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SOHA.
nem zavarták meg kis város
kánk békés nyugalmát országrászóló helyi panamák és ki
siklások. Ez az örvendetesen
asszimilálódott faj a közösségi
gondolatnak ily megcsúfolását
nem ismeri. Csendben, fárad
hatatlanul, eredményesen, sok
vonatkozásban példátadón, ki
egyensúlyozott lélekkel mun
kálkodik saját boldogulása, s
hazája jövendőjének kiépítése
érdekében már évszázadok óta.
Jóhiszeműségére, szívjóságára,
türelmére vall az a tény is,
hogy megtűrte sora közé ékelődötten tömegével ama vám
szedőket is, akiknek egyikéről
ma ország-világ beszél, nem a
leghízelgőbb hangnemben. Un
dorral, mélységes megvetéssel,
vésztjósló hallgatással felel
egyelőre a szarvasi közönség
makulátlan, tisztes nevének e
meghurcoltatására; nincs meszsze azonban az idő — úgy
érezzük — amikor komoly tet
tekkel válaszol e kihívásra, s
konok kitartással, szívós kö
vetkezetességgel, fegyelmezett
összetartással lehetetleníti majd
azokat, akik nem elégedtek
meg az önként átengedett bú
sás profittal, hanem a dicsére
tes önmegtartóztatásunkkal, s
igényeinknek önzetlenülaz őszszesség érdekében való lecsök
kentése árán mások részére
megtakarított
készletünknek
bűnös felhasználása és értéke
sítésével olyan anyagi előnyt
kíséreltek biztosítani maguk
nak, amely a legtávolabbról
sem illette meg őket, nem is
beszélve arról, hogy mindez
nemesije az életben lévő írott
jogszabályokkal, de a kereske
dői morál íratlan törvényeivel
is szöges ellentétben áll.
Rólunk szarvasiakról az or
szág közvéleménye mindig meg
különböztetetten
emlékezett
meg. Bizonyságunk erre múl
túnk és jelenünk, 8 hogy jöven
dőnk is azzá legyen; nem fo
gunk válogatni az eszközökben,
ha a példa, mit munkánkkal,
becsületünkkel, tisztességünk
kel nyújtunk kevés azoknak,
akik közénk tolakodnak, s
megmételyezett lelkiségükkel
nem tudnak felemelkedni a
becsületes munka és tisztessé
ges élet felfogásához.

SZERKESZTŐSÉG
ÉS KIADÓHIVATAL i

Szerkesztésért és kiadásért felel:

MÜLLER KAROLY

1. kér. Deák F.-u. 13. Telefon : 109.

laptulajdonos.

Postatakarékpénztári csekkszám la : 52.666.

Kisgazdaköri közgyűlés
A kör lulajfdonába megy

Át

a székház

A közgyűlésen hatalmas számmal megjelentek lelkesen ünnepelték a főispánt
A Szarvasi Kisgazdák és
Földmívesek Köre július 27-én,
vasárnap délután 2 órai kez
dettel igen népes közgyűlést
tartott saját köri helyiségében.
A ritkaszépszámmal összegyülteket vitéz Tepliczky 'János, a
gazdatársadalom felette nép
szerű vezetője köszöntötte, rö
viden megjelölvén a közgyűlés
összehívásának szükségességét
és célját. Elsőnek a kör alap
szabályainak módosítása ügyé
ben határoztak; az alapsza
bálytervezetet dr. Oörnyei Jó 
zsef, a kör ügyésze ismertette,
amelyet a közgyűlés változta
tás nélkül elfogadott, illetve
jóváhagyásra felterjeszteni ren
delt. Ezután került sor a szék
házvétel ügyének tárgyalására.

A kör tagjai nagy lelkesedéssel
elhatározták, hogy a jelenlegi
székház céljait szolgáló épületkomplexumot az előzetes tár
gyalások szerinti 60.000 P-ért
megveszik. A vételárból 15.000
P-t a kör készpénzben lefizet
('az ezzel kapcsolatos készpénz
felajánlások, illetve részjegyzé
sek nagyon szép eredménnyel
folynak), míg a fennmaradó 45
ezer pengőt vállókölcsönnel
biztosítja. A lelkeshangulatú
közgyűlés az adásvételi szerző
dés megkötése, s a telekkönyvi
ügyek elintézésével vitéz Tepliczky János elnököt, Kiszely
György és Kresnyák Pál társ
elnököket és dr. Dörnyei Jó 
zsef ügyészt bízta meg.

A közgyűlésen resztvettek
annak befejeztével meleg sze
retettel ünnepelték baiczai Be
liczey Miklóst, vármegyénk fő
ispánját, dr. Ugrin László járási
főszolgabírót és dr. vitéz Zerinváry Szilárd országgyűlési kép
viselőt, valamint dr. Komár
Bélát, a Pénzintézeti Központ
jóindulatú és melegszívű igaz
gatóját, akiknek fáradhatatlan
űgybuzgalma, nagy megértése,
segítnikészsége tette elsősorban
lehetővé, hogy a szárvasi ha
talmas kisgazdatömegek saját
székházukban
folytathassák
minden bizonnyal eredményes
kultúrális és érdekképviseleti
tevékenységüket és működésü
ket a jövőben.
Köszönet nekik érte!

N agyarányú árd rág ítás, tésztaáru-panama W eiczner Jenőéknél
Szokatlan, Szarvas csendes,
nyugodt életét egész felzaklató
árdrágítási ügynek és tésztaárupanamának jött nyomára a
királyi ügyészség. Weiczner
Jenő szarvasi zsidó malomtulajdonos és „terményáru keres
kedő" áll a panama közép
pontjában. Az erősen bonyolult
ügyben egyelőre annyit tudunk
csak, hogy a győri detektívtestület rövid nyomozása után
elfogták Budapesten Weiczner
Jenőt, aki 50 mázsa tarhonyát
adott el egy győri kereskedő
nek az árkormánybiztos által
megállapított 112 P-nél jóval
magasabb (155 P-ős) áron. K i
hallgatásakor Weiczner beis
merő vallomást tett, s ennek

során egy hatalmas arányú
árdrágítási ügy körvonalai bon
takoztak ki. Mielőtt azonban
kihallgatása befejeződött, s tel
jes fény derült volna e nem
mindennapi esetre, Weiczner a
kihallgatását eszkÖ2 lő ügyész
másodikemeleti irodájának ab
lakából kivetette magát, s sú
lyos lábcsonttörést, agyrázkó
dást és belső sérüléseket szen
vedett. A nyomozást természe
tesen folytatják, s csak az elkö
vetkező napok nyomozati ered
ményei fogják teljes képét adni
ennek az úgy látszik országos
méreteket öltött panamának.
Szarvason csak annyit tud
tunk a dologról, hogy a csend
őrség a Holéczy- házban lévő,

Klein Miksa által bérelt gabo
naraktárából, pár stráfkocsi
tésztaárut szállított be a köz
ségházára, s azt bűnjelként le
foglalta. A további részletekről
a fővárosi lapok adtak tájékoz
tatást. Hogy hol készült a sok
tarhonya és egyéb tészta, hol
szerezték rá a mai ínséges vi
lágban a lisztet és minő körül
mények között, arra egyelőre
megnyugtató adatok nincsenek.
Minden esetleges közszájon
forgó hír minden alapot nél
külöző kitalálás.
Egy bizonyos csupán: Weicz
ner úr ez egyszer alaposan
melléfogott, s rövidesen számot
fog adni tettéért. Ki tudja
azonban: földi bíró elött-e ?

A vám- és a búzaőrlemények legmagasabb ára
A Hivatalos Lap július hó
22-iki száma közli az árellen
őrzés országos kormánybizto
sának a búza- és rozsőrlemé
nyek és malmi, melléktermékek
legmagasabb malmi, nagykeres
kedői és fogyasztói árának meg
állapításáról szóló rendeletét
A búzaőrlemények legmaga
sabb malmi eladási ára zsákkal
együtt, minden malomüzemnél
á következő: búzadara 63 P,
nullásliszt 61 P, egységes búzakenyérliszt 41 P, egységes mi
nőségű búzakorpa 18 P méter
mázsánként.

Zsák nélkül történő eladás
nál a lisztárak minden maloaüzemnék métermázsánként 1'20
P-vel alacsonyabbak. A fenti
liszlárak gép-, vagy fogatolt
járművel házhozszállítva, illetve
bérmentesítés mellett vasúti
kocsiba vagy uszályba rakva
értendők.
Kisebb tételekben történő
eladásnál a malmok a fenti
lisztárakhoz az alanti felárakat
számíthatják: 85 kg-tól 425 kgig történő eladásnál fogyasztók
nak árusító kiskereskedőkkel
szemben q-ként 050 P-t, fo

Ara 10 fillér

gyasztókkal szemben q-ként
150 P-t; 20 kg-tól 85 kg-ig
történő eladásnál 1 P-t, illetve
fogyasztókkal szemben 2 P-t;
20 kg on aluli tételeknél tör
ténő eladásoknál fogyasztókkal
szemben 3 pengőt q-ként.
A rendelet értelmében a fo
gyasztói árak az ország egész
területén nem haladhatják meg
a következő árakat: búzada
ránál 70 fillért, nulláslisztnél 68
fillért, ‘ egységes búzakenyérlisztnél 46 fillért kilónként. .
Ugyancsak kormányrendelet
jelent meg a búza, Kétszeres

2. oldal.
és rozs vámőrlési és vámdarálási díjának újabb megállapítá
sáról. A rendelet értelmében a
gabona vámőrlésével, vagy da
rálásával foglalkozó bármilyen
hajtóerejű, vagy berendezésű
malom részéről az őrlés végett
bevitt, időszerűen száraz, tisz
tított és koptatott gyommagmentes gabonaneműoél (búza,
rozs, kétszeres) a gabonában
szedhető díj nem haladhatja
meg:
1 . A vámőrlés esetében bú
zánál, rozsnál és kétszeresnél
egységesen 1 0 , poriás címén 2 ,
összesen 1 2 százalékot;
2 . darálás esetében a ma
lomba, vagy darálóba bevitt
tisztítallan mennyiség után 8 ,
poriás címén 1, összesen 9
százalékot.
Az őrlési (darálási díjon) és
a porlási százalékon felül a
gabona őrlésért (darálásért) az
őröítető (daráltató) féllel szem
ben bármilyen más díjazásnak
(szitapénz, fuvarköltség, stb.)
felszámítása, vagy szolgáltatás
kikötése tilos.

Pusztító jégeső
vonult el kedden
községünk felett
Kedden a kora délutáni órák
ban hatalmas záporeső, felhő
szakadásszerű jégeső vonult el
Szarvas és környéke felett. Az
első percekben futó záporeső
nek tűnt, később felhőszaka
dássá bővült a vihar, s helyen'
ként, s főként Szarvason rég
látott sűrűségben és nagyság
ban jég is esett. Szerencse,
hogy a jégeső csak rövid ideig
tartott, megállapithatólag azon
ban így is tetemes károkat
okozott a mező- és kertgazda
ságokban. Sok helyen vésze
sen letarolta a viruló tengerit,
a kertekben pedig nagyon sok
gyümölcsöt levert. A kár még
Felmérhetetlen. Nagyjából uyanaz a helyzet a közvetlen
:őmyéken, azonban máshon
nan jeget nem jelentettek. A
beérkezett jelentések szerint az
eső átlagosan meghaladta a 63
miUimétért.
Rég láttunk ilyen hatalmas
nyári esőt,
bízunk
azon
ban benne, hogy bár a károk
pillanatnyilag nagyoknak tűn
nek, erőre kapott növényzetünk
ki fogja még azt heverni.

Í

A tanszerződés köté
sének és a segédi
vizsgálatok ideje
A m. kir. iparügyi minisz
ternek 53.400-1940. Ip. M.
számú rendelete értelmében tanoncSzerződést kötni csak má
jas, június, július, augusztus,
szeptember és október hónap-:
bán szabad- Tanszerződést az
évnek bármely szakában meg
szabad kötni, ha a atanoccot
oly községben kívánják alkal
mazni, amelyben az alkalmazott
tanoncok tanohciskolát (tanfo
lyamot) nem látogatnak, vagy
a tanoncul szerződtetni ■kívánt
személy nagykorú, vagy a ta
noncul szeraödletni kívánt sze
méi7 már tanonc volt és tan
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HOMBÁR FÖBIZOMÁNYOS
a „Szarvasi Hengergőzmalom mint Szövetkezet"
Vásárol minden néven nevezendő gabonát

a mindenkori legmagasabb napiáron
Kérjük ügyfeleinket, forduljanak bizalommal a malom telep
irodájához (ennek telefonszáma: 43), vagy Kresnyák Pál
gabonakereskedőhöz és Széli Jenő motormalomtulajdonoshoz,
mint a Szövetkezeti Malom „HOMBÁR" albizományosaihoz
viszonyának megszűnése óta
két hónap nem telt el. Segédi
vizsgálatot tartani csak június
hónap 16—30. napjain, továbbá
július, augusztus, szeptember,
október és november hónap
bán szabad. Segédi vizsgálatot
az évnek bármely szakában
meg szabad tartani, ha a tanoncot a jelen rendelet hatály-

balépése előtt szerződtették;
ha a tanonc olyan községben
van alkalmazva, amelyben ta
nonciskola nincs; ha a taiiidő
nem volt 15 hónapnál hosszabb
vagy a tanonciskola igazgatójá
nak bizonyítványával igazolja,
hogy a tanonciskola utolsó év
folyamát sikeresen elvégezte.
Ipt. Elnöksége.

Póruljárt
o rv h a lá szo k

Sokan űzik erre mifelénk is
a horgászat nemes sportját.
Persze legtöbben — ez viszont
hozzátartozik a sport izgalmá
hoz — orvul. A kanyargó Kö
röst szegélyező füzes nyegle
nemtörődömséggel ad kitűnő
búvóhelyet
személyválogatás
nélkül mindenkinek. Sokszor
mégis megtörténik, hogy a ha
lászok helyett a halőr ered
Az idei termésértékesítés veszteség a HOMBÁR-t terheli. ményes.
szabályozásának egyik sajátos
Egy további ok a gabona
így esett meg a napokban
sága, hogy minden gazda, ha azonoali felajánlására az is,
is.
Egy kis, nem nagy gyakor
érdekeit szem előtt tartja, a hogy a HOMBÁR visszatérí
cséplés befejezése után azonnal tési dijat fizet a gazdának, ba lattal rendelkező kocahorgászfelajánlja megvételre gabonáját a kötlevél kiállításától számított társaság rándult ki az élővíz
a HOMBÁR nak vagy bizomá 15 nap alatt az eladott gabo partjaira, nyilván nem tisztán a
nyosainak. A legfontosabb kö nát nem veszi át. A HOMBÁR sport kedvéért, mit a magukkal
rülmény az, hogy az idén nin métermázsánként 3 fillér rak
csen árlépcsö, tehát a gabona tárdíjat térít egy hétre. Ha a cipelt hatalmas zeák is ékesen
ára hónapról hónapra nem gazdánál a már megvett ga bizonyít. Fölösleges leírni az
emelkedik, ami a gtbana rak- bona például tíz hétig marad, órákhosszat tartó meddő kibitárbaatartását esetleg kívána ebben az esetben a búzáért celést, dühöngést, elég megem
tossá tette volna, sőt az árakat mázsánként 20 fillérrel kap líteni annyit, hogy derék vízi
degresszíve állapították meg, többet. Ily módon olyan ártöbb ■
amennyiben a gazda harminc lethez jut, amelyet különben állataink bizony alaposan magpengő helyett csak huszonhét semmiképpen sem szerezhetne. tréfálták horgászainkat, s fü
pengőt, huszonnyolc pengő he Az ártöbblet két hét alatt má tyülvén a sok ízes giliszta és
lyett pedig csak huszonöt pen zsánként 70 fillért tesz ki ab
föttkukoricaszem • csalétekre,
gő ötven fillért kap a búzáért, ban az esetben, ha a HOMBÁR egy sem akadt a horogra.
illetve rozsért, abban az eset a vételárat nem előre, hanem
ben, ha gabonát október 31 e csak a búza átvételekor fizeti. Szegény halászaink — kik ter
után alánlja fel megvételre.
A közellátás zavartalan biz mészetesen előre beharangoz
Egyéb körülmények is ma tosítása kívánatossá teszi, hogy ták a háziasszonyoknál a dol
gyarázzák ezenkívül még azt, a gazda a cséplés után gabo got (egyik-másik a hentesnél is
hogy a gazda saját érdekeit náját azonnal ajánlja fel el lefújta a vásárlást) — szörnyen
tartva szem előtt, miért ajánlja adásra. A kormány a fegyel
fel megvételre gabonáját már mezett és a nemzeti közösség restelték a dolgot, s szégyen
közvetlenül a cséplés után. A érdekeit mindenkor szem előtt ide, szégyen oda (mert a kony
helyzet ugyanis az, hogy a tartó gazdatársadalomtól jogo hára valamit vinni kell), meg
frissen kicsépelt gabona a rak san várhatta, hogy minden vettek egy csomó halat, persze
tárban szárad és így veszít előny biztosítása nélkül is pi szintén nem hivatásos — de
súlyából. Ha a cséplés után a acra hozza cséplés után a gagazda gabonáját megvételre bnnáját, mégis olyan előnyök szerencsésebb — horgászoktól.
azonnal felajánlja, a HOMBÁR, kel kötötte azt össze, hogy S így rendbe hozván valahogy
vagy bizományosa legkésőbb a most a gazdatársadalom saját a dolgot, önelégülten igyekez
felajánlástól számított 15 nap érdekéből is gabonáját a csép tek hazafelé.
alatt átveszi és ettől kezdve a lés után azonnal a közellátás
Ekkor jelent meg a színen
beszáradásból származó súly- rendelkezésére bocsássa.
az orvhalászok réme : a frá
i
m--- ----- ------------- ------------- --- ----- s r nya halör. A többit a nb. ol
vasó fantáziájára bízzuk, s
röviden — melyre rendelkezé
sünkre álló szűk keret is paAz általános műveltség kiegészítője !
rancsolólag int — annyit jegyZeneoktatásra, a miniszteri rendelet szerint, csak a
zünk csak meg, hogy a halat
elkobozták, a zsáköt bűnjel
ként lefoglalták, a hatósági
büntetést már felemlíteni is
szükségtelen, így is elhisszük,
tanárai jogosultak. 3 —7, éves gyermekek részére z e n e i
hogy- barátaink nem egyhámar
fognak ezekután orvhalászni. . .
ó v o d a . Beiratások szeptember 1, 2 és 5, 6-án. Bővebb
Elvégre akad más és olcsóbb
felvilágosítást nyújt Szederkényi Nándor zeneiak. igazgató.
sport és szórakozás Szarvason.

Miért kell közvetlenül cséplés után
felajánlani a termésfeleslegeket ?

Tanuljon zenét!
g e n e H

k o l a
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H ír e k
Istentiszteletek:
A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban
vasárnap délelőtt 8 órakor tót, délután
6 órakor magyar, az újtemplomban dél
előtt 9 órakor magyar istentiszteletet
tartanak.
A szarvasi róm. kát. templomban
vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor csen
des mise. 10 órakor szentbeszéd, nagymise. Délután 6 órakor ájtatosság.
Hétköznap mise fél 8 órakor. Gyónta
tás misék előtt.
Szarvason református istentiszteletet
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az
Árvaház dísztermében.

MAGASZTOS
ünnepség zajlói le vasárnap
Szabadkán, a h szabadult Dél
vidék fővárosában. Az egész
ország apraja, nagyja áhitatos
áldozatot mutatott be az Egek
Urának az asztalra került új
magyar kenyérért, dúló háborúk
idején is bőségesen és minden
kinek egyformán juttattott emez
izes falatért. Jelképes volt ez az
ünnepség. A szentistváni gondo
latban egyesült nemzeti és tár
sadalmi összefogás szimbóluma.
Az élet, a magyar jövő útmu
tatója, előrevetített fénye annak
a vállveteti munkának, amely
nek eredménye Nagy-Magyarország feltámadása kell legyen.
És hódolat is volt ez az összeborulás ama legszebben betelje
sedett magyar élet előtt: vitéz
nagybányai Horthy Miklós élete
előtt, amely a legékesebben pél
dázza azt az. utat, amely a
tengernyi baj és megpróbálta
táson át a napsugarasabb, reményteljesebb, boldogabb ma
gyar jövendő felé vezet.

— Textilnagykereskedői kije
lölések, A m. kir. Kereskedelmi
Hivataltól pénteken jöttek meg
az értesítések a kereskedelmi
és iparkamarához arról, hogy a
szegedi kamara kerületébe ki
ket jelöltek ki textilnagykeres
kedőknek. Békéscsa'oa-gyulai
körzet. Az eddig kijelöltek
névsora a következő: Bayer
Lajos és Fia, Békéscsaba, Bielik Kálmán, Békéscsaba, Duda
Gyula és Veres Lajos, Gyula,
Miklós József Szarvas, Ács
József Orosháza, Tobak Imre
Orosháza.
— Zeneiskola Szarvason. A
vallás- és köztatásügyi minisz
ter 26.601/ÜI./1941. sz. rende
letével zeneiskola nyitására
adott engedélyt Szederkényi
Nándornak a helybeli Vajda
Péter
gimnázium ének és
zenetanárjának. Az új intézet
hamarosan már meg is kezdi
működését mindjárt a kezdet
nél két új tanerő közreműkö
désével. Hisszük, hogy az új
intézet gondos vezetés mellett
ismét régi fejlődési fokára vezeti
vissza városunk utóbbi időben
megtorpant zenekultúráját.
— Diákok kolozsvári kirán
dulása. A helybeli diákok egy
szükebb csoportja (12 en) dr.
Szerényi M- Iván békésszent
andrási községi orvos felügye
lete mellett több napos ke
rékpárkiránduláson vett részt,
amelynek során meglátogatták
a felszabadult Erdély neveze
tesebb tájait és főbb városait.
A kitünően sikerült kirándu
lásról jövő heti lapszámunkban
színes riportot közlünk az egyik
résztvevő tollából.

— A magyar filmgyártás eu
rópai vezetőhelyietéről és a
jövő filmlehetőségeiről nyilat
kozik Balogh László dr. a
nemzeti filmbizottság titkára,
aki Berlinben képviselte a ma[yar filmkamarát, a Délibáb
— Eljegyzés. Becsky Mária egújabb számában. Pompás
pol£. isk. tanár és dr. Gémes strandképek, erdélyi nyaralási
Szilárd jegyesek. (Minden kü beszámoló, látogatás Kiss Ma
nyinál című képes riport, ké
lön értesítés helyett).
pek a szabadkai ,,Magyar ke
— Házasság. Udvardy Mag nyér ünnepről", szigeti szín
dolna és dr. Dombos Kálmán padi kritika, legjobb Íróink'
járási m. kir. gazdasági fel* legjobb novellái, hutcorrovat,
ügyelő augusztus 4-én déli 1 rejtvények, kitűnő rádióműsor
órakor tartják esküvőjüket az teszik értékessé a Délibáb szín
ev. ó-templomban.
házi, film és rádió képeslap
— Házasság. Nagy Sárika új számát, mely 14 fillérért
tanítónő és Makó Gyula fegy minden újságárusnál kapható.
verkereskedő augusztus 4-én
esküdnek Nagyváradon.

f

— Szénnagykereskedői kije
lölés. A M. Kir. Közellátási

Miniszter 203.237/1941. számú
rendeletével Brauner György
fanagykereskedőt a 3. sz. békéscsaba-gyulai körzetbe szén
nagykereskedőül kijelölte— Képviselőtestületi közgyű
lés. Szarvas, nagyközség kép
viselőtestülete július hó 31-én
d. e. 9 órai kezdettel a község
háza nagytanácstermében gaz
dag tárgysorozatú rendkívüli
képviselőtestületi
közgyűlést
tartott
— Felvétel a debreceni egye*
lemre. A debreceni Tisza István
Tudományegyetemen a rendes
beiratkozás ezidén f. évi szép*
tember hó 1—16-án lesz. A
felvételi kérvényeket augusztus
31-ig kell beadni. Részletes
felvilágosításta rektori hivatal
ad.

3. oldal.
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— Betörés, Július hó 26—28án ismeretlen tettes behatolt
Károlyi János színigazgató III.
kér. 77 sz. alatti lakásába s
onnan egy öltöny férfi ruhát
és két pár cipót emelt el. A
ruhában egy pénztárca is volt
s abban több zálogcédula
aranyóráról s több értékes'
ékszerről. A csendőrség eré
lyes nyomozást indított a tet
tes kézrekerítésére.

folyó háború11. „Az amerikai
csodavonat", „A műkedvelő
bűvészek", „Máila, a Földközi
tenger kulcsa" ciműek emel
kednek ki. A szokásos isme
retterjesztő cikkek dús során,
a kedvelt rovatokon és a leg
jobb magyar írók novelláin kí
vül közel száz képet talál az
olvasó a Tolnai Világlapja leg
újabb számában. Tolnai Világ
lapja egy száma 20 fiilér,

— K á r p á t a l j a i taniták
Szarvason, A kulluszkormányzat a magyar nyelv gyakorlá
sira több ruszin tanítót helye
zett el a nyári szünidő alatt
Szarvason is. A vendégek j ó l '
érzik magukat s itt tartózko
dásuk bizonyára csak elmélyíti
azokat az érzelmi kapcsolato
kat, amelyek a magyar és ru
szin nép lelkében évszázadok
alatt kifejlődtek s amelyeket
teljességgel kiölni a két évti
zedes csehszlovák uralom sem
volt képes.

— Fokozzuk a termésered
ményeket. A mezőgazdasági
termelési eredmények fokozása
a mai viszonyok között a
gazdának saját érdekén kívül
közérdek és hazafias köteles
ség is. A talajból a gazdasági
növények által kivont táp
anyagok istállótrágya' haszná
latával sem pótolhatók teljesen
és ezéri- hazai talajainkban
igen gyakran rendszerint nit
rogén, foszfor, vagy kálihiány
mutatkozik. E hiány ebben az
évben a szokottnál is jelentő
sebb, mert az előző évek igen
nagy csapadékmennyisége a.
talaj tápanyagaiból sokat ki
mosott. A talajból hiányzó és
a termeléshez feltétlenül szük
séges tápanyagok pótlása az
istállótrágyán kívül a kellő
szakértelemmel alkalmazott
műtrágyákkal történhetik. A
földmivelésügyi miniszter fel
hívja a gazdák _figyelmét a
műtrágyák nagy jelentőségére,
továbbá arra is, hogy akik az
ősz folyamán műtrágyát kíván
nak használni, arról idejében
gondoskodjanak. Kívánatos a
mű'rágyának a beszerzése már
most, nehogy a betakarítás
után a szokásos nagy őszi ter
ményforgalom miatt a mütrágyaszáUitásokban fennakadás
álljon le .
— Motalkójegyek kiszolgál
tatásának rendje. A kereske
delem és közlekedésügyi mi
niszter 71.265/K. M.—1941. sz.
rendelkezésével a motalkó
jegyek kiutalásának rendjét az
alábbiak szerint szabályozta:
Motalkójegy kiutalása iránti
folyamodványok csak akkor
vehetők érdemi tárgyalás alá,
ha azok feltüntetik a folya
modó nevét, postai címét,
gépjárómüvének forgalmi rend
számát (segédmotoros kérékpár
esetén alvázszámát), személy
gépjárómü és _ motorkerékpár
esetén annak hengerűrtartalmát,

— Nem kell őrlési tanúsítvány
az új árpa őrléséhez. A köz
ellátási miniszter rendeletet
adóit ki, amelynek érteimé^
ben az új termésű árpa
darálásához nincs szükség Őr
lési bizonyítványra. Mindenki,
akinek termés, vagy kereset
útján árpa került a birtokába,
azt korlátozás nélkül leőrölheti,
ill. megdaráltathatja.
— A cséplőgép kereke alá
került vontatás közben. Július
hó 30 án, szerdán súlyos, könynyen végzetessé is válható
baleset történt a szarvasi ha*
tárban. Vontatás közben a
cséplőgép kereke alá került
Zvara Erzsébet munkásleány,
akit súlyos állapotban a szen
tesi kórházba szállítottak. Nin
csen még értesülésünk arról,
hogy a balesetet gondatlanság,
avagy véletlenség okozta-e.
— Brazília az örök mosoly
hazája. Délamerika egyik leg
érdekesebb országában állan
dóan mosolygó arcú emberekkel
találkozik az utazó. A termé
szeti kincsekben gazdag állam
számos nevezetesbégéről rend
kívül érdekes képekkel illuszt
rált cikket közöl Tolnai Világ
lapja legújabb száma. A képes
riportok közül „A honvédség
diadalmas előnyomulása Galí
ciában", „A Szarmatasikságon

Gabonáját ne a piacra vigye, hanem.
közvetlen szállítsa be S z a r v a s o n , a
MEZŐGAZDASÁGI KÖZRAKTÁRAK RT.
a vasút melletti telepére, mert a Futűra rt kebelében alakult

„HOMBÁR”

teher gépjárómű esetén önsú
lyát, személygépjármű esetén
a gépjárómű megkülönböztető
jelzésének (kék szegélyű fehér
háromszögben „E“ betű) sor
számát, A kellően felszerelt
folyamo iványok a kéthavonként kiutalásra kerülő motal
kójegyek érvényességi hónap
jait megelőző hónap folyaméin,
vagy legkésőbben a motalkó
jegyek érvényességi hónapjának
első harmadában küldendők be
a kereskedelem- és közlekedésgyi minisztérium iktatójába. A
motalkójegy igénylési ügyek
ben személyesen jelentkező
feleknek egyébként a keres
kedelem- és közlekedésügyi
minisztérium minden kedden és
pénteken 12—2 óra között
rendelkezésre áll.
— Anyakönyvi hirek. Szület
tek: Osztás András és Borgu
lya Judit leánya Zsuzsanna,
Hraskó János és Darida Judit
fia Pál, Králik Pál és Kováts
Anna leánya Éva-Anna, Krajcsovics György és SpringelJu*
dit fia Pál, AÁgyal János és
Litauszki Zsuzsanna leánya
Mária, Roszik György és Sza
kács Zsuzsanna leánya Zsu
zsanna, Kincsesi János és Son
koly Zsuzsanna leánya Katalin,
Tusjak György és Gyebnár
Mária leánya Mária-Anna,
Melian Pád és Filip Mária le
ánya Zsuzsanna, Janecskó Mi
hály és Rómer Mária fia Mihály.
— Házasságot kötöttek; Grecsnik Gyula Szekretár Judittal,
Klimaj György Pavlik Máriával,
Ormos Lajos Sió Máriával,
Keller Béla- Ágoston* Zoltán
Pliesovszky Katalinnal. — El
haltak: Laukó Pál 78 éves,
Kis Pál 16 éves, Mravik Pál
69 éves.
— Vendéglátó iparok n im j
hoz kötése. A kereskedelem*
és közlekedésügyi miniszter a
kamarához leiratot intézett,
amelyben rámutat arra, hogy
felmerült az a kérdés, vájjon a
vendéglátóiparok, tehát a ven
déglő, kávéház, kocsmaiparok
gyakorlására kiadható engedé
lyek számát a kiadható ital
mérési engedélyek számának
megfelélően szabályozzák, azaz
állapítsák meg azt, hogy hány
lélek után szabad egy-egy
kocsma, kávéház vendéglőipar
gyakorlására jogosító iparenge
délyt kiadni? E kérdésre a

Búzát, árpát,
zabot, ten g erit
%

a gabonát ott gyűjti. Á termény árát a Futura és Hombár
főbizományosa megbízottja útján ott azonnal ki is fizeti.

és mindenféle magvakat mindenkor
a legmagasabb napi árakon vásárol

A termás eladásából befolyt felesleges
tőkéjét pedig helyezze el gyiímölcsöztetésre a S z a r v a s i Takarékpénztárnál,

GAÁL

ahol a legmagasabb kamatot kapja és betétjét felmondás
nélkül bármikor felveheti. Az Intézet előnyös feltételekkel
Ingatlanvételre, építkezésre és más befektetésre kölcsönt is nyújt
és minden bankszerú ügyletet lebonyolít. Telefonszáma : 65.

FERENC

GABONAKERESKEDŐ,

HOMBÁR-bizományos.

Raktáraim: Szarvas, Csabacsűd, Kondoros és
Mesterszállás községekben, valamint Kisszénáson 3
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miniszter kéri a kamara véle
ményét. A kamara a kérdést
részletesen megtárgyalja érde
keltségével és annak alapján
fogja véleményét előterjeszteni.
— A fűszerkereskedő érde
keltség cukorelszámolásnál fel
számítható sulyhiány megálla
pítását kéri. A körzeti cukor
nagykereskedők, valamint a
fűszernagykereskedői érdekelt
ség részéről többször pana
szolták a kamaránál azokat a
hátrányokat, amelyek a cukor
súlyhiányával
kapcsolatosan
merülnek fel. A helyzet ugyan
is az, hogy a zsákba és dobozba
csomagolt cukornak a pénzügy
minisztérium által megállapított
ára göngyölettel együtt „bruttó
für nettó" értendő. A keres
kedő tehát, aki 100 kg. kris
tálycukrot vásáról, tényleg csak
99.20 kg cukrot és 0'80 kg.
zsákot kap, az illetékes ható
ság azonban az illető keres
kedőtől 100 kg. cukorról való
elszámolást követel. Ugyanez
a helyzet a papírzsákba cso
magolt cukornál is, ahol a zsá
kok súlya szintén cukorként
könyveltetik az elszámoltató
hatóságnál a kereskedő ter
hére. A m. kir. földmívelésügyi
miniszter úr által 1940 május
22-én kiadott 156.900/1940.
számú körrendelet 111. pontjá
nak 2. bekezdése szerint az
u. n. kálót figyelmen kívül kell
hagyni (nem létezőnek kell te
kinteni). A világháború alatt
cukorhiány felszámolását az
elszámolásnál engedélyezték. A
kereskedelem' és közlekedés*
ügyi miniszter ezt a kérdést a
kamarához intézett leirata sze
rint rendezni kívánja. Leiratá
ban arra mutat rá, hogy a ke
reskedő érdekeltség kívánságá
nak elfogadása esetén azt is
el kellene rendelni, hogy a
nagykereskedők és a kiskeres
kedők is tiszta . súly szerint
szolgáltassák ki vevőiknek a
cukroi. A kamara az érdekelt
ség véleményét kéri ebben az
ügyben s a befutó vélemények
összeegyeztetése alapján él
előterjesztéssel a kereskedelemés közlekedésügyi miniszterhez.
I G Y E L E M !
Mielőtt lakását festeti,

győződjön meg
és keresse fel

— A földmívelésügyi minisz
ter felhivja a gazdákat a szán
tóföldi kettős termesztésre. A
jelenlegi háborús gazdálkodás
a mezőgazdasági termelés fo
kozását kívánja és így indokolt,
hogy az arra alkalmas terüle
teken a gazdák foglalkozzanak
ketlőstermesztéssel. A kettős
termesztést jól meg kell kü
lönböztetni a köztes termesz
téstől. Kettőstermesztést akkor
folytatunk, mikor a korán le
kerülő, többnyire takarmánynövények után még valamely
rövid tenyészidejű növényt ter
mesztünk. Olyan területeken,
ahol a nyári csapadékviszo
nyok kedvezőek, a talaj jó
táperőben van, s a megfelő
trágyát a gazdaság jószágállo
mánya biztosítja, nagyon kívá
natos a kettőstermesztéssel fog
lalkozni. A ketiöstermesztésnél
a bőséges trágyázás mellett na
gyon fontos az elővetemény
helyes megválasztása. E célra
legmegfelőbbek a pillangósvi
rágú takarmánynövények. A
kettőstermesztésben másodnö
vényként a rövid tenyészidejű
köles, pohánka, kerekrépa,
mohar, fehérmustár jöhet hazai
viszonyaink között számításba.
A földmívelésügyi miniszter ál
tal a kettőstermesztésre vonat
kozóan kiadott útmutatókat az
érdeklődő gazdák ingyen meg
szerezhetik a mezőgazdasági
kamaráknál és az Országos
M.- Kirj Növénytermelési Kí
sérleti Állomásnál Magyaróvá
ron.
Szarvas nagyközség elöljárósá
gától.
10.324/1941. ikt. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszi az elöljáróság
a lakosságnak, hogy mindazok,
akik zsír, háj és szalonna kész
letek forgalomba hozatalával üz
letszerűig foglalkoznak, tar
toznak készletüket folyó évi
augusztus hó 1 napján fennálló
állapotnak megfelelően f évi
augusztus 1-től 4-ig az elöljá
róságnak bejelenteni.
Bejelentést tartoznak tenni
továbbá mindazok, akiknek
birtokában kettő vagy azon
felüli számú hízósertés van,
továbbá mindazok akiknek
birtokában kettő vagy azon
felüli számú hat hónapnál idő
sebb hizlalásra szánt sovány-

1941. augusztus 1.

A kormányintézkedések folytán a FUTURA rt.
kebelében alakult gabonaos zt ál y

. HOM BÁR
FŐBIZOMÁNYOSA

a S Z AR V A S I TAKARÉKPÉNZTÁR
a megállapított árakon megkezdte mindennemű
termény, mint

búza, árpa, zab és tengeri
és az összes m a g f é l e s é g e k

sertésük van. A bejelentést szin
tén augusztus hó 1-től 4 ig
terjedő időben kell megtenni.
A bejelentéseket a község
házán a kataszteri irodában
kell megtenni f. évi augusztus
hó 1-től 4 ig terjedő 4 napon
át s bejelentést tenni tartoznak
azok is, akik a múltban zsir és
szalona készletüket, valamint
sertésállományukat már beje
lentették.
Felhívja az elöljáróság a la
kosságot, hogy fentírt bejelen
tési kötelezettségének mindenki
saját jól felfogott érdekében
tegyen eleget, mert amennyi'
ben bejelentést tenni elmu'asztana, úgy büntetőjogilag fele
lősségre lesz vonva s amellett
készlete el lesz kobozvaSzarvas, 1941 júHus hó 28.
ELÖLJÁRÓSÁG.

N y i 111 é r.*)

reimvas

Halottszállítást a ut ón
az ország bármely területére v.
területéről vállalok. Kérem a n. é.
közönség szives támogatását és
vagyok szolgálatrabármikor kész
t i s z te-l ettel :

K o v á c s G yörgy

temetkezési és halottszállitási
vállalkozó. Békéscsaba, Bánát-u.
17.- Telefon 580. — Bővebb fel
világosítással szolgál Nádházi
János temetkezési vállalk. Szarvas
Telefon 42.
94

APRÓHIRDETÉSEK
IV. k?r. 219 sz. családi-ház
eladó. Érdeklődni ugyanott.
_________________________ 192
Disznóhalmán 95 hold volt
Aszódi féle föld 10 évre kiadó.
Feltételek Simon Andrásnál,
I . 123 sz. alatt megtudhatók, 191
Tanulót felvesz Bárány vas
kereskedő.
. 198
B őrgarnitúrák, bőrbútorok
festését és javítását olcsó árak
ban készíti : Szabó Sándor
kárpitos, Beliczey utca 15. 195
Vitéz Orbán Lászlónak Mangolban lévő villája eladó, la
kásán bútorozott szoba kiadó.
Eladó 30 hold föld tanyával
Csabacsűdön. Érdeklődni lehet
111. kér. 122 sz. alatt.
185

Telek eladó. Érdeklődni lehet
Oncsik János békésszentand 111. kér. Jókai út 139 szám alatt
rási lakos vendéglőjét megvet vagy Laurenczy Barna hentes
tem. Felszólítom hitelezőit, hogy nél.______________________ 213
követelésükkel f. évi augusztus
20 hold tanyával felibe vetés
hó 3-áig rálam jelentkezzenek,
sel
vagy haszonbérbe kiadó.
mert később jövő követelést
Ugyanott egy hangszórós rádió
nem ismerek el.
2Ö7
Békésszentandrás, 1941. julius 'eladó III. kér. 223.
hó 25,
Zöldpázsíton 618 számú ház
Bohus István. üzlettel együtt eladó. Érdek
lődni ugyanott.
208
*) C rovatban közöltökért a szerkesz
tőség nem felel.

Sovány Mihály

C a I U i ' u m c I Ezúton értesi. tem ^felhívom
a nagyérdemű közönséget, amenynyiben vidéken v. vidéki kórház
ban elhalt hozzátartozóját szállí
tani óhajtja, forduljon cégemhez.

vásárlását.

Mindenre vonatkozóan a gazdáknak felvilágosítással szol
gál, fajsúlyt díjmentesen megállapít, gyorsan és pontosan
kiszolgál a Szt. István-ut. 52. sz. helyiségében. Telefon 65.

II.

végzett szobafestő mestert, ki H o m b á r
a legmodernebb kivitelben a
legkényesebb ízlést is kielégít, Hombár
úgy hengerekkel mint a leg Hombár
modernebb mintákkal rendel
kezem Szives pártfogást kérve Hombár
Sovány Mihály szobafestő- Hombár
mester Szarvas 1. Gyóni Géza
utca 216.
206 Hombár

I

Tiszta keresztyén vállalat,
vesz a -mindenkori legnfagasabb napi áron

búzái,árpái,

Hat személyes csónak eladó
kér. 295._____________ 201

Eladó 11 hold föld tanyával
és III. bel kér. 270 számú ház.
Érdeklődni lehet 111. kül. k$r.
197 tanya szám alatt.
203
. Jókarban lévő tejszeparátor
eladó III. kér. 40 sz.

Gyönyörű 250-es lengőnyer
Hombár
ges
kéz és lábkapcsolós D. K. W.
Hombár
motorkerékpár jó gumikkal,
Hombár
teljes felszereléssel olcsón el
Hombár és mindenféle mezőgazdasági terményt adó. Váradi Ferenc irodatiszt
Öcsöd, Községháza.
205
Hombár
Hombár
200 kisholdas szarvasi tanyás
Hombár
ingatlan bérbeadó és 20-as
Fordson traktor eladó. Érdek-,
Hombár
lődni
dr. Döroyei irodájában.
Hombái g a b o n a k e r e s k e d ő , a Szövetkezeti malom
_______________
214
Hombár
Hombár
HIRDESSEN
Hombár
LAPUNKBAN!
Hombár
Hombár
Hombár albizományosa. — Raktár a Szarvasi Általános Nyomatott Müller Károly könyv*
Fogyasztási Szövetkezet helyiségében. 200 nyomdájában Szarvas, L kér. 13,
Hombár

zabol, tengerit

KRESNYÁK PÁL

„H O M BÁR"

