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SiarvGL éL Vidéke
ELŐFIZETÉSI DÍJAK :

Helyben egy negyedévre . . 1.20 P. 
Vidéken egy negyedévre . . 1*70 P.

p é ld á n y o n k é n t  10 f i l l é r .

Szerkesztésért és kiadásért felel; 

MÜLLER KÁROLY 
laptulajdonos.

SZERKESZTŐSÉG 
ÉS KIADÓHIVATAL i 

I. kér. Deák F.-u. 13. Telefon: 109.

Po»tat«kar4kpénzUrl ceakkszám l* : 82.6M .

István király A földmívelésügyi miniszter megszemlélte
az Ontözésűgyi Hivatal munkálataitAugusztus 20  án minden dol

gos magyar kéz megpihen egy 

percre, hogy zavartalanabbá, 

bensőségesebbé tegye a lélek 

ünnepét első nagy királyuokra 

emlékezésében. Soha nem volt 

időszerűbb visszazarándokolni 

gondolatban a nagy államalko

tóhoz, mint manapság, amikor 

ismét hatalmas, talán újabb ez

redévre kiható döntő elhatáro

zások és tettek történelmi nap

jait éli nemzetünk. A  lét és 

nemlét kérdése gyötörte akkor 

is a magyarságot: megmaradni, 

továbbra is lóháton száguldó, 

dacos, nomád nemzetségnek, 

vagy önként vállalói a sorskö

zösséget a keresztény Európa 

akkor már biztos és szilárd 

életberendezéséveL Az első a 

biztos halált jelentette volna, 

a másik a biztos jövendőt ígérte. 

István király nagy politikai 

érzékkel, államférfiúi bölcses

séggel, kíméletlen eréllyel tö

mörítette a nemzetet egy tá

borba és ezt az erősbödő csa

ládot a nyugati sorsközösségbe, 

így elindítva értünk meg egy 

évezredet. Örökkön Kelet és 

Nyugat malomkövei között őr

lődő nemzetünk napjainkban 

új válaszúihoz érkezett. Ma is 

az élet és halálról kellett dön

tenünk, s úgy érezzük, elhatá • 

rozásunk első nagy királyunk 

szelleméből folyó, józan ítélő

képességről tanúskodó, új ez

redévre éltet adó lesz Nyugat

tal való ismételt elkötelezé- 

sünkben. Az 6  nagy lelke száll- 

dosott közöttünk válságos pil

lanatainkban, s az ő szent 

jobbja szabta meg megint ál

dozatos, újra küzdelmes, de 

minden bizonnyal üdvünkhöz, 

boldogulásunkhoz, nagyságunk

hoz, életünkhöz vezető útirá

nyunkat Viseljük hát meg

adással, türelemmel, békesség

gel a szebb és boldogabb ez

redév reményében.

Bánffy Dániel báró földmíve
lésügyi miniszter Kállay Miklós 
ny. miniszterrel, az Országos 
Öntözésügyi Hivatal elnökével 
együtt megszemlélte a hivatal 
által végeztetett munkálatokat. 
A szemlén jelen volt Trummer 
Árpád miniszteri tanácsos, a 
földmívelésügyi minisztérium 
vízügyi műszaki főosztályának 
főnöke, Lampl Hugó miniszteri 
tanácsos, az Öntözésügyi Hiva
tal műszaki vezetője, valamint 
Vaszary László miniszteri osz
tálytanácsos, a földmívelésügyi

miniszter személyi titkára. Hód
mezővásárhely határában zsidó
birtok igénybevételével kapcso
latban kis öntözögazdaságok 
létesítésére vonatkozó tervet 
beszélt meg a miniszter. Bé- 
késszentandráson megtekintette 
a nagy duzzasztó és hajózó
csatorna teljes befejezés előtt 
álló építkezéseit, azután meg
szemlélte a Hortobágy-Berettyó 
csatorna épülő árvízkapuját Az 
út első szakaszának befejezése 
után Bánffy Dániel báró kísé
retével együtt Kállay Miklós

vendége volt Kállósemjénben. 
Másnap a földmívelésügyi mi
niszter Hajdúnánás közelében 
megszemlélte a tiszántúli nagy 
öntöző és hajózó főcsatorna 
most megindított munkálatait, 
azután az Öntözésügyi Hivatal 
nagyhortobágyi telepeit, más 
tiszántúli öntözőgazdaságokat 
és szivattyútelepeket tekintett 
meg. A miniszter behatóan ér
deklődött az eddigi munkatel
jesítmények és a további tervek 
iránt, s teljes elismerését fejezte 
ki a látottak felett

Egyházmegyei közgyűlés
A békési ev. egyházmegye 

augusztus hó 14 én tartotta évi 
rendes közgyűlését Tótkomló
son. A bizottsági gyűlések és 
az egyházmegyei presbitérium 
tanácskozásai 13-án folytak le.

A közgyűlésen dr. Lányi 
Márton egyházmegyei felügyelő 
és Kovács Andor esperes elnö
költek. A jól előkészített köz
gyűlés tárgysorozata igen gyor
san pergett le. Dr. Lányi Már
ton ny, főispán, volt képviselő- 
házi alelnök, egyházmegyei
felügyelő igen tartalmas meg
nyitóbeszédet mondott. Kovács

Andor esperesi jelentésében 
beszámolt az egyházmegye egy 
évi életéről.

A  választásokat nem tartották 
meg, mert a közgyűlés nem fo
gadta el Bartos Pál egyhm. fő
jegyző és Kellő Gusztáv gyám
intézeti elnök lemondását.

A  közgyűlés az esperes tisz
telet diját évi 480 P-ben álla
pította meg, amelyen kívül es
peresi káplán tartására évi 12 0 0  
pengőt szavazott meg. Útiáta
lány és irodaátalány helyett a 
jövőben a készkiadások kerül
nek kifizetésre.

Á jövő évi' közgyűlés a 
szarvasi egyházközség meghí
vása folytán Szarvason lesz, 
amikor az egyházmegyei is 
megünnepli Tessedik Sámuel 
születésének 20 0  éves évfordu
lóját. Szarvasról az egyházme
gyei közgyűlésen az alábbiak 
vettek részt: Kellő Gusztáv, 
Kiss Sándor, dr. Nádor Jenő, 
dr. Král Pál, Pataki János, 
Jancsó András, Kiszely György, 
Litauszky János, Melis Mihály, 
Paulik Pál, Kolompár Andris 
és Kugyela Balázs csabacsűdi 
másodfelügyelő.

Rendeletileg felemeljék az 
összes állami egyenesadókat
Drágultak a dohánynemüek. Emelkednek az illetékek. —  Új adónem: a - hadfelszerelési adó
A mostani különleges viszonyok 
mellőzhetetlenné éskikerülhetet* 
lenné tették az államháztartás 
egyensúlyának biztosítása érde
kében nemcsak a meglévő adó
nemek kulcsának felemelését, 
hanem új adónemek bevezeté
sét is. Az új' adó tulajdonkép 
pen szintén, adóemelés, s az 
összes állami egyenesadókra 
vonatkozik, de az adók állami 
pótlékaira és az eszmei adóra 
is kiterjed, nemkülönben a köz
ségek és városoknak átenge
dett kereseti adóra is, úgy

azonban, hogy az emelés sze 
rinti összeg az államot illeti. 
Kulcsa 1 0  százalék lesz. Ez az 
új adót a hadfelszerelési adó 
tehát lényegében a meglévő 
adók pótlékolása, külső megje
lenési formáját tekintve, mégis 
új állami egyenesadóként je
lentkezik.

Az illetékek eddigi pótlékát 
20 százalékról 50-re emelték 
fel, ami a valóságban 25 szá
zalékos emelkedést jelent. A 
vonatkozó rendelet az egyes 
illetékek arányosításáról is in

tézkedik. Felemelték az általá
nos forgalmi adó kalcsát is 4 
százalékról 5 százalékra, s fel
hatalmazást tartalmaz a rende
let, hogy a forgalmi adó vált- 
ságok kulcsai is felemeltes
senek.

Nem emelkedik a liszt, hús, 
cukor, gyufa forg. adóváltságá- 
nak kulcsa (szociális intézke
dés). Ugyanez a rendelet a 
fényűzési adó kulcsát 2 0-ról
30 százalékra emelte.

A  söradó 1  pengőről 2  pen
gőre, az ital szeszadója abszolút

Ara 10 fillér

POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP
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szesz hektóliterenként 300 pen
gővel, az ipari szesz ára 10 0  
pengővel emelkedik.

Felemelték a margarin, a 
margarinsajt, mesterséges zsír 
árát, s a rádiócsövek és izzó
lámpák adóját is 25—100 szá
zalékkal.

A dohánygyártmányok árát 
is emelték 7—33 százalékkal. 
A szivarkahüvely adója 23 fil
lér helyett 32 fillér, a papíré
9 fillér helyett 13 fillér lesz.

Az új adóemelést — bár vá
ratlanul érintett mindenkit — 
különös tekintettel arra, hogy 
az elsősorban honvédelmi ér
dekeket szolgál, az érdekeltek 
nyugodtan fogadták.

Kijelölik az új lisztet 
forgalombahozó mal
mokat, kereskedőket 

és sütőiparosokat
Szabaddá tették a zsemlyesütést

A hivatalos lap augusztus hó
15-iki számában rendelet jelent 
meg a gabona és tengeri ki 
őrlésének, a kenyér készítésé
nek és a liszttel való takaré
kos gazdálkodásnak szabályo
zásáról A  rendelet jelentős 
könnyítéseket tartalmaz a liszt
gazdálkodás terén, nevezetesen 
az egységes búzaliszttel kevert 
finom bÚ7a1isztből készült zsem
lye forgalombahozatala a ren
delet következtében ismét le
hetővé vált. A  vizeszsemlye 
azonban csak sütőüzemekben 
hozható forgalomba, a vendég
látó ipari üzemekben zsemlyét 
kiszolgáltatni nem szabad. A  
rendelet értelmében a közellá
tási miniszter által megbízott 
hatósági szerv kijelölheti azo
kat a kereskedőket, malmokat 
és sütőiparosokat, akik a liszt 
forgalombahozatalában résztve- 
hetnek, valamint azt is megha
tározhatja, hogy egyes keres
kedők szükségletüket megha
tározott kereskedőtől szerez
hessék be. A  rendelet további 
intézkedéseket tartalmaz a sü
temények és tésztafélék elő
állítására, a sütőipari termékek 
cseréjére és visszavételére, to
vábbá a liszt, kenyér és szá
raztészta forgalmának .szabá
lyozására, a lisztfélék zár alá 
helyezésére és igénybevételére, 
valamint szállítására és az el
lenőrzés módozataira nézve.

NYÍLT LEVEL Hírek
méltóságos baiczai Beliczey Miklós 
főispán úrhoz, mint a magyar élet 

pártja békésvármegyei 
szervezeteinek elnökéhez

Az elmúlt év őszén mi voltunk 
azok, akik a Nyilaskeresztes 
Párt zászlaját Békéscsabán ki
bontottuk és megalakítottuk a 
Párt helyi szervezetét. Ezen 
idő óta sokszor "és ismételten,, 
meggyőződtünk arról, hogy aẑ  
a politika, amelyet a Magyar' 
Élet Pártja céltudatosan követ 
és valósít meg lépésről-lépésre 
és amely politikának várme
gyénkben Méltóságod az első 
reprezentánsa és legönzetle
nebb, fáradhatatlan munkása, 
ez a politika nemcsak nem
zeti és keresztény, hanem 
a legmesszebbmenően szoci
ális is és azokat a cél
kitűzéseket, amelyeket mi is a 
zászlónkra irtunk — egymás
után és eredményesen igyek
szik megvalósítani.

Beláttuk, hogy a mai súlyos

és rendkívül nehéz időkben 
egységre és összefogásra van 
szükség és minden jó magyar 
embernek jelenlegi kormányza
tunk mögött egy táborban van 
a helye, mert nagy nemzeti 
célkitűzéseink és a szebb ma
gyar jövendő csak így valósít
hatók meg.

Szükségesnek tarijuk ezért a 
nagy nyilvánosság előtt nyíltan 
is kijelenteni, hogy a felelősség
érzettől áthatva, a legjobb szán
dékkal és készségesen sorako
zunk a Méltóságod által tartott 
zászló alá és bízunk abban, 
hogy a magyar fajtánk szerete
tte által diktált elhatározásunkat 
Méltóságod szívesen fogadja.

Kelt Békéscsabán, 1941. évi 
augusztus 15.

Hazafias tisztelettel: 
Áchim Károly és Juhász József sk.

Néhai gróf Bolza Géza örököseinek
tulajdonát képező h a lá s z t e lk i  fö ldb irtok

bérlet e kké
M B n a n a n N K K H O H a i

lenne átalakítható. Az érdeklődőknek 

felvilágosítást nyújt a Szarvasi Hitel- 
szövetkezet mint az OKH. tagja, cég

HOMBÁR FOBIZOMANYOS
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 mint a Szövetkezeti Malom 
„ H O M B Á R "  a l b i z o m á n y o s á h o z

Istentiszteletek:

A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 

vasárnap reggel 8 órakor tót, délelőtt 

10 órakor magyar, az újtemplomban 8 

órakor tót istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban 

vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor csen
des mise. 10 órakor szentbeszéd, nagy

mise. Délután 6 órakor áj tatosság. 

Hétköznap mise fél 8 órakor. Gyónta

tás misék előtt.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 

Árvaház dísztermében.

Ismét védtelen
magyar város : Komárom felett 
kísérelt meg gaz-orvtámadást az 
istentelenek országának egy re
pülőgépe. Isteni újjmutatás lehet 
számára a tény: kísérlete nem 
járt eredménnyel; de mementő is: 
hogy nem kiséri Fortúna Isten- 
asszony azok vállalkozását, akik 
gálád bitang. Isten és ember el
leni merényletek sorozatát in
dították el a legnemtelenebb 
fegyverek és harcmodor igény- 
bevételével az egész keresztényi 
világ és kultúrája ellen.

Az utóbbi napok eseményei, 
de az eddig tapasztaltak is, hív 
bizonyítékai, hogy az egész 
szovjet államtorzalkotmány min
den erkölcsi alap nélkül való, 
miként annak uralgó rétege, a 
zsidóság s csak lepelül szolgál az 
emberiség a leghaszontalanabb, 
legélősdibb, legerkölcstelenebb, 
legromlottabb nációja bűn szö-

■ vetkezetének, amely a „kiválasz
tott nép" hamis jelszavának 
örökös hangoztatásával, elége
detlenség szitásán, értékek pusz
tításán, hullahegyeken át a maga 
megmételyezett lelkiségét erköl
csi nihilizmusát, kificamodott 
mentalitását akarta a világ né
peire ráerőszakolni.

Hála az öntudatra ébredt, 
sziklaszilárddá erősült, harcossá 
acélosodott keresztény hitnek a 
világtörténelem e legnagyobb 
csalásáról hull már a lepel s 
nem messze az idő, amikor 
Ahasverus újra elindulhat bo
lyongó útjára, hogy megkeresse 
azt az elvesztett isteni kegyelmet, 
amelyet mocskos, bűnös kézzel 
önmaga Jiáritott el magától.. •

— Halálozás. Községünk köz
ismert és köztiszteletben álló 
egykori tanítójának — ományi 
Kálló Gyula nyug. ig. tanítónak
— neje, született Krajsz Ilona, 
életének 72-ik, boldog házas
ságának 47-ik évében, hosszú 
szenvedés után, Rákoshegyen 
f. hó 13- án elhunyt. Temetése
16-án ment végbe nagy rész
vét mellett. Az elhúnytat 
Szarvason rokonsága, kiterjedt 
számú ismerősei és tisztelői 
gyászolják.

— A Szent István nap meg
ünneplése Szarvason. Közsé
günk hazafias polgársága ez
idén is hagyományos áhítattal, 
bensőséggel ünnepelte meg 
királyunk névünnepét. Vala
mennyi templomban hálaadó, 
ünnepi istentisztelétet tartottak, 
amelyeket a hívek ezrei láto
gattak és kerestek fel, szent 
áhítattal áldozván a nagy ki
rály emlékezetének.
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— Evangelizáció konferencia, 
A szarvasi ev. belmissziói egye
sületek f. hó 21—24-ig evan
gelizációs konferenciát tartanak 
a következő sorrend sorrend 
szerint; 21-én este fél 9-től 
műsoros szeretetvendégség a 
Gisz nagytermében. Beszédet 
mond Turóczy Zoltáa nyír
egyházi püspök. 22-én és 23 án
8 óra 15 perc, 9 óra és 10 óra
30 perces kezdettel különböző 
címen előadások következnek 
a gimnáziumi tornacsarnokban. 
Délután 4 és 5 óra 30 perckor 
kezdődnek az előadások. Va
sárnap 1 0  órától ünnepi isten- 
tisztelet. Minden este 8 órától 
az ótemplomban a bivek részé
re nyilvános evangelizációs es
tét tart a vezetőség.

— Nem lesz oz idén diák- 
autóbusz. A Mávaut igazgató
sága a napokban értesítette a 
nagyközönséget, hogy a meg
változott viszonyok következ
tében beállott átmeneti gumi
abroncs hiány miatt több jára
tot beszüntet ill. leállít. így 
megszűnik többek között a 
Szarvas—Szentesi autóbusz is, 
nem közlekedik kocsi az Ár
páid és a vasútállomás között, 
sőt az eddigi igen népszerű és 
nagy látogatottságú reggeli és 
déli diákautóbusz is Szent* 
andrás—Szarvas között. Külö
nösen ez utóbbi okoz nagy fel
fordulást, mert mintegy 50 — 60 
szentandrási diákot érint, akik 
az autóbusz leállítás miatt gya
log lesznek kénytelenek bejár
ni, vagy a sokkal költségesebb 
Szarvason lakást kell lüajd 
választaniok. Jó lenne ha leg
alább ez a járat megmaradna.

— Mennyi segélyt kaptak a 
vármegyei árvízkárosultak. Az
alispáni jelentés közli, hogy a 
belügyminiszter az Országos 
Nép és Család védelmi alap 
keretében Békésvármegye ré
szére — ennek a kérdésnek 
megoldására — 300.000 pengő 
kölcsönt és 50.000 pengő visz- 
sza nem térítendő segély ősz
szeget utalt ki.

— Heghosszabbították a ká
véházak záróráját. A belügy
miniszter rendeletileg szabá
lyozta a kávéházak és éttermek 
záróráját akként, hogy váro
sokban egy, községekben pedig 
másfélórával hosszabitja meg 
fenti helyiségek záróráját. A 
rendelet Szarvason csak az 
Árpád szállót érinti.

— Korlátozzák a cipészipar- 
igazolványok kiadását. Az ipar
ügyi miniszter rendeletet adott 
ki, amely korlátozza a cipész-, 
csizmadia és pepucsos iparigá- 
zolványok, továbbá a timáripar- 
ban az igazolványok kiadását. 
A  jövőben ezekre. az iparokra 
jogosító iparigazolványok kia
dását meglehet tagadni, ha 
kiadásuk a kivételes gazdasági 
viszonyok miatt nem kívánatos.

— A Délibáb legújabb 34-es 
száma színes beszámolókat kö
zöl a Szent István hét esemé
nyeiről, az ujságirónapról és az 
aktuális színházi eseményekről- 
Nagy képes Karády riport, 
számtalan képes riport, Szitnyai 
Zoltánnal az élén kitűnő írók 
novellái, nagyszerű divatrovat 
és a Délibábban megszokott 
színes rovatok tarkítják a leg
újabb számot, melynek ára 
hihetetlenül ólcső, csak 14 
fillér.

— Anyakönyvi hirek.SzüLPap 
István és Cserven Eszter fia 
István, Gregus András és Gye
kiczki Erzsébet fia hatvaszüle- 
tett, dr Koltai Lajos és Fodor 
Mária leánya Sarolta-Mária, 
Varga Pál és Gazsó Erzsébet 
fia János, Árvái István és Brandt 
Etel leánya Mária-Magdolna, 
Guttman Fülőp és Klein Her
mina fia József, Jelen János és 
Fulajtár Anna fia István, Kiszely 
Mihály és Urbancsok Anna le 
ánya Erzsébet, Arnóczki Pál és 
Paíyov Mária fia Pál, Gálát 
András és Melis Mária fia And
rás. Házasságot kötöttek: Mo- 
gyoróssi János Bődi Erzsébet
tel. Elhaltak: Behan Mihály
31 éves, Dankó Andrásné Cson
ka Zsuzsanna 26 éves, özv. 
Balázs Jánosné Viszkok Erzsé
bet 76 éves, Huszkai György 
17 napos.

— Üveg- és porcellánkeres- 
kedő üzletköre. Adott esetben 
a kereskedelemügyi miniszter 
az üveg- és porcellánkereske- 
dők üzletköre ügyében a kö
vetkezőképpen döntött: 1 . Ü- 
veg és porcellánkereskedő erre 
szolgáló iparigazolványa alapján 
mindenféle üveg és porcellán- 
árukat árusíthat, tehát háztar
tási és egyéb cikkeket is, ha 
ezek a fenti fogalmakba belő
sorolhatok. Egyéb, a fenti fo
galmakba nem tartozó cikkek
kel, ha azok nem üvegből és 
porcellánból, vagy ilyen anya
gokkal kombinálva készültek, 
(itt a főalkatrésznek kell üveg, 
vagy porcellánból készülnie) ke
reskedelmi joguk nincs. 2 , Ázok 
a porcellán és üvegkereskedők, 
akik a fentieken kívül más cik
keket is árusítanak, az 1922. 
XU. te. 46. §-ára figyelemmel 
felhivandók, hogy a jogosulatlan 
iparűzést zárt határidőn belül 
szüntessék be, ill. erre jogosító 
iparigazolványukat mutassák be. 
3. További iparűzés — feltéve 
hogy iparjogositványt az illető 
bemutatni nem tud — jogosu
latlan iparűzésnek tekintendő s 
minden további eljárás ebből a 
tényből folyik. Szerzett jog 
ilyen szempontból nincs. Jogo
sulatlan iparűzésből ugyanis 
semmiféle jogszerzés nem szár- 
mazhatik.

— A kijelölt textilnagykeres- 
kedők érdekképviseletbe tömö
rítése. A  kereskedelmi és ipar
kamarában folyó hó 23 án, 
szombaton délelőtt 10  órakor 
az újonnan'kijelölt körzeti tex- 
tilnagykereskedök értekezletet 
tartanak. Az értekezletre meg
hívást kaptak a szegedi kamara' 
területén kijelölt összes tex
tilnagykereskedők. Az értekez
let célja, hogy megbeszéljék a 
kijelölt textilnagykereskedők á- 
ruval való ellátásának kérdését, 
továbbá szó lesz arról, hogy a 
kijelölt texlilnagykereskedók 
országosan érdekképviseletbe 
tömörüljenek, amelynek az lesz 
a célja, hogy a textilnagykeres
kedők érdekeit mentői hatáso
sabban képviselje. A kamara 
ezúton is felhivja a kijelölt tex- 
tilnagykereskedók figyelmét erre 
az értekezletre.

— Rakodó munkát és fuva
rozást az állami szállításoknál 
vasárnapokon kell lebonyolítani.
Ismeretes, hogy az erdélyi va
sútvonalakat minden jármű nél
kül, a délvidéki vonalakat pe
dig csak csekély mennyiségű 
jármüvei kapta vissza a MÁV,

R E N D E L E T
a minőségi búzafelár kifizetséről
Békésvármegyefőkpánja mint 

közélelmezési kormánybiztos az 
alábbi rendeletet intézte a Fu- 
tura bizományosokhoz.

198-1941 K. E. K. Elrende
lem, hogy a 4990—1941. M. E. 
sz. rendelet 1 . § ának b. pont
jában a minőségi búzára meg
állapított feltételek fennforgása 
esetén a megállapított felárnak 
kifizetését ne vonakodjanak tel

jesíteni, Kétséges esetben egy- 
egy azonos pecsétes minta 
döntés végett Hombárnak Bu
dapest és Mezőgazdasági Ka
marai Kirendeltségnek Békés
csaba, Irányi uica 2 . sz. meg
küldendő. A minőségi búzának 
járó felár szándékos visszauta
sítása esetén a legszigorúbb 
megtorlással fogok élni.

Beliczey kormányb, főispán.

amely így nagy kocsihiánnyal 
küzd. A jármű csoportok tel
jesítőképességének emelése cél-’' 
jából a kereskedelemügyi mi- * 
nisztérium már különböző in
tézkedéseket tett, ezek azonban 
a rendkívüli viszonyok miatt 
még mindig nem elégségesek a 
várható nagyarányú kocsihiány 
megfeleld csökkentésére. A ke
reskedelemügyi miniszter a ka
marához intézett leiratában an
nak szükségességét állapította 
meg, hogy az állami szállításo
kat lehetőleg vasárnapokon kell 
lebonyolítani, minthogy a rako
dó munkára és árufuvarozásra 
vonatkozólag a vasárnapi mun
kaszünet ezidőszerint fel van 
függesztve. A  kamara ezúton 
felhivja úgy a szállítóvállalato
kat, mint azokat.a vállalatokat, 
amelyeknek részére a szállítás 
történik, hogy az említett fon
tos közszempontokra tekintettel 
a vasárnapot is teljes mérték
ben használják ki a szállítások 
lebonyolításánál,

— A gépinas. Újabban érdé, 
kés tudósítások számolnak be 
a gépember szerkezetek meg
lepő tökéletesedéséről. A „Te- 
levox“ és a „Robot" gépember

tökéletesen betölti az inas sze
repét, minden parancsot végre
hajt, lát, hall, megy. A gépem
berről közöl rendkívül érdekes 
cikket TolnaiViláglapja legújabb 
száma. Tolnai Világlapja Szent 
István heti száma kétszeres 
terjedelemben, 52 oldalon jelent 
meg és ára változatlanul a régi 
tehát csak 20 fillér.

— Beiratkozás. A Vajda Pé- 
ter-gimnáziumban a különbözeti 
és magánvizsgálatok írásbeli 
része szeptember "l-én, szóbeli 
része szeptember 2-án, az I—IV. 
osztályosok javitóvizsgálatai 
szeptember 3 -án, . az V—VIII. 
osztályosokéi szeptember 4-én, 
az írásbeli ét ettségi vizsgálatok 
szeptember 3 tói 6 ig, a szóbeli 
érettségi vizsgálatok szeptember
8 -án lesznek. A beiratások na
ponta reggel 9-től 11-ig és dél
után 3 tói 5-ig szeptember 5 én 
és 6-án tartatnak. A tanévnyitó 
istentisztelet szeptember 9-én 
fél 9 órakor, a tanévnyitó ün
nepély utána 9 órakor lesz a 
tornateremben. A tanítás szep
tember 10  én 8 órakor kez
dődik. 1

Hegedű, zongora, és furulya tanszakok

g z e n e i s k o l á b a n
Felnőnék részére külön tanfolyam. Gyermekek részére 3 — 7 éves 
korig zenei óvéda. A modern zenepedagógia legújabb vívmánya.

Zenét csak okleveles zenetanárok taníthatnak I

Beiratások szeptember hó 1 , 2  és 5, 6 -án. Bővebb felvilá
gosítást nyújt: Szederkényi Nándor zeneiskolai igazgató.
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Búzát ,  á r p á t ,  
zabot, tengerit
és mindenféle magvakat mindenkor 
a legmagasabb napi árakon vásárol

G A Á L  F E R E N C
GABONAKERESKEDŐ, HOMBÁR-bizományos.

Raktáraim : Szarvas, Csabacsúd, Kondoros és 
Mesterszállás községekben, valamint Kisszénáson 3

S P O R T

Megindult a bajnokság

Az idén szokatlanul korán, 
már augusztus 17-én kezdetét 
vette a íabdarúgóbajnokság. A 
Turul — miután kiesett az első 
osztályból — a másodikban 
küzd ezután Szarvas színeiért, 
remélhetőleg csak egy eszten
deig, amire a pompás kezdet 
után következtethetünk. A sok 
és lelkes fiatallal felfrissitett 
csapat bemutatkozása teljes si
kerrel járt, biztató jelként a 
jövőre. A vezetőség mindent 
elkövet annak érdekében, hogy 
a csapat visszakerüljön az első 
osztályba. Csak így tovább, 
akkor ez meg is valósulhat. 
Vasárnap Orosházán az OMTK
II ellen, Szent Istvánkor itthon 
a BéKéssámsoni Levente ellen 
játszott a csapat és mindkét 
alkalommal fölényes győzelmet 
aratott. A mérkőzésekről az 
alábbiakban számolunk be:

Turul—OMTK II 3:0 (2 :0)

Az első mérkőzésen a Turul 
így állt fe l: Hadady — Nagy, 
Praznóczy — Kuhajda, Her- 
czegh, Kerekes I — v. Csatay, 
Tusjak I, Melich, Horváth, Sza
bó. Mindjárt a mérkőzés elején 
óriási Turul-fölény alakul ki, 
amely kisebb megszakításokkal 
az egész mérkőzés folyamán 
tart. Az eredmény sokkal na
gyobb arányú is lehetett volna, 
ha a csatársornak csak egy ki
csit is jobban megy. Sok meddő 
támadás után Szabó bombagól
lal vezetést szerez, pár perc 
múlva pedig Melich lő gólt, 2 :0 . 
A  második félidő 1 0 . percében 
vitéz Csatay állítja be a vég
eredményt, 3.0. Említésre méltó 
esemény még e játékrészben 
Melich kapufalövése. Kitűntek: 
Herczegh, Kuhajda, Kerekes I, 
vitéz Csatay. Kovács játékve
zető igen jól látta el feladatát.

Turul—Bsámson 5 :0  (2 :0)

Szent István napján idehaza 
látta vendégül a Turul a Bé
késsámsoni Leventét, amely 
ellen már lényegesen jobban 
tudott felállni a következőkép
pen : Roszik — Nagy, Sznagyik
— Kuhajda, Herczegh, Kerekes
I. — vitéz Csatay, Hadady, 
Bankó, Melich, Kerekes II. Az 
5. percben már vezet a Turul: 
Csatay szabadrúgását Hadady 
egyből bombázza a hálóba, 1 :0 . 
A  7. percben Kerekes II szép 
beadásából szintén Hadady lövi 
a második gólt, 2 :0 , Á  játék 
ezután változatos, a védelmek 
játszanak különösen jól. A  má
sodik félidő első tíz percében 
gyors egymásutánban három 
gólt ér el a Turul v, Csatay és 
Bankó (2) révén, A továbbiakban 
gólt nem sikerül elérni a csa
patnak az óriási fölény ellenéra, 
amely mindvégig tartott. Az 
egész csapat dicséretet érde
mel lelkes játékáért, különösen 
az ifik : Sznagyik és a két Ke
rekes. Magyar dr. jól vezetett

A szentandrási Hunyadi

I. osztályú bajnoki labdarúgó
mérkőzést játszott vasárnap a 
gyomai TK ellen és azt pom
pás játék után 7:1 arányban 
legyőzte. Szerdán pedig 5:2-re 
kikapott Mezöberényben.



4. oldal. S z a r v a s  és V i d é k e 1941. augusztus 22.

Nyilttér.*) Nyilltér.*)
Férjemnek, Roszik Mihálynak 

senki hitelt, kölcsönt vagy pe
dig gabonára előlegei ne adjon, 
mert én semmiféle adósságot 
nem fizetek ki. x

Roszik Mily&lyné 
VII. kker. 436. sz. a. L

Ifj. Balczó Pálnak senki sem
miféle árut vagy italt ne adjon, 
mert azért semmiféle felelőssé
get nem vállalok és nem fizetek 
érte.

Balczó Pál
VL kker. 193,, IV. bker. 163.

*) E rovatban közöltekért a szerkesz
tőség nem felel.

B Ú Z á j á l  megveszi
dr. Podany Pál és Társai

G á s p á r - m a l o m

HOMBÁR
főbizományos a malomtelepen

és albizományosai
raktáraikban.
Albizományos : Kasnyik János
Vili. kker. 21. sz. (volt Velesféle tanya, csabai kövesúton) és

Ö c s ö d ö n  D e z s ő  M i h á l y .
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Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár.
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár

Tiszta keresztyén vállalat
vesz a mindenkori legmagasabb napi áron

búzái, árpát, 
asabot, tengerit
mindenféle mezőgazdasági terményt

KRESNYÁK PÁL
gabonakereskedő, — a Szövetkezeti malom

„HOMBÁR"
albizományosa. Iroda: Hangya Szövetkezet épületében. 
Raktárai: a Szarvasi Általános Fogyasztási Szövetkezet 
helyiségében és Csabacsüdön : a Sinkovícz-féle raktár.

A kormányintézkedések folytán a FUTURA rt. I  
kebelében alakult gabonaosztály H

. HOMBÁR
FÓBIZOMÁNYOSA

a SZARVASI TAKARÉKPÉNZTÁR
a megállapított árakon megkezdte mindennemű 

termény, mint

búzo, árpa, zab és tengeri
és az összes m a g f é l e s é g e k  vásárlását.
Mindenre vonatkozóan a gazdáknak felvilágosítással szol
gál, fajsúlyt díjmentesen megállapít, gyorsan és pontosan 
kiszolgál a Szt István-ut. 52. sz. helyiségében. Telefon 65.

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 Futúra rt kebelében alakult

„HOMBÁR”
a gabonát ott gyűjti. A  termény árát a Futura és Hombár 
fóbizományosa megbízottja útján ott azonnal ki is fizeti.

A termés eladásából befolyt felesleges 
tőkéjét pedig helyezze el gyümölcsözte- 
tésre a Szar vas i  Takarékpénztárnál,
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.

Négy középiskolát végzett, 
keresztény családból való fiút

nyomdásztanulónak
felvesz lapunk nyomdája.

APRÓHIRDETÉSEK
Macózugban 92 négyszögöl 

gyümölcsös eladó. Érdeklődni 
lehet 111. kér.' 68 szám alatt va
sárnaponként. 236

II. bel kér. 396 számú ház 
eladó,________ -___________ 234

Haszonbérbe vagy felesbe 
kiadó 60 kishold szántó tanyá
val Halásztelken a Halásztelki 
útnál a vasút mellett. Bővebbet 
Podani János I. kér. 43. 233

Komplet tölgyfaragott háló
szobabútor, jobb minőségű ru
haszekrények és komplet ebédlő 
bútor székek, ágysodrony betét 
eladó 111. kér. 176 szám. 241

Négy nagyobb spalettás és 
négy kisebb méretű használt 
dupla ablak eladó 111. kér. 176. 
_________________________ 242

Tiszakürti varjasi szőlőben 
Nemzeti út mellett boreladás
25 litertől kezdve. Levélileg 
értekezni lehet Szirom kőmű
vesnél Hegedűs trafik 1705.

'_____________________ 237

Özv, Kántor Sámuelné II. kér. 
328 számú háza szabadkézből 
eladó.____________________ 223

Egy jó fiút tanulónak felver 
szék Bankó Mihály férfiszabó 
Szarvas II. 65. 2 2 1

Sezlont, rekamiét, kárpitozott 
bútorokat legolcsóbb áron vá
sárolhat a készítőnél. Szabó 
Sándor kárpitos, Beliczey*út 15.

219

Tanulót felvesz Bárány vas
kereskedő. 198

Vitéz Orbán Lászlónak Man- 
golban lévő villája eladó, la* 
kásán bútorozott szoba kiadó.

Zöldpázsit 618 számú ház 
üzlettel együtt eladó. 231

Régi lipusú, használton t&ttvaa 
kályhákat keres megvételre a 
tanítónőképző igazgatósága.

244

A póstaépület emeletén egy 
háromszobás megürült lakás 
november 1 -re, vagy azonnal 
bérbeadó. Tudakozódni lehet a 
tanítóképző igazgatójánál. 244

Két üzlet helyiség azonnal 
kiadó. II. kér. Hunyadi utca 
250. 247

Berényi kövesút közelében 
44 hold prima szántó bérbe 
vagy felesbe kiadó. Cím a ki
adóban. 250

Csabacsüdön 30 hold föld 
eladó. Érdeklődni lehet III. kér. 
122 szám. 246

L A P U N K B A N ! 
H I R D E S S E N

68 kishold föld 2  tanyával 
bérbe, vagy felibe kiadó Disz
nóhalmán. Érdeklődni lehet 
Szentesen, Iskola-utca 512. sz. 
alatt. 251

Egy jókarban léyő mély 
gyermekkocsi eladó. Érdeklődni 
U. kér. 538. sz. alatt. 522

E L A D Ó  F Ö L D
csabacsűdi határban 

80 kis hold szántó 

szabadkézből eladó.

Felvilágosítással szolgál:

dr. Fisbein Soma
ü g y v é d ,  S z a r v a s .
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Könyveit
szépen, Ízlésesen

köti be 
Mliller~
kgnyvkStésget

Békés vármegye.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Pályázati hirdetmény
Közhírré teszi az elöljáróság, 

hogy a község 'ulajdonát ké
pező árlézi fürdf kezelői állásra 
f. évi október bő 1 -t l̂ — a 
kezelői jogviszony lejárta kö
vetkeztében — betöltésre ke
rül.

P á 1 y á z h atnak mindazok, 
a kik a fürdőkezelői teendők 
ellátására megfelelő képesítéssel 
bírnak.

Pályázók elméleti és gyakor
lati képzettségüket s eddigi 
alkalmaztatásukat kőzhatósági 
bizonyítvánnyal tartoznak iga
zolni 8 tiszti orvosi bizonyítvány
nyal tartoznak igazolni azt is, 
hogy a fürdőkezelői állás betöl
tésére egészségileg alkalmasak.

A pályázaji kérvényhez 
csatolandó továbbá pályázó 
erkölcsi bizonyítványa s nyilat
kozata arról, hogy nem esik 
az 1939. évi iy. t. c. rendelke
zése alá.

Ugyancsak ^csatolandó az 
elöljáróságnál díjtalanul besze
rezhető pályázati feltételek 1  
(egy) a pályázó által aláírt 
példánya annak igazolásául, 
üogy a szolgálati jogviszonyból 
származó jogok és kötelezett
ségek tudatában van s azokat 
magára nézve kötelezőnek el
fogadja.

A  fürdőkezelői teendők ellá
tásával való megbízatás egy évi 
próbaidő közbevetésével három 
évre vagyis 1941. évi október 
hó 1-től 1944. évi szeptember 
hó 30-ig szól.

Felhívja az elöljáróság mind
azokat, akik az állást elnyerni, 
óhajtják, hogy sajátkezüleg írt 
pályázati kérvényüket f. évi 
szeptember hó 1 0 -ig Szarvas 
község iktatóhivatalába zárt 
borítékban annál is inkább 
nyújtsák be, mert a későbben 
benyújtott ajánlatok figyelembe 
véve nem lesznek.

Az elöljáróság a pályázati 
kérvények feletti szabad dön
tés jogát fenntartja.

Szarvas, 194*1. évi augusztus 
hó 19-én.

Elöljáróság.

EURÓPA
N A G Y  FALI

T É R K É P E
K A P H A T Ó  

1 P 80 filléres áron 
a MÜLUER-cégnél.

Nyomatott Müller Károly könyv* 
nyomdájában Survis, L kcr. 13.

Nyomtatványokat
szép ízléses kivitelben 
olcsó írón készít a


