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Istvánnapi felkök és csillagok
Írt* x Dr* vitéz Zerinváry Szilárd orsziggyilési kipvkelo

Alig akad ma ember szép ha

zánkban, aki ne kémlelné sűrűn, 

nagyon sűrűn, napjában ezerszer 

Is, a jó Istennek világmindensé

günk főié borított gyönyörűséges 

palástját, az égboltozatot. Felhő

ket és csillagokat kémlelünk rajta 

és ebben a vizsgálódásban, ha 

hajlamosak vagyunk a csügge- 

désre és sOtétenlátásra, pillanat* 

nyllag bizony nem sok örömünk 

telik. Hiába ‘keressük az égbol

tozaton a már is elkésett, de 

mégis áldást hozó esős felhőket, 

és hiába keressük a béke szelíd 

csillagzatának felragyogását is. 

A gazdaember azt mondja, hogy 

reménytelen a helyzet, mert nem 

esik, a mindenáron békét sóvárgó 

politikus vagy politizáló magyar 

.-ember pedig aztm ondja "hogy 

reménytelen a helyzet, mert nem 

jön fel a csillag, sőt félős, hogy 

esni fog, ha nem is az eső, de 
.a bomba.

: Egy egyszerű, de bölcs Sreg ’ 

emberrel beszélgettem a napok

ban a világ sorjáról és a * világ

nak s benne a mi kis magyar 

é&tünknek ezernyi problémájáról. 

A* én bölcs öreg emberem le

gyintett egyet és kijelentette, 

jhogfnlncs ezer probléma, caak 

kettő, dĉ  azt is ki lehet fejezni 

egyetlen kurta kívánságban.

Kérdöleg tekintettem reá. Az 

eső elsétojTa boú&a ne " éssenr
i

Fejezte 'be t  fceuéljelétt st én 
bölcs üfcgenr s em l^ya fod il^  

más jó éjtszakát kívánva, más
napra halasztotta/ •' Illetve á 
ilstenre bízta további gondjait.

Sokat gondolkoztam axóta éte
ken a primitíven egyszerű, de 
annál mélyebb értelmű szavakon 
a bevallom, magam sem tudnám 

semmi hosszadalmas okfejtéssel 

éf semmi ékesszólással találóba 
bán kifejteni á magyar élet pil
lanatnyi kívánságait. De hát, csak 
pillanatnyi érdekeink £s kívánsá
gaink vannak«« nekünk és qzok 
részbeni, vagy egészben! teljesü
lésével valóban megoldást nyer- 
nek-e Összes problémáink ? Ké

zenfekvő •  válasz, hogy: nemi 

Szó sincs róla, hogy mai gond

jainkat, bajainkat áldásosán eny

hítené, üdítené, az elkésetten ér
kező bőséges égi harmat Is, de 
mennyi időre ?

Szó sincs róla, ezer veszedelem

től és szorongástól mentene meg 

az a tényekre váltott biztos tu

dat is, hogy bennünket pedig 

bombázni ezután sem . fognak, 

de mennyi időre? Szó sincs róla, 

az emberek millióinak fellélek- 

zését, felszabadulását jelentené 

a világtörténelem ét a vllágesz- 

mények egyik legnagyobb, lég- 

sóvárgottabb momentuma, a ' bé

kekötés, de mennyi Időre?

Megnehezült az idők vih^os 
járása felettünk, dalolja a költő 
és ódájánsk komor sorai ezeröt- 
száz éves történelmünk során 
nem' 'sokszor - voltak - Idiucitb* ' 
bek, mint ma. De bevallom, hogy 

— hála Istenfiek — mégsem tu
dok egyet érteni azokkal, akik 
a magyar élet helyzetét remény
telennek látják csak azért, mert 
az égbolt nagyon ' is felhőtlen, 

illetve csak azért,' mert világ- 
polltikallag és ezen túl, a béke- 

csillag feltűnésének szempontjá
ból nagyon is felhős. Régi igaz
ság, hogy reménytelen helyzetek 
nincsenek, csak reménytelen em
berek! Állítom, hogy ebben a 
nagy világégésben és felfordulás-’ 
bán a ml kis külön magyar vi
lágunk helyzete még akkor sem 
volna reménytelen, ha — Isten 
ments — még egyszer annyi gaz
dasági, pollttktí7'tóocldlt»^á8á- 
szatl és nemzetvédelmi gond és 

veszély környékezne bennünket, 
mint amennyit p váltunkon és 
lelkinkön hordozunk. .Magyar 
célkitűzéseink határozottsága és 
úgy kfil-, mint' belpolitikáiig 
vitathatatlan korrektsége, emel
kedettsége és jószándéka s ve
zetőinknek bölcsessége' s* világ
politikai viszonylatban is meg

szerzett tekintélye s népűnk jó 
zansága, de nem utolsó torban: 
szükség esetén egy milliónyi vi
téz honvéd hadseregünknek pá
ratlan helytállása' és fltöere]e, 

mind-mind garancia arra, hogy 
egy pillanatra sem csBgge^ftnk

el és nehéz helyzetűnkben is 

jogos bizalommal tekintsünk a 

jövőbe.

htván nap előestjén a nagy 

magyar Istvánok fényes serege 

tekint, le ránk az örök Hadak 

útfáról. Példát mutatnak, őrköd

nek felettünk. Csupán aszerint 

kell élnünk, és halnunk, ahogy 

ök^ éltek és haltak.

Szent István, Bocskai. István, 

gróf Széchenyi István, vitéz Horthy 

István.

Borús magyar égről ragyogja

tok le reánk fénylő magyar csil

lagok és sugározzátok szerte a 

világba a szent, a fanatikus ma

gyar hitet, hogy a Kárpátok me

dencéjében -egy szorgalmas, vitéz

Megindult az utasszállítás 
és a teherforgalom 
a haJdztiató Körősőn

Lelkes ünneplések a  Körös közigazgatási bejárása
alkalmával

és becsületes nép ét, amelynek 

céljai ezer év óta sem változtak, 

és Isten segítségével újabb ezer 

év után sem fognak változni. Ér

téket képviselünk nfcmcsak a 

magunk, de az egész kultűvilág 

számára.

^Céljaink: ̂  erkölcsi alapokon 

nyugvó, keresztény Világrend, 

magyar élet és békés magyar 

igazság a Kárpátmedence testvé

ries világában. Ezekre a célokra 

és igazságokra a legjobb vezetőt, 

több mint tízmillió józan magyar 

és egymillió vltéi, fegyveres 

magyar vigyáz.

Ragyogjatok reánk a szebb 

jövő reményével, magyar csillagok.

A hajózhatóvá tett Körös koz* 
igazgatási bejárása augusztus 12. 
éa 13* én történt meg ünnepélyes 
keretek közölt. A bejárást a „Déli
báb* motoros hajón lelte meg a 
bizottság. A hajón voltak a ke rés- 
kedelem* és közlekedésügyi mi
nisztérium^ hajózási ézakosztály* 
részéről Lukács László felügyelő, 
hajóskapitány, a M. F. T. R. ré
széről Szelke Ár^ád igazgató, dr. 
Stippan István miniszteri ̂ osztály- 
tanácsos, M. F. T. R. igazgató 
helyettes. Nicki Endre Béla főfel
ügyelő, Dr. Jankó Béla főtanácsos. 
Vasváry Lajos főtanácsos, Jászo- 
nyi Ferenc építész-felügyelő. Pa- 
Ûpijky .Enjö. méqrök . éa J^éczay 
Szabó Jenő hajóskapitány, csong
rádi állomásfónök, valamint Baljió 

• U lHfelli^r^ n ĥ lókcrcjjd társasig;, 
képviseltje^ <

12*én délután érte el a hajó 
az ~el|Q békémiiegyei állomást^ 
OciócrMéMértgrtjástr A— kCzSti 

111 l^nirg
áll, élén a szén esi kerület ország
gyűlési képviselőjével, viléz dr. 
Zerinváry Szilárddá] éf jir . ; Ugrin. 
I áwto főszolgabíróval.

Béllczéy Miklós főispán boldog 
lóiban síel,a Jujjó' korlátjához.

Ez már a mi hazánk — 
mondja úgy. olyan éhilaltal, ahogy 
az ember imádkozik.

Igen, ez már- a ml hazánk. 
Békés, ntelynek népé olyan ne
hezen , vártai u  első hajói, .-a 
.PéJIMb'roJ.

Az öröm, ami megtölii a szivet, 
olyan nagy, hogy kicsordul.

Beliczey Miklós melegen, őszinte, 
leplezetlen örömmel öleli meg 
Zerinv^,.Szilárdi k^w^őt.é^..4(, 
Ugrin Lászlói." " , .

— Méllóságos Főispán Úr I —r 
mondja dr. JJgrin László liszté- 
Jettel és szeretetlel* üdvözlöm a 
hazai földön.

A fifispén meghatódóllan hall
gatja I  szavakat.

—. git vagyunk Lacikám — eny- 
nyil l^d ^crtdani. d e j^ te n ^ p á r  
szóban benne van njiri<^n. 'benne' 
van az a mérhel<4j^?;«itf>val ki 
sem fejezhető jjagy-nugy j-őröm. 
amit - mi> fcékésmegyeiek érzőnk 
moftl, amikoriíolyónkon megindul 
a hajózás.

Szarvas állomás. A perion em
berek, a község vezetői és -gaz- - 
dttk. Szemükből úgy sugárzik^« 
öröm,: mini a nap az égen.Dauda 
Mihály, a község bi*éja a meg- 
halódotlságtól nem tud mást mon
dani. mint eZl: .Végtelenül bol«- 
dogok, vagyunk/

Beliczey Miklók . főispánt kér
dezik; mit érez most. hogy hajó 
úszik a Körösön.;

A főispán messzire néz, a múlt
ba, amint lasaph, tó,ve mélyéből 
válaszol t • ' ' ' '

— Életem regyik legboldogabb 
napja e t : Évtizedek álma, vágya 
valósult meg. Most (alán még 
nem is tudjuk teljesen értéken! *  
körösi- hajózás . megindulásának.
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A Hangya Szövetkezet
értesíti a Gazdaközönséget, hogy

baromfit és tojást

pont ellenében
á t v e s z  minden nap,
kivéve kedd és péníeki napol.

Kedden és pénteken a piacon, 
a szokott helyen veszi 
ál a szentesi telep megbízottja.
Kérjük a gazda közönséget, hogy 
lehetőleg ne piaci napra 
hozza be a baromfit és 
tojást. A g a z d a k ö n y v e t  
mindenkor hoz z a  m a g á v a l  
az  á t a d á s h o z .

Szarvasi Hangya Fogyasztási 
és Értékesítő Szövetkezet 

Szarvas.

roppant jelentőségét. Elég. ha 
annyit mondok, hogy a békési 
kikötőben talán azl írhatjuk ki : 
Békés — Newyork, vagy Békés — 
San-Francisko. Amit egyes orszá
goknak jelent a tender, fiit jelenti 
Békés vármegyének a hajózható 
Körös. A legeredményesebb poli
tika a tett. Minden beszédnél, 
szónoklatnál többel ér. Régi tö
rekvésünk volt, hogy hajók köz
lekedjenek a Körösön, kimondha
tatlan boldogság tölt el. hogy az 
első hajón én is itt lehetek. Az 
álom valóság leli, most már raj
tunk a sor. hogy a lehetőségeket 
kihasználjuk.

*

Este az Árpád vendéglőben, a 
vacsoránál Beliczey Miklós főis
pán a Kormányzó Úrra mondott 
pohárköszöntől. Hangsúlyozta, 
hogy Magyarország az új vérzi
vatar közepén valósította meg régi 
vágyunkat, amikor hős honvéde- 
ink fegyvert markolnak. Tudom, 
hogy Kormányzó Urunk legfelsőbb 
óhaja, legfelsőbb akarata nélkül 
ma sem indulhatott volna el a 
Körösön a „Délibáb". Szinte úgy 
mondhatom, hogy évtizedes déli
bábunk öltött testet a „Délibáb" 
hajóban. Rá gondoljunk. Rá gon
dolunk mindnyájan s amikor ha
lával gondolunk rá és Isten ál
dását kérjük életére és családjára, 
ismét hitet leszünk amellett, hogy 
szorosén sorakozunk fel mögötte 
valamennyien.

Ugrin László főszolgabíró Beli
czey Miklósra üríti poharát. Szép 
beszédében ragyogó szavakkal 
fejezi ki azl a nagy szereletet, ra
jongást, mellyel Békés megye né
pe körülveszi a békési föld fiát, a 
békési nép fáradthatallanul dől* 
gozó vezetőjét, Beliczey Miklóst.

Az új magyar viziutat az utas- 
és ; teherforgalomnak augusztus
15-én, vasárnap adták á* és azóta 
a „Délibáb** és ..Hortobágy*' ha
jók az ulas és az „Irén" gőzhajó 
a teherforgalmai serényen végzik 
az immár fontos viziultá előlépett 
Körösön.

0zv. Varga Jánosné sz. 
Moravetz Teréz értesíti 
ismerőseit, hogy szeretet* 
férje, karteli gazdatiszt, sú
lyos betegség következté
ben aug. 12-én elhúnyl.

(Minden külön értesítés 
helyett) _____

^ __________

Í Z L E T E S

likőrt,
rumot
pálinkái

NAGY SÁNDOR
ÜkSrgyiriból vásárol 

m in d e n  i t a 1 o  é r ó.

' —

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt lót. lO-lő! magyar, az 
újlcmplomban (ötnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt « nagytemp
lomban a tótnyelvű könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagyarázatot tartanak.

A szarvasi rom. kai. templomban 
vasárnap és ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor csendes mise, 10 órakor szent
beszéd, nagymise. Délután 4 órakor 
ájtatosság. Köznapi misét* reggel fél 8 
órakor.

Szarvason leformálus istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
a régi parochia. 11. kér.. 221. sz. alatt 
lesz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnap
ján déhflán 2 órakor n mm Lslentisztelet 
h községi iskolában.

— A negyedik lelkészt állás 
betöltése. Ev. egyházi körökből 
vett értesülésünk szerint s szarvasi 
negyedik számú ev. lelkészi állás 
betöltése tárgyában az előkészítő 
munka ismét egy lépéssel haladt 
előre. Előző számunkban már hírt 
adtunk arról,, hogy az ev. hívek 
általános óhaja, hogy erre áz ál
lásra Boíyánszkv János mezőtúri 
lelkészt, országos viszonylatban is 
kiváló egyházi szónokot hívhassa

meg. E hó 15 én a szarvasi hívek 
ezen óhaját nyolc tagból álló kül
döttség fejezte kt Boíyánszky lel
kész előtt * Mezőtúron. Miután az 
ideiglenes lelkészlak is a napok
ban rendben lesz. az egyházi ve
zetőség is rövidesen intézkedik a 
meghívás keresztülvitelében az 
egyházi törvények idevonatkozó 
rendelkezései értelmében.

— A Bajtársi Szolgálat üzenetei.
Bracsok Is'ván tizedes (ill. kk. 171.) 
Ábrahám András honvéd (V. kk., 
I70/I). Roszik György (IV. 125.,) 
honvédhozzátartozóinak üzenjük, 
hogy hadisegély ügyben az újabb 
honvédelmi miniszteri rendelet ér
telmében a helyi hadigondozó 
tiszt intézkedik, illetve tesz javas
latot.. így arra kérjük őket, for
duljanak kérelmükkel hozzá, de 
egyúttal vigyék magukkal az in
tézkedéshez szükséges összes 
adatokat: Név. születési hely és 
idő, édes anyja neve, bevonulás 
időpontja, helye, katonai rang, 
tábori postaszám. A bajtársi Szol
gálat ügyükben külön is közben
jár a hadigondozó lisztnél, bár ha 
kérelmük jogos, kérésüket a hi
vatal kedvezően intézi el. — Gé
mes László (II. 167.*, Balta György 
(l. 4 13.). Komlósi Károly (III 417 ), 
Paulik Pál (T. II. 96/1.) és Sze 
begyinszky Pál (T. VIII. 38 ) utó

lagosan benyújtott igényéi kivéte
lesen továbbítottuk a Közellátási 
Felügyelőhöz. A jelentkezési ha
táridő július 31-én, szombaton le
járt. Itt kell megjegyeznünk, hogy 
e vámkeresményekre a fennálló 
rendelet szerint csak azok I«rí
hatnak igényt, akik gazdakönyv
vel nem rendelkeznek. — Litausz- 
ky György honvéd (IV. 229.),
hozzátartozójának hadisegély ké
relmét átíeííük a helybeli hadi- 
gondozó fisz? úrhoz, a részletes 
adatokkal, indokolással és párto
lással. — Opauszky András (IV. 
43 ). igényévé! fordúljon közvet
lenül a helybeli Közellátási Hiva
tal cipő és íábbeli osztályának a 
vezetőjéhez Mint harctéri szolgá
latot teljesítő honvédnek a kérel
mét soron kivül intézik el. — A 
Magyar Vörös Kereszt Tudósító 
Irodája 1943 Vili. 16 án közölle 
velünk, hogy Sonkoly Mihály 
honvéd (édesanyja : Tóth Anna) 
a szovjet ellent háborúban 1943.
III. lOén eitür.t.

— Ev. egyházközségi gyűlések.
A szarvasi ev. egyházközség egy* 
házlanácsa s képviselőtestülete 
augusztus hó 17-én tartotta meg 
rendes negyedévi ülését. Ezen 
gyűlések tárgyát tanítói átválasz- 
tások s ennek folytán megürese
dett tanítói állás betöltése képezte. 
Az egyházközség tanítóinak a 
szamát eggyel szaporította, miáltal 
az ev. egyházközség belterületi 
tanítónak a száma húszra emel
kedett. A 20. számú tanítói hi- 
ványra Janurik Mátyás a csabai 
’úli iskolai tanító lett átválasztva. 
A csabai úti iskolához Janurik 
György lett áthelyezve, az őrmény- 
zugi iskolától. Az eként megüre
sedett őrményzugi állásra a kép
viselőtestület Dauda Mihájy oki. 
tanítót választotta meg egyhan
gúlag.

— Gazdák, akik teljesítették 
kötelességüket címmel irt vezető' 
cikket Bö!cseki Sándor egerági 
gazda a Magyar Föld legújabb 
számában. A magyar falu képes 
hetilapja most már 24 oldalas 
terjedelemben jelentik meg és 
bőven tárgyalja a gazdákat ér
deklő fontos ügyeket. Értékes 
szakcikkeket közül a gabona- 
legyekről. a bab néhány fontos 
bel6gségről és a bánáti ricinus- 
termelésről. Mutatványszámot küld 
a Magyar Föld kiadóhivatala: 
Budapest, VII., Erzsébet—körút 7.

Hirdessen lapunkban!

Hajómenetrend
Személyhajójáratok 

Csonérád—Mezőtúr—Békés között. 
Közlekedik csütörtök kivételével

mindennap.

É. I.Indul Állomások
5 30 Csongrád 18.10
K25 Bökényi duzzasztómű 17.30
650 Szelevény 16.5U
7.35 Kunszentmárton 16.05
8.30 Almássv-major 15.15

i9.20 Öcsöd-Mesterszállás 14.30
*0.35 Bszentandr. duzzasztó * 13.30
i0.55 Szarvas 12.50
i2.2Ü
3.00

Mezőtúr
11.20
10.40

13.30 Mezőtúr ti. sz. rév 10.10
14.05 Endrőd—Poros 9.35
14.30 Endrőd 9.15
15 05 Gyoma 8.40
16.50 KöröstaiCöd 0.55
18.10 Békés 530

* A békésszentandrási duzzasztónál 
ezidőszerint utasok:.ak be- és kiszállni 
nem szabad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

G a b o n a v á s á r l á s !
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A FUTURA főbizományoss:

a Szarvasi Takarékpénztár
(Széni tslván-utca 51. Telefon : 65)

az egész járás területén, albizományosai
útján is

v á s á r o l
mindennemű

gabonái, hüvelyest és olajosmagvakat.

A b e s z o l g á l t a t á s !  k ö t e l e z e t t s é g r ő l  szívesen 
nyojt az érdeklődőknek felvilágosítást.
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Egy nap a világ
Vértes Károly színtársulata pompás előádásokkal 

lepte meg műit héten a szarvasi közönséget
Kiemelkedő es nagyszerű 

alakításokat láttunk az elmúlt 

héten a Mária főhadnagy és 

az Egy nap a világ című szín

darabokban Szombat és va

sárnap telt ház előli játszották 

igen nagy tetszés meliett a 

Mária főhadnagy c. operatiet. 

A szezonnak ezt a Kimagasló 

operett slágerét parádés szerep- 

osztásban. ragyogó kiállításban 

es aiapos felkészültséggel adták 

e!ö. Vértes Károly a címsze

repben aratott nagy sikert, de a 

többiek is kitettek magukért. 

Különösen Nádai Pál jólsike

rüli Kossuth maszkja és ruti

nos alakítása tetszett. Hétfőn 

este Vaszari János Egy nap a 

világ c. darabjában láttuk cso

dálatosan szép alakítást Vértes 

Neilylől és Korándy Déneslől. A 

két fiatal színész tudása legja

vát adta. Nagyon szép volt. 

Jólsikerüít alakítás volt még 

Somló Mancié és Rádai Pálé 

is. Kedden a Vedd le a kala

pod a honvéd előtt című ope

rettet újították föl.

Mint értesültünk augusztus 

30-án Pethes Ferenc a filmek

ről is jól ismert komikus ven-, 

dégszerepel egy este Szarvason.

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

Temmel  Gabr i e l l a
seneiskola: igazgatónál. Fíorthy-út ÍOO.
Ugyancsak akkor kéretnek jelentkezni 
ások is, akiknek zongora hangolásra van

______________________________ szükségük.______________________________

Időszerű gazdasági kérdések 

Az almamoly
Ezt a hosszantartó nagy száraz* 

ságot a gyümölcsfáink 'is megérzik. 
A szilva gyümölcse megkéküi és 
idő előli lehull Nem képes a fa 
elegendő vizet biztosüani a sok gyű* 
mölcsének. Azért, ha a meglevő 
gyümölcs még szépen fejlődik és 
beérik, még mindig igen jó termésre 
számíthatunk.

Sokkal nagyobb gondunk az alma. 
A múlt héten megjelent az almamoly 
második nemzedéke. A nagy meleg 
az almamoly fejlődésének kedvezett. 
Ez a második nemzedék sokszor 
nagyobb pusztítást visz véghez a 
téti*, ószi’almákon, mint az első. 
Sokszor láttuk már, hogy a július- 
augusztusig szépen megőrzött gyü
mölcs augusztusban úgyszólván mind 
megférgeseden.

Sokai hallott, olvasott és tapasz* 
rali már minden almatermeszíő gaz* 
da az almamolyról. De talán nem 
felesleges, ha átgondoljuk, hogy mit 
kell most tennünk, ha a még meg* 
levő almatermé5ünket megmentsük.

1. A hullott gyümölcsöt heieriké: t
kétszer, háromszor összeszedjük. Ne 
csak azt szedjük össze, amit elad« 
hatunk, hanem minden apró, nyo* 
morék, sőt rothadt gyümölcsöt is. A 
használhatót értékesítjük, a lobbit pe* 
dig gödörbe elássuk, hogy legalább 
40— 50 cm. taposott földréteg ke* 
rüljön a hulladék gyümölcs tölé.
Szemétdombra, trágyára ne legyük 
mert ül nagyon sok hernyó életben 
maradthat.

2. Továbbra is felrakjuk, a her*
nyófogó öveket az almafák törzsére. 
Nem hernyóenyves gyűrűt, hanem
hullámpapír övét. Ha nem tudunk 
ehhez hozzájutni, akkor rongyból, 
papírból, szalmából vagy szénából
köleleí csavarunk a fa derekára. Ide 
rejtőzik az almamoly. Ezeket az öve* 
kei 10 naponként átnézzük. A benne

lévő hernyókat szöggel vagy .kfaV. 
heggyel megöljük és az így kitisztít 
tott övét visszarakjuk a fa törzsére. 
A széna*, szalma* vagy papírkötél* 
bői készüli övét legjobb elégelni és 
újjal (elcserélni.

3. Még ebben az évben legalább 
kétszer, háromszor meg kell perme* 
tezni ködszerűen az almafáinkal 
nyári higílású mészkénfőzeítel, amely 
nek hekíóliterjéhez 30— 40 dkg. va* 
lamilyen arzénkészílményl adunk.

Ez a három főmunka, amivel mosl 
még le tudjuk küzdeni az alma lo» 
vábbi férgesedéséí. Csak akkor szá* 
mílhalunk eredményre, ha mind a 
három munkát gondosan elvégeztük. 
A hibátlan téli almának meg lesz az 
árai A kiadásunk ialán tízszeresen 
is megtérüli

CSAPÓ GYULA 
m. kir. gazdasági tanár.

— Az anyakönyvi kivonatok 
kiállításának dijai. A belügymi- 
niszler szeptember 1-től az anya
könyvi kivonatok kiálitásának 
diját 3 pengőben, a családi érte
sítők kiéiilási díjál 7 50 pengőben 
az anyakőnyvvezető záradékának 
diját 150 pengőben állapította 
meg.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi 

anyakönyvben július 30 lói 

augusztus 12 ig a következő be

jegyzések történtek. Születtek : 

Dombovári János és Sutyinszki 

Mária fia János, Pavelka István 

ésCzigléczki Anna fia Pál, Cson

tos Pál és Hrncsjar Judit leánya 

Anna-Mária, Varga Pál és Bu- 

gyis Zsuzsanna fia András, Tra- 

bach György és Lestygn-Goda

Judit fia György. Makan Pál és 

Szirony Judit leánya Judit, Plje

sovszki György és Nyemcsok 

Mária leánya Mária. Opauszki 

Pál és Janis Mária fia Pál, Hi

dasi Pál és Sonkoly Mária fia 

János, Kasnyik János és Ku- 

lasák Erzsébet fia László. Son

koly Gzörgy és Matejdesz Mária 

leánya Judit, Janurik György 

és Nyemesok Mária.leánya, Má- 

ria-Zsuzsanna, Kovács András 

és Brjezsnik Zsuzsanna leánya 

Zsuzsanna. Sonkoly György és 

Czigléczki Erzsébet fia Andráss 

Bógyis András és Szappanos 

Judit fia András, Hanó György 

és Sonkoly Mária leánya Mária.

— Házasságot kötöttek: Tyer- 

jánszki Mihály Hrncsjer Máriá

val, Terjanszki Pál Valach Zzu- 

zsannával. — Elhaltak: Kozsush 

Pál 32, Filyó János 87, Német 

Antal 27r Demeter András 56, 

Kasik András 82, Hanó József 

19, Schneer Zoltán 58 eves ko

rukban.

— Mezőgazdasági gépkezelői 
tamfolyam Szegeden. A Duna-Ti- 
szakőzi Mezőgazdasági Kamara 
a m. kir. földmívelésügyi minisz
térium lámogatásval már szeptem
ber 27-től kezdve 21 napos me
zőgazdasági gépkezelői tanfolya
mokat rendez Szegeden, a m. kir. 
állami Felsőipariskolán (Kálvária 
tér 5/b.) A tanfolyamok hallgatója 
lehet minden 18. életévét betöltött 
egyén, aki a cséplőgép üzegi- 
karbantartásával és a ve tő magi 
tisztítógépek kezelésével kíván 
foglalkozni .- Ezek közül elsősor
ban a cséplőgépek, vetőmagliszliló- 
gépek és mezőgazdasági traktorok 
tulajdonosai, vagy ezek család
tagjai. a mezőgazdasági alkalma
zottak és esetleg már eddig is 
tényleges alkalmazásban álló csép
lőgépek, vetőmegtisztítógépek. va
lamint . mezőgazdasági traktorke
zelők jöhetnek figyelembe. — Te
kintettel arra. hogy az egyes tan
folyamokra csak korlátolt számú 
hallgató vehelő fel. felhívjuk az 
érdekelteket, mielőbb jelentkezze
nek az egyes tanfolyamokra, hogy 
őket mielőbb beoszthassák. A tan
folyamra jelentkezni lehet szemé
lyesen. vagy írásban 25 P beirási 
és tandíj egyidejű beküldése mel
leit a Duna-Tiszaközi Mezőgazda- 
sági Kamaránál (Kecskemét), vagy 
a m. kir. Állami Felsőipariskolán 
(Szeged. Kálvária tér 5/bJ Szege
den a ’Felsőipariskolánál a tan
folyamok megkezdésekor csak 
azok jelenjenek m*g, akik a tan
folyamra történt felvételről előze
tes értesítést kapnak. Az any i p
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könyvi kivonat felvélele esetén a 
jelentkezéskor bemulatandó. A 
hallgatók saját költségükön történt 
közös elszállásolásáról és élelme
zéséről kívánatra gondoskodás 
történik. A felvétel, illetve a meg
jelenés alkalmával, amennyiben a 
hallgatók az étkezést ~ igénybeve- 
veszik, cukor, zsír, kenyér és tész
tajegyei vigyenek ^magukkal. Eset
leg külön megállapodás alapján 
a szükséges cikkek természetben 
is leadhatók. Pokrócot, kis párnát 
a közös lakást igénybevevő vi
gyen magával.

— A gazdák most igényelje- 
nek mlnősógl vetőmagvakét.
Bánffy Dániel báró földmívelésügyi 
miniszter a lermelés egységesítése é* 
minőségi színvonalának emelése ér
dekében már az elmúlt években is 
intézkedett minőségi vetőmagkiosztás 
iránt. Ezt az akciót a földmívelésügyi 
miniszter rendeletére a mezőgazdaság 
fejlesztési programmal kapcsolatban 
mosl fokozott mértékben folytatják. A 
minőségi vetőmagakció keretében mint
egy 200 vágón eredeti nemesített é* 
1697 vágón utántermesztett búza. 50 
vágón eredeti nemesített és 300£vagón 
után termesztett rozs- és 30 vágón »ere
deti nemesített és *0 vágón utánter
mesztett ősziárpavetőmag kerül kiosz
tásra. Eredeti nemesített vetőmagot 
birtoknagyságra való tekintet nélkül 
azok a gazdák igényelhetnek., akik a 
m. kir. Növénytermelési Hivatallal a 
továbbszaporításra nézve szerződést 
kötnek. Az igénylést közvetlen üt az m. 
kir. Növénytermelési Hivatalnál (Bu
dapest, IV- Horthy István-körút 2.) 
kell bejelenteni. Az utántermesztett ve
tőmagot igénylő 100 kaL holdon aluli 
gazdaságok pedig az illetékes várme
gyei gazdasági felügyelőségnél jelentik 
be igénylésüket- Az akció keretében 
kiosztásra kerölő eredeti nemesített és 
utántermesztett vetőmagoknál a kor
mány hatóságilag megállapított felár 
felét, valamint a vasúti szállítási, ki
osztási stb. költlégeket az államkincs
tár viseli. A nagy érdeklődésre tekin
tettel a gazdáknak sa'ját érdekük, hogy 
az igénylési a legsürgősebben jelent
sék be. Ezzel kapcsolatban a földmi- 
velésügyi minisztérium nyomatékosan 
felhívja a gazdák figyelmét arra. hogy 
az igénylésnek nem a z  illetékes szerv
nél történő közvetlen bejelentése sok 
felesleges munkát és időveszteséget 
jelent s végeredményben a vetőmttg 
rendelkezésre bocsájtását késlelteti,

— Nemzeti Torna Egylet — 
Szarvasi L. E. 5:4. Vasárnap 
bemutató kézilabda mérkőzést ját
szott az N. T. E, csapata a szar
vasi leventékkel. A pesli csapat 
megérdemelten győzőit, bár erős. 
ellenfél voll a helyi levente csa-

F R E C S K  A - M O Z G Ó
S Z A R V A S ,  TELEFON; 64.

Augusztus 2 0 ., 21., 2 2 . és 2 3  án

C S A L Ó D Á S
Igazi nagy Karády-film. Izzó levegőben, kényes problémához 

biztos kézzel nyúlva arra felel a film, hogy: feísér/ief*e a mulf ?

Augusztus 25-én szerdán, 26-án csütörtökön

K o m é d i á s o k
Velencei aranykupa nyertes német film.
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Eladó földek :
.4 hóid szántó a Décsi laposban kövesúthoz közel;
5 és fél hold 1. osztályú szántó a Sárkány-dűlőben.
7 hold szántó kövesút melleit közel a városhoz,
18 -hőid hétfőidnek alkalmas szánló Décsen,
19 hold Kunszentmárton mellett,
34 Ví hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
50 hold jóminőségű szántó Kiskirályságon.
Í95 hold részben szántó, részben legelő tanyával 

Ecseren, kövesút mellett,
3 és fél járás közlegelő Tóniszáiláson.

Eladó házak:
I. kér., 71. sz. Sonkoly-féle tiszta kőépítményű sarokház. 
1. kér., 105-sz.cseréppel fedett beltelkes lakóház;
1. kér. 432. sz. cseréppel fedett beltelkes lakóház ;
II kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy (elekkel,
III. kér., 349. sz. beltelkes lakóház,
IV. kér. 81. sz. igen jókarban lévő cseréppel fedett

sarokház,
Körörs parti nyaraló erős kőépülette):

Vételi megbízatásunk van
szántóföldekre a határ különböző részein 8.000 P-tői 

65.000 pengőig, továbbá dinnyeföld és beltelkes la
kóházakra.

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

— Labdarúgómérkőzés. Turul
»zenlesi Mév 5 :2. Vasárnap d. 
u, Megyer Kupa mérkőzési játszott 
a Turul a szentesi Mév N, B. III. 
csapatával. Pompás Turul győ
zelmet hozolt a szép küzdelem. 
Örömmel táljuk, hogy városunk 
egyetlen labdarúgó csapata újra 
megára talált és ez együttes szé
pen összekovácsolódolt. A Turul 
gólját Károly (2) Magyar (2) é i  
Fébri rúgták. Jók voltak a csa
patból Károly, Magyar, Kerekes 1. 
és Jakó. A T utuI megérdemelten 
győzött és győzelmével kiharcolta 
a továbbjutást a Magyar Kupá
ban. Vasárnap 22-én tehát a 
hódmezővásárhelyi T. V. E.-vel 
játszik ugyancsak M. K. mérkő
zést a csapat a továbbjutásért. 
Szent Istvánkor, pénteken a-béke- 
szen*andrási Hunyadi lesz a Tu
rul ellenfele. Barátságos mérkőzés.

K o a y  v e i t  
k ö t i  e s t e

a SZARVASI KÖZLÖNY
könyvkötészelében. 

Szarvas,Horthy* ut 9

ízléses
nyomtatványok

a
Szarvasi Közlöny 
Nyomdájában

készülnek.

HIRDETMÉNY.

Közhírré teszi az elöljáróság, 
hogy mindazon szőlőbirtokosok, 
akik az 50 %>*os adókedvezményt 
a saját termésű szőlő és gyű* 
mölcs “borra igénybe óhajtják 
venni ebbeli igényüket folyó évi 
augusztus hó 20-tól legkésőbb 
szeptember 15-ig a községháza 
fogyasztási adóhivatalnál okvet
lenül jelentsék be, annál is in
kább, mert a később jelentkezők 
elvesztik a kedvezménvhez való 
jogosultságukat.

Szarvas, 1043. augusztus 13.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Eladó ingatlanok:
DINNYEFÖLD és GYÜ

MÖLCSÖS különböző nagvságban.

SZÁNTÓFÖLDEK, GYÜ

MÖLCSÖSÖK 1 holdtól 200 holdig különböző

nagyságban és minőségben.

BELTELKES LAKÓHÁ

ZAK a község minden részében 6500 pengőtől 

100.000 pengőig.
VÉTELRE KERESÜNK: 

GYÜMÖLCSÖST és SZÁNTÓFÖLDET 10 holdig 

tanyával, továbbá nagyobb BIRTOKOKAT 100.000 

pengőtől fölfelé.

Bővebb felvilágosítást nyújt a
Szarvasi Hitelszövetkezet
igatlanforgalml irodája. ' ______________

MÁVAUT autóbus2-menetrend.
Érvényes 1943. május 17-től további intézkedésig.

íV . ' ''
Kunszentmárton -  Szarvas.

X d d X
— 6 50 8 30 :
— : 6*58 , 8*3o :

4'30: 7 18 8 58 i
4 50 7’.:5 9*15:
5*05 7 50 9*30:
510 940.

17 45 i Kunszentmárton főtér é : 6'40 : 12*58 : 17‘37 : — 
17*49; i Kunszentmárton pudv. é 6 34 12*54: 17*32 : —
18 II i Öcsöd külső 6 14 : 12 34 : 17*12 : 19 45
18 28 : i Békésszentandrás . i ; 5 57 : 12*17 | 16*55 : 19̂ 28
18*43 : é Szarvas Árpád-szálló i j 5'40 ' 12*00 : 16*38 ; 19*10
18*50; é Szarvas pályaudvar i : 5*30 : — : 16*31 ■ 19*00

Lakytelek— Kunszentmárton
6 40. 15*40: i Lakytelek pályaudvar - é5'40 14*40
6 56. 1556: i Tiszaug póata i 5 24: 14 24
7 08; 16*08 ; i Tiszesas alsó mh. . i 512 ; 1412
7*25 ’ 16*25 : i Csépa temető i 5 00 : 14 00
7*45 : 16*45 j i Szelevény , . i 437 ! 13*37
8*15: I7*15j é Kunszentmárton fölér . i 4*05: 13 05
8'33 : 17'20 é Kunszentmárton pályaudvar i — 12 55

Figyelmeztetés: x csak hétköznap közlekedik
d hétköznapra eső hétfőn, szerdán és szombaton minden

állomásról 15 perccel korában indul.

Szépirodalmi

könyv*
újdonságok

nagy váiaszlékban

Nagy Sándor
könyvkereskedésében.

Hirdessen
lapunkban!

MHÍMRDETÉSEK.
Apróhirdetések állást keresőknek és ál
lást hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den további s z ó  2  fillér. Egyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 60 fillér, három
szori feladás esetén 1 '20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papirkereske- 
dése Szarvas, 1., Horthy Miklós út 9. 

szám.

. Elutazás miatt könyvek, fény
képezőgép, lombfűrész és festő- 
nrfínlák.bélyeggyűjtemény, vitor
lázó modell, szemüvegek, villa- 
mos masszirozó-gép stb. sürgő
sen eladók. Jókai Mór utca 249. 
Váradinál.

. Diákok részére kiadó egy bú- 
torozott szoba teljes ellátással, 
111. kér. 274, szám alatt.

. 62 kishold föld a herényi út 
mellett tanyával haszonbérbe 
kiabó. Ugyanott jószág és egy 
jókarban lévő motórkerékpéir 
eledó I. kér. 113. szám alatt.

. Eladó Békésszentandráson 
Kálvin-úl5.számú ház gabonake
reskedéssel vagy anélkül. Ugyan
ott Békésszentandrás-tér 1. sz. 
ház cipő- és rnfösüzlettel vagy 
anélkül. — Érdeklődni lehel 
ugyanott._______________________

. Gyerekek mellé 12—14 éves 
kislányt keres Bencsik gazda
sági lanér I. kér, 141. szám.

• Bádogos és szerelő tanulót 
fizetéssel felvesz Hankisz bá
dogos, piactér.

. Csebacsűdön 5 hold föld el
adó. Érdeklődni lehet Bobvos 
Györgynél, VIII. külkerület 181.

A IV. keiület 23. sz. sarok
ház. melyben jóforgolmú üzlet- 
helyiség van, eladó. Érdeklődni 
lehet Darida Mihály hentesnél.

- Tóth János testvérei 3 hold 
föidje Török-soron eladó Érdek
lődni lehet I. kerület 350. sz.

. Öntözőmotor szivattyúk, hen
gercsiszolás, villamos hegesztés 
fejpadmunkák, hidraulikus eme
lőbak, hengerfúrók kölcsönzése : 
OSGYÁN mérnök, Békéscsaba. 

Mágnesezés.

. Bútorozott szobát keresek. 
Címet kérem a kiadóhivatalban 
leadni.

. Tisztviselői áilást keres ős- 
keresztény 31 éves magyar, né
met nyelv ismerettel. Cím a 
kiadóhivatalban.

. Varrónő keres különbejáratű 
üres szobát. Cím a Jiiobóhiva- 
talban.

. Árvaház mellett féltelkes ház, 
földért is eladó. 111. kér., 162, sz.

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

. 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- 
halra. Címet a kiadóba kérek

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

Felel* kiadó N A G Y  S Á N D O R  
Nyoautott a Survaai KSxUajr Njtm*  
da. 4* lipHW<TÜUItl ijm U JA u  
I. k«rn Horthy M ikiidét 9 .u i* .


