három életfeltételt biz
tosítottuk a baktériumok számára, s 
módjukban lesz elvégezniük azt a 
munkát, amellyel a növények ’szá« 
mára használhatóvá alakítják át a 
lalajban levő tápanyagokat.

* Természetesen a larlószintás nem
csak ebből a szempolból érdemel 
figyelmei. így, hogy csak egye
bet ne említsek, a gyomok elleni 
küzdelmében is hathatós segítséget 
nyújt a gardának, és az alászántotl 
tarlómaradványokkal a talajt táp
anyagokkal gyarapítani.

A larlószántással azonban síelni 
kell. Minden munkát meg kell, hogy 
előzzön, mert ha megkéstünk vele, 
kiszárad a föld telső rétege, s csak 
hantokat szaggatunk fel, s ezeket 
már eldolgozni, elaprózni, s ekénl a 
talaj felszínét zárttá tenni, aligha sike
rül. Hogy meggyorsítsuk ezt a mun
kál, nem kell ragaszkodnunk az eké
hez. Igen szép, ami nagyon fontos, 
gyors munkál végeztünk egyéb híján 
lókapával is. Természetesen ha egyéo

gyors és jó munkát vjgző eszköz 
pl. lárcsa áll rendelkezésre, ezzel 
végezzük el.

A tarlószántásnak már egész iro
dalma van. Sokat lehetne róla írni, 
de rzűkreszaboií kereteim közöli csak 
a legfontosabb szempontokat dom
borítottam ki, és igyekeztem rámutatni 
annak a következő évi termésered
mény kialakítására gyakorolt nagy 
jelentőségére.

TAR FERENC 
m. kir. gazdasági tanár.

— Nem tartott inspekciót. Nyíri 
Dezső szarvasi bérautó fuvarozó a 
vasúti állomási inspekciót nem tel* 
jesílette, ezért a járási rendőrbíró 
2 napi elzárásra átváltoztatható 
10 pengő pénzbüntetésre ítélle.

— Engedély nélkül baromfit, 
lisztet és tejterméket szállítottak. 
Hajdú Anlalné, Adamik Mária és 
Gilyan Zsuzsanna szarvasi lako
sok Szarvasról nagyobb mennyi* 
ségű élő* és vágoltbaro.Tifit, tojást, 
vajat és lisztet szállítottak el. A 
szajoli ciendórsés'nek sikerült őket 
megfognia. A szolnoki járás köz
ponti járásbírája, mint rendőri bűn- 
telőbíró 5—5 napi elzárásra át
változtatható 20—20 pengő pénz
büntetésre és az engedély nélkül 
szállított baromfinak, lisztnek és 
tojásnak elkobzására ítélte őket.

— Trágyahordás közben a lábát 
törte. Tusjak András szarvasi 37 
éves mezőgazdasági cseléd Kacs- 
kovics Aladár földbirtokos Káka
pusztai gazdaságában trágyát hor
dott. A megrakott kocsiról leugrott 
és az ugrás következtében bal lá
bát bokában eltörte. A szarvasi 
mentők a szentesi kórházba szál
lították.

— Leesett a szánáskocsiról.
Tomasovszki Pálné 58 éves hely
beli lakos Halásztelekről szénát 
akart szállítani. A megrakott ko
csiról lecsúszott és bal keze csuk
lóban eltört. A szarvasi mentők a 
gyulai kórházba szállították, ahol 
gyógykezelés alá vették.

F R E C S K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S ,  TELEFON: 64.
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Július 16 én. pénteken, 1T-én, szombaton, 18 án. vasárnap, 
19-én, hétfőn : 4 N A P IG  !

É j s z a k a  l á n y a
Magyar filmszenzáció 

Július 21-én, szerdán, 2 2  én, csütörtökön :

M eg h a lo k  é r t e d
A legszebb cirkuszulm.
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Eladó ingatlanok:
DINNYEFÖLD és GYÜ

MÖLCSÖS különböző nagyságban.

SZÁNTÓFÖLDEK. GYÜ

MÖLCSÖSÖK 1 holdtól 200 holdig különböző 

nagyságban és minőségben.

BELTELKES LAKÓHÁ

ZAK a község minden részében 6500 pengőiéi 

100.000 pengőig.

VÉTELRE KERESÜNK: 

GYÜMÖLCSÖST és SZÁNTÓFÖLDET 10 holdig 

(anyával, továbbá nagyobb BIRTOKOKAT 100 000 

pengőtől fölfelé.

Bővebb felvilágosítást nyújt a
Szarvasi Hitelszövetkezet
fgatlanforgalml irodája.

Szarvasi árdrágítók 
az uzsorabíróság előtt

A megállapított árnál drágábban adták és vették 
a baromfit! mákot és tejét

Dr. Molnár János kir. járásbiró, 
a gyulai uzsorabiróság Szarvason 
működő egyesbírája árdrágításért 
5 heti fogházra, egy évi jog
vesztésre és 150 pengő mellék
büntetésre ítélte Kepenyes Mihályné 
szarvasi lakost, aki a tej liteijéért 
40—50 fillért kért és fogadott el. 
Az ítélet jogerős. — Plentri Fe- 
rencné szarvasi lakos továbbela- 
dés céljából Kompr Jánosnétól ba

romfit, Bobvos Pálnéíól pedig 
mákot vásárolt a megengedett ár
nál drágábban. Az uzsorabíróság 
Pelentri Ferencnél 6 heti fogházra 
és egy évi. jogvesztésre. Komár 
Jánosnál. 150 pengőle és egy évi 
jogvesztésre, Bobvos Pálnét pedig 
100 pengőre és egy évi jogvesz
tésre. minhármukat pedig az áruk 
elkobzására büntette meg jog* 
erősen. „ . 4

Űj, héf>szerű 
b i z t o s í t á s
t e r j e s z t é s i r e  

hölgyeket és urakat
m ag^sjyta lé jc  melle) 
felveszünk* Négy kereseti 
lehetőség! Beválás esetén 
fix .és napidíjlérités. Kö
zölje, pontos cíit^I leve- 
Jje£ŐÍ5Qon_& Magyar— 
HolUnqi ^ to s ité  R t fő- 
ygynokiégével. ».»csaba, 

. . . . ,  8,1-

,-r- Megtaposta a tehén. Omiljak 
Pálné 27 éves kondorosi lakos 
Gcist Gyula, kondorosi gazdaságá
ban az aratásnál dolgozott. Éjjel 
^z egyik istállóban aludt, amikor 
az egyik lehén elszabadult és a 
földön fekvő asszonyt megtaposta. 
Súlyos belső vérzéssel és sérülés
sel a mentők a békéscsabai kór
házba szállifntták.

-  Egy szán kiugrik BENAMY 
SÁNDOR regénye. Be^namy Sán
dor jónevű író legújabb regényé
ben, amely, most*jeleni meg „Egy 
ézám kiSgrik" címmel, egy nagy 
szálloda keresztmetszetét adja. Az 
élesen megfigyelő iró és a közvet- 
lenhangú riporter találkozik ebben 
a könyvben, mert írója kaleidosz- 
képszerű filmszerűséggel forgatja 
lé. eítylünlt aszállodai törlésete
ket olyan érdekfeszítően, mintha 
csak a moziban ülnénk és előttünk 
játszódna lé égy lány élete körül 
nyüzsgő különleges szállodai élet. 
Sokszor hátborzongatóesemény 
riaszt meg bennünket, máskor a 
pompás jellemfestés gyönyörködtet 
e). Igazi hús és vér emberek nagy 
megfigyelője Benamy Sándor« aki 
pár szóval nemcsak a külső alakot,

de a belső jellemet is oly szem
léltetően tudja ábrázolni. Nagy él
vezettel olvastuk el a szép kiállí
tású könyvel. A könyv címlapját 
Ruzicskay György festőművész szép 
rajza díszíti*

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi 
anyakönyvben június 23-tól július
14-ig a következő bejegyzések tör
téntek. Születtek: Kovács Mihály 
és Bankó Anna leánya Anna Éva. 
Hruska Mihály és Kriska Anna 
leánya Anna, Molilórisz János és 
Máié, Anna fia Gábor, Melis János 
és Paulik Erzséhet leánya Zsu
zsanna, Gulyán János és Szrnka 
Mária fia János-Károly, Galó 
György és Fabó Judit leánya Judil, 
Oszlás János és Sípos Aranka lê  
ánya Aranka, Bányász Mihály és 
Gyurecska Judit leánya Judit, Benke 
György és Axmann Emma fia Imre- 
Viktor, Janurik András v és .Filip 
Erzsébet leánya Zsuzsanna, Rá- 
gyans?ki János és Szamos Róza 
fje István-Jenő, Jeszenszki P. István 
és Gombár Zsuzsanna fia István- 
Jenő, Búzás Jár>os és Oncsik Zsu
zsanna fia háJvaszülelelt, Tyefjan: 
szki Pál és Bezzeg Anna leánya 
Mária, Lestyán Pál és Szeljak Má
ria leánya Mária. Czesznak Mé
lyás és .(Srajcsi Mária leánya Má
ria, Kriska János és Liska Erzsé
bet leánya Frzsébel. Novodonszki 
Pál és Litauszki Mária fia Pál- 
János, Csípői Ignác és Buzi E$zr 
ipt fia Pál, Szabó Mihály és Sínké 
Jolán leánya Vilma-lrén, Janis Já
nos és Szilágyi Judit fia Márton.
— Házasságot ̂  kötöttek : Uhljar 
György Kriska Máriával, Kiszely 
János András Erzsébettel. Liszka 
István Nagy Lenkével, Maczik Já
nos Potoczki Judittal, Szrnka Já
nos Molnár Erzsébeltel, Szelényi 
László Nádor Gabriellával. Váradi 
Károly Gál Jusztinával, Demcsák

Pál Vízi Annával. — Elhaltak : 
Maczik Mihályné 67. Gyurcsik Mi
hály 55, Dflnkó János 72, Gom
bár Zsuzsanna 16. Medvegy Já
nosné Kurlik Erzsébet 57, Osztro- 
luczki Mihály 7), Szvák Pál 33, 
Kugyelka András 31. Kolimár Já
nos 69, Medvegy Pálné Paraj Zsu
zsanna 39. Kulösák János 74 éves
koiukbarK _ ..

Pályázati hirdetés.
^A kondorosi ev. egyházközség

• emplománük külső kőműves mun
kai tatarozására pályázatot kirdel. 
Feité.-elek a gondnoki kivntalban 
tudhatok meg.
- Pályázott határidő : júMus 31. 
*************************

Szarvasi Járási Ipartestületiöl. 

Meghívó
Felkérjük *z összes ipari munka

adókat. hogy munkabér százalék 
ismettetése céljából folyó hó 18 án. 
vasárnap délután 3 órakor az Ipar- 
testület székházában tartandó ér
tekezletre pontos időben és okvet
len megjelenni szíveskedjenek.

Ipt. Elnöksége. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

HIRDETMÉNY

A Közellátási Kermánybiztos úr 518- 
1943. K. e. k. sz. rendelete alapján köz
hírré teszi az elöljáróság, hogy’ a be
szolgáltatás: kötelezettség teljesítézéhez 
beszámítható termények és termékek 
átvételére jogosított helyi kereskedők 
a következők:

1. Gabonafélék vásárlására jogosított 
helyi kereskedők: Krsnyak Pál. Gaál 
Ferenc, Medvégy János. Haviér István. 
Maczik JánoB, Szarvasi Takarékpénz
tár. Frcska Mihály.

12. Állatok vásárlására feljogosított 
mai ha és sertéskeresk.: Szrnka János.

III. Tej és tejtermékek vásárlására 
jogosított kereskedő O.M.T.K., Szarvas.

IV. Hüvelyesek vásárlására jogosított 
helyi kereskedők: Gaál Ferenc, Mónus 
Sándor, Szarvasi Hangya Fogy. és Ért. 
Szövetkezet.

Szarvas, 1943. július 15,

________ELÖLJÁRÓSÁG.

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

HIRDETMÉNY

ÉrlesUi a község elöljárósága mind
azokat a bérbeadókat és feles bérbe
adókat. kik bérlőiktől, illetve felesbér- 
löktől szerződéseik -alapján természet
benikenyérgabonát igényelhetnek, hogy 
ez Arpádköz 2.. számú közellátási iro
dájában f. évi július Hó 19-től a hiva
talos órák alatl a kenyérgabona kiszol
gáltatáséhoz szükséges igazolványt sze
rezzék be.
- Usyancsak«4elhivj&-.az. elöljáróság 
mindazokat, kik vámőrlésre jogosultak 
s kenyérgabonával rendelkeznek.hogy 
az Őrléshez szükséges vámőrlési tanú
sítvány kiállítása végett az Arpádköz
4- azé mű irodájában f. évi július hó 
22-től kezdve a hivatalos órák alatt 
jelentkezzenek.

Mindkét jelentkezés alkalmával a 
háztartásban élők számának megái la 
pitása zégett családi lap, cselédkönyv, 
illetve munkásigazolvány, a.kenyérga
bona megszerzése jogszerűségének.iga- 
zolása végett pedig a gazdakönyv, mun
kásigazolvány, illetve annak igazolása 
mutatandó fel. akitől a vámőrlésre jo
gosult a kenyérgabonát kapta.

Ismételten figyelmezteti az elöljáróság 
a lakosságot, hogy vámőrlési tan ágii
vá ng'Ctak annak lesz kiadva, ki ke- 
nyérgabonávalonár rendelkezik s így 
akinekftCfak később jut kenyérgabona 

,a birtokába, csak akkor jelentkezzen, 
ha á gabona már ténylegesen rendel- ' 
kezésére áll

Szarvas, 1943. július 15.

ELÖLJÁRÓSÁG.

. Jókarban lévő mély gyermek- 
kocsi eladó. 1. kér. 258.

. Keresek hosszabb időre le
hetőleg a képző közelében egy 
teljes házat, esetleg egy szoba, 
konyhás, mellékhelyiségekkel el
látott lakást. Érdeklődni lehet 
a kiadóhivatalban.

• Hálószobabútor és Ü7letbe- 
rendezés eladó. 11. kér., 92. sz.

. Gyermektelen házaspár szep
tember lre  két s/oba, konyhás 
lakást keres melléképületekkel 
együtt. Cím a kiadóhivatalban.

. E'adó egv drb. 3 miliméleres 
vaslemezből készült 10 hekto
literes víztartály, 1 drb. szár
nyas pumpa és másfél hold 
lucerna másodszori kaszálása. 
Érdeklődni Miét Deák Ferenc- 
u‘ca, II. kér. 95.

• Jókarban lévő asztalosszer-
szám leljes felszereléssel jutá
nyosán eladó. Érdeklődni lehet 
ifj. Bolyán Béninénél Öcsöd, 
218. sz. ___________________

• Elveszett L^udisz közs. szám
vevő mangolzugi nyaralójától 
egy Zsuzsa nevű szandolin, 
a becsületes megtaláló vagy 
nyomravezető jelentse a szám
vevőségen, 20 pengő jutalom
ban részesül.

. Építészek és kereskedők fi
gyelmébe ! E l s ő r e n d ű  tiszai 
mosott homok megrendelhető 
Szőrfi M ihá ly  kormányosnál 
Csongrád.

. Alig használt sgéaz szoba bú
tor eladó IV. kér., 119. sz. alatt.

- Melis Mihálynál 20 hold föld 
haszonbérbe kiadó a szarvasi 
határban.

. Endrődi határban 11 hold föld 
kiadó. Érdeklődni lehet I. kér., 
Gyóni Géza utca 245.'sz. alatt.

. Bármilyen állatok gondozását, 
teryészlését sikerrel vállalom. 
Érdeklődni lehet a kiadóban.

Bútorozott szoba nyaralóle
nek kiadó : Nagy kertesudvar. I. 
kér.. Gróf Andrássy utca 151.

. Négy középiskolát végzett fiút 
yagy leányt azonnalra > fel vesz 
dr. Kollai Lajos fogtechnikus.

. Kiskirályságon 28 hold széhp» 
t pipid Bérbe vagy felébe ki
adó. Jélenkezni lehet II. kér., 
372. szám alatt.

. 3 járás kákái legelő kiadó. 
Érdeklődni^ lehet Podaninál, 1. 
ker,*f 43. szám.' > - v■ j

--" " "  :----- ■ , f ,----
. 50 kötetes JókaMorozat al

kalmi áron olcsón eladó. Ugyánr 
ott egy 10 kötetes Tolnoy Világ
történelem is eladó. Érdeklődni 
lehel a kiadóhivatalban.
.. Jobb szoba-konyhás. esetleg 
kétszobás lakást keresek azon- 
nalra. Címet a kiadóba kérek

■ . ; - I

., Körösparii kioszk . italméréá-

Sek vagy Jokóhájcnak átépítve 
adó. Érdeklődni lehet Dl. kér. 

Görbe utca 4. szám alatt.

Fizessen elő
« Szárvasi K o i l S n y í r ;

— *-------- — — * i *
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