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A Gondviselés akaratából immár harmadízbtn kereshetem fel a gyulai vármegyeházáról Békés vármegye közönsé
gét a soraimmal ezen a helyen, az új
esztendő fordulója alkalmából. Békés
vármegye piinden lakosának,mindnyájunk
közös testvéri sorsának a mélységes és
felelősségteljes átérzése az első gondo
latom 1V42. újév napján, amelyik akkor
köszöntött reánk, amikor a földkerekség
kélezermlllió lakosból ma már ezernyolcszázmillió ember egymással háborúban
állva, különböző hadszíntereken él. Ro
mokon épül fel az új világ és ma sajnos,
még csak pusztulás, vér, szenvedés és
nélkülözés jelzi szerte az egész világon
az újjászületendő életnek vajúdását A
mi hazánknak — Isten kegyelméből, va
lamint áldott életű Kormányzó Urunk
bölcs országlásából és kormányunk okos
politikájából kifolyólag —, mindezekből
mindezideig csak az a lemondás, az a
megfeszített munka és az a fegyelmezett
összetartás jutott osztályrészül, amelyek
ben Békés vármegye népének minden
társadalmi osztálya példás kötelességtu
dással jár elöl, átérezvén a nehéz idők
testvéri sorsközösségében mindnyájunkra
egyformán háruló rendkívüli felelősséget.
Békés vármegye közönségének jlykéi

•z erdélyi és déli országrészeknek viszszaszerzése — ez a történelmünk legfé
nyesebb napjaira emlékeztető országgyarapítás — csak a kormányzat előre
látó. sok bátorságot és diplomáciai mű
vészetet igénylő kiállása folytán történ
hetett meg.
Megállapította azt is, hogy a kormány
zat milyen gyors cselekvéssel és hozzá
értéssel kapcsolta be a közigazgatásilag
és gazdaságilag lerongyoltan visszatért
országrészeket az anyaország égészséges
vérkeringésébe.
Megállapíthatta a tisztánlátó ember a
honvédelem fejlesztésének csodálatos
ványait is. amelyikről tudnunk IcelJ, hogy
még további nagy áldozatokat és felfo
kozott munkát követel meg mindnyá
junktól, mert hiszen nyilvánvaló, hogy
nem elégedhetünk meg a hadseregünk
jelenlegi felszerelésében való gyönyörkö
déssel és csodálkozással akkor, amikor
még nem tudhatjuk, hogy a hősi szelle
mében hagyományosan dicsőséges hon
védségünkre minő feladatok él megpró
báltatások várhatnak a jövőben.
Látnia kell nap mint nap és meg kell
állapítania a helyes ítéletü és tiszlánlátó
embernek azt az eredményes és hősies
küzdelmet is, amelyeket ebben a hábo
rús világfelfordulásban az elemi csapások,
talaj- és árvizek* rossz termés, külföldi
és belföldi nyersanyaghiányok, bűnös
spekulánsok és egyéb számtalan, nap
mint nap felbukkanó, tornyosuló akadá
lyok közepette is győzelmesen megvívunk.
És végűi látnia kell a tárgyilagos és
jőzan ítéletül közöm ének a kormányzat
őszinte és világosan nemzeti, keresztény
szellemben vezetett belpolitikáiét, vala
mint azt az erőteljes gazdasági megfeszí
tésekkel alátámasztott nagyarányú és
Igazán építő isodáUt reformpolitikát,
amellyel Kapcsolatosan úgy vélem, hogy
nem lehet érdektelen Békét vármegye
közönsége előtt, éppen a mi vármegyénk
re vonatkozó néhányi iiám
u i tzerü iá i tnak

A vármegyénknek hosszú Idők óta
egyik hőn óhajtott nagyjelentőségű **gya, a békééi kikötő többszálasai pen
gőt jelentő munkálatok után az elmúlt
esztendőben megépült és ennek partién
•ridőszertat van folyamatban a hatalmas,
modem gabonatárhásnak a felépítése.
As IW 9. IV. te. alapién eljárás alá
vo*t toldbirtokreodeséeaal kapcsolatosan
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15 községünkben az eljárás már betejezést nyert, aminek kapcsán a korábban
187 birtokos tulajdonát képező tizenegyezer katasztrális hold juttattatott mintegy
1.100 sokgyermekes kisbirtokos oaládnak.
A házhelyügyek rendezésével kapcso
latos eljárások is gyors ütemben folynak
és csak az elöljáróságoknak túlzsúfolt
m unkája az oka annak, hogy ezen a
téren nagyobb arányú eredményeket
majd csak az elkövetkezendő esztendő
ben fogunk tudni felmutatni.
A földmivelésügyi kormányzat az isimúlt esztendő folyamán 4 100 q zabve
tőmagot, 5.900 q tavaszi árpa vetőmagot,
2.504 q tengeri vetőmagot, 400 q tavaszi
búzavetőmagot, 757 p kölesvetőmagot,
203 q muhar vetőmagot, 34 q aapralorgó
vetőmagot osztott ki a legjobban rcá&zoruló kisgazdák részére igen kedvező
feltételek mellett. Sajnós a nyár és a
kora őszi idő)árás sem volt kedvező,
aminek következtében a károsult kisgazdatársadalom között az őszi búza
vetőmag is minden eddigi arányt meg
haladó mértékben biztosíttatott olyképeti,
hogy 17 vágón minőségi búza osztatott
ki készpénzfizetés mellett, 24 vágón

tenyeszi esi « K a m o $ j eTenlo I aKCiovai
támogatta a kormányzat, aminek ered
ményeképpen a köztenyésztés érdekében
a községek részére jutalékos hitel és
kamatmentes kölcsön formájában tétetett
lehetővé 21 drb nagyértékü tenyészbi
kának, valamint 33 tenyészkannak a
beszerzése. Az új állattenyésztési törvény
a köztenyésztésre szolgáló apaállat be
szerzéseket a vármegye hatáskörebe utalta és a vármegyei állattenyesztő alap
terhére már eddig is 36 drb nagyértékü
tenyészbika szereztetett be. Jelentősen
kedvezményes fizetési feltételek mellett
80 drb tehén szereztetett be a vármegye
különböző vidékein lakó kisgazdáink
részére és ugyancsak jelentős kedvez
ménnyel 200 drb tenyésztésre alkalmas
üszóborjú i® kiosztásra került. A sertéstenyésztés és előmozdítása érdekében
126 drb tenyészkoca, mig a juhtenyész
tés érdekében 40 drb fésüsgyapjas te
nyészkos osztatott ki rendkívüli olcsó
áron. A baromfitenyésztés javítása cél
jából pedig 300 drb tenyészkakast jutta
tott kisembereknek, igen kedvezményes
áron. Jelentői azon akció is, amelyik
a vármegye tehetősebb gazdái részére
17 drb eredeti svájci fejői tehénnek a
behozatalát tette lehetővé.
A kisgazdák elméleti tudásának gya
rapítása érdekében a kormányzat 12
hathónapos baromfitenyésztési tanfolya
mot és 5 hárombónapos téli gazdasági
tanfolyamot juttatott vármegyénknek.
Gyulán éi Orosházán téli gazdasági is
kolák állíttattak fel az elmúlt esztendő
ben, evvel ii kifejezésre juttatván azt,
hogy milyen különös gondot fordítunk
vármegyénk tanulni és haladni vágyó
kisgazdáinak a támogatására Több pász
torképző és zöldmezőtanfolyam is mümödött és figyelemre méltó, bogy vár
megyénkben 80 drb, egyenkint 150 q
csöves tengeri l>efogaaására alkalmas
tengeri góré, valamint ugyancsak a 120
pengős hozzájárulással 10 drb kisgazda
minta frlgyatelep építtetett Az okszerű
takarmányozás érdekében 30 drb takarmánysilló építése kezdődött meg. itt li
köbméterenként 3 pengős állami hozzá
járulásiéi*
Figyelemreméltó kormányzatunknak az
a különös megértése is. amivel a bel
vizek sújtotta kisgazda társadalomnak a
segítségére sietett olyképpen, hogy az
igaer^vel fel nem szántható vtznyomett
tarOleteknek a megmüvelhetéee céljából

200.

ÉVEBEN

21.000 P traktorral való szántási segélyt
bocsátott a legjobban reászoruló kisem
berek részére.
Rendkívüli gondot és kiadásokat je
lentett az elmúlt esztendőben a bel- és
árvizek következteben vízzel borított
területeknek mentesítése. Az ezzel kap
csolatos munkaiatok sajnos nem fejeződ
hettek be abban a gyors ütemben, mint
ahogyan azok meg&ezdőütek, mert a
szinte példátlanul csapadékos időjárás
sokszor megoldhatatlan helyzeteket texemtett. 1941. év tavaszan az olvadás
beálltakor *8.000 katasztráüs hold került
varmegyénkben átmenetileg víz alá.amely
területnek má)us közepéig a 75 százaléka
a vizektől teljesen mentesittetett. A kor
mány ezen munkáknak az elvégzésére
vármegyénk ármentesítő társulatainak
mintegy 2.5 millió segélyt juttatott, mert
a társulatok kivetéseikből még az. árvé
dekezési és fenntartási munkákat is csak
úgy tudtak fedezni, hogy az államkölcsöneik után fizetendő kamatfizetést beszün
tették és így az államra ismét újabb kö
rülbelül félmillió .összegű teher hárult,
csak a békésvármegyei társulatoknál. Az
alábbi számítás vethet némi világosságot
arra, hogy viszonylagosan milyen nagy
az állam részérói juttatott támogatás : az
elmúlt évben az államtól kapott és a
társulati összes területekre elosztott ál
lamsegély több mint 4 P holdanként,
evvel szemben a társulati járulékokból
egy holdra átlag alig esik több 2 P-nél.
A-Jbelvizrendezés kibővítésére a jövő
tVBfcpdoben igényelt összeg holdanként
J^ytJcörüt mozog és
mlitam. hngy
jm & n u lt esztendő vizlevezeteseivel kapflBBHSsan egy-egy holdnagyságú terület
mentesítési költsége «:Ű luU P-be került.
Minden időkben különös íigyelemre
tarthat számot vármegyénk ailami és
törvényhatósági kezelésDen lévő útjainak
a fenntartása, valamint az új utaknak az
építése. Mindezekhez évenkent átlagban
12.000 vágón kő szükseges, £ nagy
mennyiségű kőanyagnak a leszállítása
még normális vasúti foigalom mellett is
egy e^ész esztendőt vesz igénybe. Az
elmúlt esztendőben beállott bizonyos
korlátozások következtében az egész évi
szükséglet 7*’ százalékanak a leszállítását
sikerült biztosítani. Vármegyénk ailamépitészeti hivatala az eiihult esztendőben
4 km betonutat, 3 km terméskővel bur
kolt utat és 22 km makadám utat epitett.
Ezeken kivül 38 km tervszerű földmunkát
létesített előre, amely földmunkákra a
burkolat a következő esztendőben fog
megépülni. Talán nem érdektelen, ha
megismeri Békés varmegye közönsége,
hogy az útfenntartási munkáknak költ
ségei 954.000 pengőbe, az új építési
munkáknak költsége 1,543.000 pengőbe,
az elkészült mag&sépitésü munkáknak
költsége pedig 750.000 P-be került, amely
összegből kereken 1,500.000 pengő jutóit
közvetlenül a békésvármegyei napszámo
sok, szakmunkások, fuvarosoknak és
kisiparosoknak a kezeihez, jelentősen
járulva hozzá a legszegényebb népréteg
megélhetésének a biztosításához.
. Békés vármegye törvényhatósága már
régtál fogva mindig különös gonddal és
szeretettel igyekezett a vármegye köz
egészségügyi és egészségvédelmi kérdé
seit szemelőlt tartani, a meglevőket to
vább fejleszteni, a hiányzókat elindítani
és evvel az igyekezetével bekapcsolódni
kormányzatunknak ezen a vonalon is
kifejtett nagy programmjába. Az 1941.
év kezdete nagyjelentőségű rendeletek
nek az életbelépésével indult meg a
kői egésziég és egészségvédelem szem
pontjából Az évtizedek óta elismerésre
méltó úttörő munkát végző Anya- és
Csecsemővédelmi Stefánia
Szövetség
beolvadt a Zöldkeresztbe é l evvel Bé
kéi vármegye területén 32 védőnői kör
zettel bővülve, intézményesen biztosítja
a zöldkeresztes munka végzését Külö
nösen nagyjelentőlége vsn éppen a mi
alföldi vármegyénk lakosságénak a lö
vője szempontjából a tüdő- és nemibetegségek elleni küzdelmet szabályozó
rendeletnek, amelyik ugyancsak tőrré-
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nyes alapokra fektetve imper&tive ren
delte el ezen néppusztito betegségek
hathatós felkutatását es meggyogyitaaát
Az elmúlt év folyaman a varmegye tör
vény hatosaga által fenntartott vándor
tüctobeUggondozó szolgalat rendaivüi
nagy mértekben járult hozzá különös
képpen a tbc. ellem küzdelem eredmé
nyes megvívásához. Szeghalomban az
elmúlt napokban epuit meg egy 20
ágyas tüaobeteggondozo otthon, amely
hez Dékes varmegye tör vényhatosaga
80.000 pengővel, a kormányzat pedig
9o.UOU pengővel járult hozzá, hz az
épület ezenkívül egy teljesen kulon
épületszárnyban elhelyezett szülőotthont
és a modern kor követelményeinek meg
felelő kiállítású 4ü ágyas szegényházat
is foglal magában. Békéscsaba varoséban
a 888/1941. tí. M. számú rendelet elő
írásai szerint tüdő- és nemibeteggondozó
létesült, amelyhez a varos 41.000 pen
gővel, a kormány pedig 22.0uü pengővel
járult hozzá. A szarvasi egeszsegnáz
megépítéséhez Szarvas község Itt 000
pengőt szavazott meg, törvénynatósagunk
kb. 27.000 pengő értekkel jarui enhez
hozzá, mig a kormányzat 55.000 pengő
vel fogja az intézmény megepneset biz
tosítani. Az Orosházánál folyamatban
lé\ő hasonló epitkezeshez kb. 65.000
pengő állami hozzájárulás van biztosítva.
Uyomára vonatkozoan 25.000 pengő
áhaiiiSegély van kiutalás alatt A békési
egeszsegház az eimult év nyarán elké
szült amelynek 45.000 pengőt kitevő
épitkezesi költségeihez mintegy 2J.000
pengő államsegély nvört k*ntaiá«t kő.
rosiauany Kúzsegoenaz ugyancsak meg
épült egeszseghazat 11 OOu pengő várme
gyei dózzajár utasból, 3.0w0 pengő köz
ségi hiteiből éa 7.UIK) pengő államsegély
ből sikerűit létrehozni. Vesztő község
ben a napközi otthont a vármegye törvényhatosaga építette meg 14.0UU pen
gőből, míg a bekésszentandrási napközi
otthonos ovóda teljes egészében 21.000
pengőt meghaladó allami hozzájárulásból
épült tel. Mezöberény községben a már
vállalatba kiadott egészségn&z építési
költségeiből mintegy jü.OOO pengőt Mezőbereny község vállalt magára, mig a
hiányzó kb. 6.000 pengőt ugyancsak a
kormány hozzajárulása íogja biztosítani.
A Nagyszénás közsegben epitett napközi
otthonos óvódat 14.000 P költséggel a
vármegye törvényhatósága eszközölte és
az úgynevezett szőlőközben befejezett
napközi otthonos óvodát 10*000 pengő
államsegély kiutalásával Orosháza köz
sége építette fel.
Figyelemreméltó a zöldkeresztes tej
akció, amelyet 112.000 pengővel, anya
tejakció, amelyet 5.000 pengővel, zöldkeresztes étkezési akció, 'amelyét 118.000
pengővel, zöldkeresztes cukorakció, ame
lyet 50.000 pengővel, zöldkeresztes főző
tanfolyam, amelyet 1.400 pengővel,
szappanakció, amelyet 7.800 pengővel
és a nyári napköziotthonös gondozás,
amelyet 4,800 pengővel támogatott az
elmúlt esztendőben Békés vármegyében
a kormányzat
Meg kell emlékeznem az országos
Nép- és Családvédelmi Alapról, amelyet
az 1940, évi XX111. te. hivott életre. A
megoldásra váró súlyos magyar problé
mák közül a kormányzat a legfontosab
bak és legsürgősebbek közé sorolta az
általános szociális színvonalnak a fel
emelését ezen törvény által és azon
irányelvek alaján, hogy nem könyöradományoknak nyújtásával, nem tüneti lég
akarja kezelni a nyomor ütötte sebeket,
hanem olyan visszatérítendő juttatásokkal
kívánja támogatni elsősorban is az arra
legjobban reászoruló érdemes és sokgyermekes családokat amelyeknek segít
ségével a becsületesen dolgozni kivánó
nincstelen proletárokból önálló egzisz
tenciák, tehát végeredményében a köz
terhek viselésében is résztvevő polgárok
lesznek. A békésvármegyei Közjóléti
Szövetkezet részére az elmúlt év október
végéig forgótőke ellátmány cimén 902.000
pengőt folyósított a kormányzat Esen
összeggel a Szövetkezet 3«250.Q00 pengő
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és a termelő munka folytonosságának a
forgalmat bonyolított le a mai napig. A
fokozásával ezek a fogyatékosságok át
szövetkezeti munka legfontosabb irány
hidalhatók lesznek, éppen olyan határo
elve volt a reászoruló és arra érdemes
zottan állítom, hogy sorainknak a meg
sokgyermekes családoknak megélhetését
bontása. a széthúzó és bármely poltikai
természetben való juttatásokkal fokoza
viszály munkanélküliséghez, éhséghez,
tosan magasabb színűvé tenni. A vár
ínséghez és olyan pusztuláshoz vezethet,
megyei szövetkezetnek eziránvú munkás
amelynek elsősorban is a nemzet dolgozó
ságát az alábbi számadatok szemléltetik.
milliói látnák keserű és talán soha helyre
Támogatásra kiadatott különböző csalá
nem hozható kárát. Elválaszthatatlanul
doknak 2 0 0 drb tehén, 75 drb ló, 70
egybeforrott testvéri sorsközösségben
drb tenyészkoca. 160 drb süldő, 250
élünk e vármegyében mindnyájan és
drb fejőskecske. 1.000 drb liba és .40
nagy szüksége van a nemzetnek ma
család méh kaptárral és teljes méhészeti
mindenkire, aki becsülettel dolgozik a
felszereléssel. Tíz család 15—?20 katasztmaga munkahelyén. Ebben a közös
rális hold kishaszonbérletet kapott teljes
munkában társadalmi osztályainknak eélő és holt felszereléssel, vetőmaggal.
gyikét sem szabad feláldoznunk a má
Öt esetben iparosokat támogatott a szö
sikért, de minden társadalmi osztályt
vetkezet miihelyberendezés stb-vel. Há
egyformán kell alárendelnünk azoknaka
rom izben a család alapitás megkönnvimegszorításoknak, amelyeket a nemzet
tésére kelengyét juttatott a szövetkezet.
A háziipar kifejlesztésére szövőszékeket
és nyersanyagot szerzett be és háziipari
üzemek részére forgótőkét biztosított,
ezúton mintegy 50 családnak juttatván
állandó kereseti lehetőséget. A körösladányi szövő üzem részére ingatlan vá
sároltatott és hosszú a sora a juttatások
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd
nak addig a 2 0 .0 0 0 P kerettel létesített
libatömési akcióig, amelyik 150.000 pen
gős forgalmat és 50 családnak tisztessé
A szarvasi Magyar Élet Párt
ges megélhetését biztosította. Az elmuit
december hó 28-án, vasárnap
évben 50 családi munkásház építését
délután 2 órától a Kisgazda Kör
kezdte meg a szövetkezet, többmint
500.000 pengős előirányzattal és csak a
ben igen látogatott ülést tartott.
kedvezőtlen időjárás, valamint az anyag
A szarvasi Kisgazda Kör
beszerzési nehézségek akadályozták meg
nagyterme már zsúfolásig meg
ezeknek 1941. évben való befejezését.
teli, amikor vitéz Zerinváry
Minden ház 600 négyszögöles telken épült
fel, hogy a család vetemény- és főzelékSzilárd országgyűlési képvise
szükséglete biztosítva legyen. A követ
lőnk
kíséretével megérkezett.
kező évek folyamán ugyanilyen arányú
Az
egybegyűltek
közszeretet
építkezés biztosítva van és ebben a
ben álló képviselőnket és kí
támogatási körben kaptak segítséget azok
& családok is, akiknek házait az ár- és séretét harsány éljenzéssel fo
belvizek rongáltak meg. Hasábokon foly
gadták. Képviselőnk kíséretében
tathatnám a szövetkezet által eredmé
voltak : Selmeczy Géza, Kovács
nyesen megindított akciónak a sorozatát,
Pál, Orosz Iván, Molnár György
amelyeknek jelentőségét igazi nagyságá
ban csak az elkövetkezendő esztendők
és Litauszky Mihály, vitéz dr.
lógják najd bebizonyítani. Ez a munka
Zerinváry Szilárd képvisejőt és
a jövőben csak fokozódni fog és pedig
kíséretét, valamint a megjelent
nemcsak a kormányzat, hanem a támo
párttagokat vitéz Tepliczky Já
gatottak részéről törlesztés cimén visszafizetett összegek által is. Visszafizetés
nos kori elnök, a MÉP társ
cimén már az elmuit évben is 2 0 0 .0 0 0
elnöke, mint házigazda üdvö
pengő fohyrt be a szövetkezet pénztárába,
zölte igen talpraesett beszéddel.
ami azt bizonyítja* hogy a támogatásban
Ezután Selmeczy Géza hatásos
részesültek becsülettel állják vállait kö
telezettségüket és erkölcsi tekintetben is
beszédben ismertette a M£P.
edv értékes •'étednek a talpraállását bizoóljait és eddig végzett műntositona a szövetkezet eddigi munkájává!.

közös üdve kényszerit ma reánk.
Békés vármegye közönségének hagyo
mányos józansága, szorgalma és felelős
ségérzete. valamint nem utolsó sorban a
vezetőiben való bizalma, ma egyik leg
fontosabb tényezője a boldogabb magyar
jövendőnek.
Nemzeti tisztánlátásra van szükség,
mert e z számunkra az a nemzeti politika,
amelyik egyedül járható és egyedül ma
gyar, amelyikkel országunk pusztulását
elkerülhetjük és népünk szebb és boldo
gabb jövendőjét biztosíthatjuk.
1942. újév napján ezt a tisztánlátást
kérem mindnyájunk számára a Minden
ható Úristentől, amikor rendíthetetlenül
bizva nemzetünk szebb jövőjében —
forrón szeretett vármegyénk minden la
kójának boldogabb magyar újesztendöt
kívánok !

Á szarvasi HEP választmányi ülése

Megemlítem még' kerek számban azt
az egymillió pengőt, amelyet azok kap
lak Békés vármegyében, akiknek a há
zait az ár- és belvizek rongálták meg.
Ebből 450.000 pengő segély címén és
550.000 pengd kölcsönképpen használ
tatott fel 230 háznak az újraépítéséhez
és 1.270 háznak az aláfalazásához.
A fentiekben felsorolt néhány adathoz
magyarázatképpen csak azt iüzöm hozzá,
hogy mindezeket nem a kormányzat,
▼agy egyeseknek a dicsőítésére írtam le,
hanem egyrészt azért, hogy az adófizető
közönség ilyen kiragadott kicsiny rész
letekben is láthassa, hogy filléreit kizá
rólag az állam részére, tehát végered
ményben az ó saját érdekében használ
ják lel, másrészt pedig azért, mert ta
pasztalatból tudom, hogy az elvégzett
munkát meg kell magyarázni, az ered
ményt közelebb kell hozni a közönség
hez, mert a közönség általában csak azt
szereti megállapítani, ami a közvetlen
Icdzelében van és kis helyi hibákkal
könnyen megtéveszthető. Az ilyen elTégzett rotmkák tényeinek még a legki
sebb részletekben való ismertetése Is
'tulajdonképpen „kormányzab eszköz'*,
mert politikailag általában csak az léte
zik, aminek a létezéséről a közönségnek
tudomása van. A tények, az elvégzett
imunlcák és az eredmények nem ismerése,
sokszor egyik fő oka az elégedetlenlégnek.
1942. úfév napján állapítsuk meg végül
még azt hogy a mainál sorsdöntőbb
Időket talán még soha nem élt át ez a
"nemzet és talán még soha magyar kor
mánynak a helyzete nehezebb, de egyben
% politikája világosabb, őszintébb és
'mindenki számára áttekinthetőbb nem
-Yoh* mint ma. Hozzátehetjük ehhez még
axt Is, hogy évezredes viharos történelfolyamán még soha a magyar nép
'tortának a jövőjét a saját kezében nem
tartotta ügy, mint m a ! Mert az elkövet‘i ntendő új Európának a közösségében
M yzetünk, *orstmk, jövőnk és boldog*«gunk a függetlenségünktől és szabadmágiáiktól, tehát eszményeinknek a sző*
vétségeleinkkel együtt vívott fegyveres
'fyőzehsétéi, a kitartásunktól, az össze*
-fogásunktól, a munkánktól — tehát a mi
■trftnktől függ. Nem lehet kétséges, hogy
*z előttünk álló esztendő még sok kmondád, sőt teáén nélkülözést * fog
It t f É iil h m i. De <*jnflyen határozottam
j ,,ih i ^ t
» ------ * * * ---- *
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káját. A jegyzőkönyv vezeté
sére felkérte Orosz Ivánt, hite
lesítésére pedig Litauszky János
és Kiszely György választmányi
tagokat, az ülést megnyitotta
és felkérte vitéz dr, Zerinváry
Szilárd képviselőt tájékoztató
beszédének elmondására. Ke
rületünk ügybuzgó képviselője
másfélórás beszédben ismertet
te a bel- és a külpolitikai
helyzetet, a költségvetés azon

képviselő másfélórás beszéde
kerületeit, amelyek a mezőgazdaságra vonatkoznak, avagy
azzal szoros összefüggésben
állanak, majd behatóan ismer
tette az új milliárdos mező
gazdasági
törvényjavaslatot,
annak céljait és nagy horderejét. A magvas, alapos é3 körül
tekintő beszámoló beszéd az
egybegyült párttagokra nagy
hatást gyakorolt. Hatalmas taps
és viharos éljenzés jutalmazta
képviselőnk önzetlen fáradozá
sát. Az elmondott beszédhez,
illetve a milliárdos törvénytervezethez érdemlegesen és
szakszerűen hozzászóltak: vi
téz Tepliczky János, dr. Dörnyei József, dr. Csicsely Mihály
és Kapus Lajos, kérve képvi
sélőnkét, hogy a törvényterve
zet tárgyalásánál tegye szóvá
gyakorlati észrevételeiket, vitéz
Szilárd «xt készség-

—rfrl

Víf^T

látKH köffi$netet mondott kép
viselő urunknak hatásos be
szédéért, a párttagoknak a
figyelmes meghallgatásért és
a megjelenésért s a Magyar Hi
szekegy elmondása után az
ülés véget értA Kisgazda Körből vitéz dr.
Zerinváry Szilárd az Iparos
körbe ment, ahol szintén nagy
beszédet mondott.

A liszt, kenyér és a sütőipari
termékek arányos elosztása
A hivatalos lap keddi száma
rendelet közöl a liizt, a kenyér
és a sütőipari termékek ará
nyos elosztásának szabályozá
sáról. A rendelet értelmében
1942 január 15-től a finomliszt,
kenyérliszt és száraztésztafélé
ket a rendes és különleges
kenyérfajtákat, a zsemlyét, va
lamint az egyéb megengedett
sütőipari készítményeket az

ország egész területén csak
hatósági jegy ellenében (finom*
lisztjegy, kenyérjegy, váltójegv,
pótjegy), illetőleg hatásági utal
vány alapján azabad forgalomba
hozni. Ez a korlátozás nem
terjed ki a kenyértésztából
készült perecre. A közellátási
miniszter a tisztből vagy a
tiszttel készített egyéb termé
kek jegy ellenében való forga-

Ú j v illa m o s s á g i t » r á d ió s z a k ü z lv l
■nyílt r y ' s r ;
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Tisztelettel értesítem a n. á, közönséget, hogy az
újonnan megnyílt üzletemben állandóan raktáron
tartok nagyválasztékban STANDARD, SIEMENS
és PHILIPS rádiókat, GRAMOFONT és LEMEZT,
CSILLÁR, IZZÓK, KERÉKPÁROK stb.
GRAMOFON
KÖLCSÖNZÉS I

S lo jc lté L a ijo t
vüfaunocptü ás rárilószakflzleto.

lombahozatalát is elrendelhetiA hatósági jegy ellenében ki
szolgálható fejadagot a köz
ellátási miniszter állapítja meg.
Islf 5lL
Finomliszt- és kenyérjegyet
A
s*3l\
í
*
csak igénybejelentések alapján
szabad kiszolgáltatni. Jegyet vasárnak ( *ui>tt ^
igényelhet mindenki, aki vám 5 órakd 'T.agjir, a;
őrlésre nem jogosult, aki vám előtt ;> órakoi ma;
őrlési jogosultságáról lemondott tartanak.
Istentiszteletet a
és gabonáját az arra jogosult
nak eladta- Az első életévet templomban: fasá*
be nem töltött gyermek részére reggel 9 órakoi diák
csak finomlisztet lehet igényelni. szentbeszéd, n£(yinif
Az igénybejelentést a hatóság kor ájtatosság.
Szarvason reform*
által díjtalanul rendelkezésre
tartanak
vasám$ 4
bocsátott űrlapon kell megtenni.
Ilyen igénybejelentési űrlapokat Árvaház diszterfléb
a hatóságnál, továbbá lisztnek
és kenyérnek fogyasztók ré
szére való eladásával foglalkozó
olyan üzlütekben (vegyeskeres t 9 4 2 . a r
kedésekben, lisztkereskedések ez a rí"kkösz(
ben és sütőüzemekben) lehet Sorsfor** “>tál
átvenni, amelyeket a községi za végn o~
elöljáróság erre kijelölt. Az áhított 4jkessé
,
igénybejelentést annál a köz élet köt sönös ■
retetben
fejlődéségi elöljáróságnál kelf benyúj
tani, ahonnan az igénylő cu Egy új világot,korjegyét mindenkor kapja nek az óriási te
falak, s amel),
vagy kapnia kellene.
A nehéz testimunkások és a bennünket az ei,
testimunkások kenyérpótjegyei- sitmény szerintii
ket az igénybejentésre szolgáló mérésével■Egy'
űrlapok beadásával, egyidejűleg got erkölcsben, st
a munkaadó által kiállított iga ratban, cselekede,
zolás benyújtásával kérhetik a közötti viszonyh
községi elöljáróságnál Ezt az mint az államok
igazolást hatósági űrlapon a zösségek eíym*
munkaadó állítja ki és abban nyában..,
igazolja, hogy a pótjegyet igény
M ily* jó
lő nehéz testimunkás munkáját esztendj min
az üzemnél vagy vállalatnál célnak terjes,
állandó foglalkozásként foko lyen jQennz
zottabb fizikai erőkifejtést
az ág jk .
igénylő testi munkát végez. A ha bé% lelátó
munkaadó ezekről*# kwMjqtt
igazolásokról, ie jr
és az eltávozó műn*asosroia
községi elöljáróság által meg szerkeS46«tge fokiadé
állapított időközben jelentést minden előfizetőjének,
tesz. A jelentés alapján a köz jónak ét hirdetnének.
ségi elöljáróság a pótjegyek
— Eljtgysás, lanuril
visszavonása iránt intézkedik.
A gabonalappal el nem látott és Fest Miklós ev. 8,
nehéz testi munkát, illetőleg jegyesek. (Mind* külí
fokozottabb fizikai erőkifejtést sítés helyeit)
igénylő testimunkát végző me
— Eljegyzés. -Braui
zőgazdasági munkásnak és ön eljegyezte HellijkrTilx
álló iparosnak pótjegyre való sített gazda, a jpezőgt
igényjogosultságát a községi közraktárak d tiszt
elöljáróság
állapítja
meg. (Minden külön élesítés
Ugyancsak a községi elöljáró
— Halálozás. jDecen
ság állapítja meg a pótjegyre
való igényjogosultságot az eset án 83 évet kojban
ben is, ha a munkaadó az hirtelenség} 4 “Halál *
igényjogosultság igazolását bár Krsnyák J í jPb. A
gult egyike volt* hely
mely okból megtagadta.
Terhes és szoptatós anyáktól társadalom
a kenyérpótjegyre való jogo legtiszteltebb
sultság megállapítása céljából a életében ild if i n
községi elöljáróság orvost iga eredményes és náthát
zolvány felmatatását kérheti házi és közéleti.nmnk
Akinek tulajdonába a finom fejtett ki. Evtű^ddg ti
liszt vagy száraztészta jutlinóm- az evangélikus
lisztjegy igénylése ás kézhez csának és képtsel&tc
vétele között együttesen vagy Alapítója, s évejsn át
külön-külön két kilogramot a Szarvasi
meghaladó mennyiségű linóm* Szövetkezetnek! len
lisztjegyét nem veheti á t a helyi gi
Ugyanez vonatkozik azokra is, sületbe töm örítési k
akiknek tulajdoniba öt ldlo- tosan a legnagyof-it 1
jframot meghaladó kenvérliszt tes, szilára jelletfi, tű
it, mert a rendelet értelmében kölcsfi, józait (ondói
. eayérjegyflket ez eeetben nemvégtelenül s» /téti, ..ds
ért folyó fis pUAttu
vehetik á t
annál több -Jaaft n i ő
— Adományait ohatfoefckow volt Krsnyák Jáfls. T<
töknek. Dr. Utfrin Láazlóoé 10 amelyen a gazdatir és
P-t, át. Déri Henriimé 26 P«t, intézmények, vafcnlnt
10 fejkötöt és 10 nyaksálat vetkezeti malom igazi
adományozott a szegénysorsó ás munkássága Nstüf
m r v a il h tilírfll^lfinftlf
részt, december I* 29csonyi felsfgllyesésére. A w> után 3 órakor ttant
ibm cttlokadftfk Őtuo$íokbui óriási részvét msktt
a kisgaidstársadwa i

liX - .

£

at. iroda
i é folyamat-

i (ivén lopunk
kiadóhivatala
wek, olvasó-

wek.
murik Ancsi
ev. s. lelkész
i kfllön érte*
Br&uner Irát
'Tibor képe-ezőgazdasági
tisztviselője.
ssítés helyett)
december 28-

tragikus
Lalái x-tt id.
V tuegboldohelyi gazda*
cgbecsültebb,
únak. Egész
i, rendkívül
átható* egymmkálkodást
skigtagja volt
I n iz taná•slöteletének.
® át vezetője
‘malom, mint
érdemei talán
•dalom egye
d i kapcsola« 4 Becsülefi* tinta ertadolkodású,
V*

a köz*

Kft mókában
n t A ember
Ml Temetése,
Ar és gazdambt a szö,--- . vett
6 29-én délnient végbe
•tt Sírjánál

•lusasság e'őtti orvosi vizsben, tehát a folyó évben lesz. Imre KOzsegtinK I0|egyz0|t:, a gálat. A belügymini>zter ren
Lapunk függetlenül attól, hogy ■szarvasi járás tűzrendészeti deletet adóit ki a házassag' kötés előtt szükséges orvosi
az esztendőnek e jubileummal ( felügyelője hosszú idők óta■
kapcsolatos összes történéseiről /folytatott szakszerű, lelkisme-, vizsgalatról szóló rendelaezeesetenként hiven készül beszá retes és felette értékes tűz* sek végrehajtásáról. A rende
molói, azzal is kifejezésre jut oltói munkájáért kerületi fel let szerint házasság kihirdeté
tatja közvéleményünk hódola ügyelői elismerésben részesült. sét csak akkor szabad elren
tát* Tessedik nagy szellemével Gratulálunk I
delni, UL a kihirdetés alól csak
szemben, hogy „Tessedik Sá
— Boldog újesztendöt kivén akkor szabad felmentést adni,
muel 200. évében" megjelené DANKÓ rádió-, kerékpárkeres ha mindegyik házasuló fél 30
sével jelenik meg egész esz
napnái nem régibb keletű tisz
tendőn á t Ezen kívül termé kedő (as Árvaház épületében) tiorvosi bizonyítvánnyal igazol
— Meghívó Az Ószöl/vi Ol ja, hogy nem szenved fertőző
szetesen Tessedikkel, munkál
kodásává! kapcsolatosan to vasókör 1942. évi január 18 áo gűmökórban, vagy fertőző ne
vábbra is sűrűn jelentetünk este 7 órakor tartja rendes évi mi bajban. A rendelet 1-én
meg írásokat, előkelő cikkírók közgyűlést, melyre ezúton meg lép életbe.
hívja a kör tagjait a vezetőség.
tollából.
— Fizetési haladékot kapnak
— Árdrágítást követ el, aki a védett gazdák. Miután a
— Képviselőnk látogatása. Dr
vitéz Zerinváry Szilárd kerüle csak akkor ad el bizonyos árut, gazdavédettség december 31tünk országgyűlési képviselője ha a vevő mást is vesz, mon ével lejárt, a teherrendezésre
vasárnap délután látogatást tett dotta ki a Kúria, mert lénye igényjogosultak kivételével, il
az (paroakőrben is, ahol a gében ezzel a cselekedetével letékes helyról felhívják az
nagyszámban megjelentek előtt áruelvonást eredményez az érdekelt gazdaadósok figyel
bel- és külpolitikai tájékozta eladö oly cikkeknél, amelyek mét azokra a kedvezményekre,
tót majd panasznapot tartott. főként a szegényebb néposztá- amelyeket a legújabb kormány
lyok szükségletét képezik. rendelet biztosít nekik, ha a
— Emelték a fisetéseket és Ajánljuk a Kúria fenti dönt védettségüket a határnap előtt
munkabéreket. A kormány ren vényét ménáros és hentesek törölhetik. Az érdekelt gazdadeletet adott ld, mellyel a köz Ügyeiébe, (Sok hentes csak adós u. is ilyen esetekben a
tisztviselők illetményeit 2—7 akkor adott zsírt, ha a vevő védettségi korlátozások alá eső
százalékkal emelte; lényegesen húst is vett)
tartozások megfizetésére, ha a
emelték a családi pótlékot A
— M estervizsgáiótok. Decem hitelezője behajtási lépést tett
nyugdíjatok illetményeit 12
ber
hó 19 és 20-áo ismét mes* ellene, a bíróságtól méltányos
százalékkal, A rendelet de
tőketörlesztés mellett 3—5 évi
cember hó 1-ig terjedő vissza* tervizagálatok voltak Békés halasztást kaphat.
csabán.
Etáik
alommal
Szarvas
ható erővel bír. As ipari mun
— Oleiosmog érek. Bánífy
kások, keresk, alkalmazottak, ról a következők szerezték
Dániel
Báró földmiveléBfigyi
magántisztviselők fizetését 19 meg a mesteri képesítést:
miniszter
a minisztertanács hoz
Kincsss
Latos,
Placsek
János,
azásalékkal emelte a rendelet
Pribelszky Pál és Csipai Elek zájárulásával az 1942. évi térMűkedvelő elfedés. A szúcsmester, valamint Dobrolka mésfi olajosmagvak átvételi
áraira nézve a következőket
Tűzharcos Szövetség Szarvasi Pál órásmester.
hozza a gazdák tudomására. A
Csoportja 1942. január 11-én
vasárnap este 8 órai kezdettel
Boldog újévtt kiván vásárló napraforgó 50'— P, olajlen 75*—
m ü n d ra l előadást rendez a ét rtmkUközoruégének, üzlel- P, repce, 68 — P, ricinus 100
P árban kerül. átvételre má
Gazdakör nagytermében. Szint*
kerti a -Tót leány dnfl azfn- baréhinak 4* mindtn istn tffc- zsánként Az árak a szokvány
3 IslwMéahan.
tvkJANURIK FŰSZERES.

tODb
_ is. Az eladással dr.
/ László ügyvéd van meg*
oizva.
___________ 493
Iccest óvadékkal azonnali
belepedre keres a Kis-Árpádba
Czeperkó Mihály vendéglős.
Rtgea bevált REKORD kály
hák most is kaphatok Bük
Adói Fiai piactéri cépüzleteben.
______________________ 468
Alkalmi vétel 1 500 kg os nehézkivitelű tehermentesítővel és
hidelz&róval ellátott Gránát
tölgyfa mérleg, keveset használt,
sulyokkal együtt eladó. Gabonakereskereskedöknek különö
sen megfelel 750 kgos különö
sen nehéz kivitelű Gránát mér
leg használt eladó. Bük AdoK
Fiai gépkereskedésében. 469
Perzsaszőnyeg szövéshez
munkásokat keres álandó mun
kára IV. kér. 9 szám.
471
Eladó egy 100 as csepelsegédmotoros kerékpár jó üzemké
pes állapotban jó gumónkkal a
békésszentandrási szivattyú te
lepen-__________________ 456
4 hold föld eladó a Tóniszállás mellett. Érdeklődni lehet
a vasútutcai Janurik füszerüzletben.____________________
Szőrhalmi legelőn egy fél
paljeta örökáron eladó. Érdek
lődni lehet HL kér. 15 sz. 477
Egy 500 kgmos keményfa
mérleg sulyokkal eladó. Virág
Bálintnál IV. kér. 356 sz. 476
Eladó egy négy hónapig hasz
nált női kerékpár DL kér. Jókav
utca 235 hsz.
471
IV. kerület Korona utca 303
számú ház eladó. Értekezni
ugyanott_______________ 479
Kozák Andrásnak Békéi*
azentandráson Horthy Miklös*
utca 9 szám alatt nádja van
439

vegyem -—
kimérő vásárlóinak, ven
dégeinek és ismerőseinek
Munkáltatóinak, vásárló
inak és jó ismerőseinek
boldog újesztendőt kíván

bu

B a n k ó Mihály

rc

géplakatos és vaskeresk.

férfiszabó (Vasút-u. 65.)
t. rendelő- és vásárlóközönségének ezúton is
boldog újesztendőt kíván

(a Gazüt
nek kimérője) a
déleknek, ismerősöknek

úton kíván boldog újévet

mélyen tisztelt vevőinek

Bangya

Litauszky

János

Boldog újesztendőt kíván

Boldog újesztendőt kiván

Boldog újesztendőt kíván

fűszer- és vegyeskeres
kedő kedves vevőinek,
ismerőseinek, barátainak
kíván boldog újesztendőt

Perczel Janosné

Kun PA1

MIKLÓS JÓZSEF

cukrászdája kedves ren
delőinek és méJyen tisz
telt vásárlóközönségének

cipész és cipőkereskedő
vásárlóinak, rendelőinek,
ismerőseinek, barátainak

textilnagykereskedő i. t.
vásárlóközönségének, jó
ismerőseinek, barátainak

Sárkány Pál né

Darida Mihály

Boldog újesztendőt kiván

fűszer- és vegyeskeres
kedő kedves vásárlókö
zönségének, ismerőseinek
boldog újesztendőt kíván

hentes a kedves vásár^
lóknak, üzletfeleknek és
jó ismerősöknek ezúton
kiván boldog újesztendőt

Sárkány J ános
Sándor

úri- és hőlgyfodrász úri
és hölgyvendégeinek, jó
ismerősei és barátainak
kíván boldog újesztendőt
Boldog újesztendőt kíván
vásárlóinak, rendelőinek

Benke György
cukrászdája, Főút 15. sz,
Fióküzl. Horthy M.-u. 8 .

Kugyela Mihály
úri divatszabó m. tisztelt
rendelő-közönségének, jó
ismerőseinek, barátainak
kíván boldog újesztendőt

Boldog újesztendőt kíván

B o r g u l y a Pál
fél fiszabó t. rendelő- és
vásárlóközönségének, }ó
ismerőseinek, barátainak

udi aioizomanyosj üzlet
feleinek és ismerőseinek
Boldog újévet kiván és
az 1942. évre t. vevőinek
kellemes

üzleti összeköttetést

SZŰCS JÓZSEF
villanyszerelő és rádiótechnékus

Roszik Mi hály

Bárány Mihály

fűszer- és csemegekereskedö (Szarvas, Piactér)
i. t vásárlóközönségének

hentes kedves vásárlóközönségének, jó isme
rőseinek, barátainak ez
úton kíván boldog újévet

épület- és bútorasztalos
kedves rendelőinek, jó
ismerőseinek, barátainak
kiván boldog újesztendőt

András Pál

K u t a s Ferenc

Czeperkó Mihály

Boldog újesztendőt kíván

úriszabó - mesttr tisztelt
rendelőközönségének, jó
ismerőseinek, barátainak
boldog újesztendőt kiván

az Árpád-szálló bérlője
igen tisztelt vendégeinek
és jó ismerőseinek ez
úton kíván boldog újévet

Pál

Boldog újesztendőt kiván
ismerőseinek, barátainak

borbély és fodrász mé
lyen tisztelt vendégeigeinek és jó barátainak

a Szövetkezeti Malom
ÜZEMVEZETŐJE

Boldog újesztendőt kiván

Boldog újesztendőt kiván

Boldog újévet kiván a
t. őröltető közönségnek

Kondacs

U h ljá r

Is tv á n

italmérő kedves vendé
geinek, jó ismerőseinek
és barátainak ezúton is
boldog újesztendőt kíván

S z ű c s József

Árvái Istvá n

Boldog újesztendőt kíván
vevőinek, ismerőseinek

cipész, kijelölt cipőke
reskedő tisztelt rendelőiés vásárlóközönségének

kádármester mélyen tisz
telt rendelőközönségé,
nek és jó ismerőseinek

vas-, fűszer*, hajlitottés készbútor-kereskedő

Podany Pál és Tár
sai Hengermalma

Boldog újesztendőt kíván
tagjainak, vásárlóinak a

Boldog újesztendőt kíván

Boldog újévet kívánnak

Boldog újesztendőt kíván

Boldog újesztendőt kiván

Szarvasi Fogyaszt,
és Ért. Szövetkezet
üzlete és korcsmája

Marsall Testvérek

Brandt K ároly.

Ko llá r M ih á ly
fűszer- és vegyeskeres
kedő t. vásárlóinak, jó
ismerőseinek, barátainak

(Moócz Kálmán örökösei)
a kedves vásárlóközön
ségnek és ismerősöknek

kádár tisztelt rendelői
nek, vásárlóinak, isme
rőseinek, barátainak ez
úton kíván boldog újévet

SZTREHOVSZKIM.

Balog Antalné

András Mátyás

kenyér- és terménykeres
kedő kedves vásárlókőkőzönségének ezúton »
boldog újesztendőt kíván

fűszer- és vegyeskeres
kedő kedvei vevőinek,
ismerőseinek, barátainak
kíván boldog újesztendőt

G oé I István

Boldog újesztendőt kíván

Boldog újesztendőt kíván
t vásárlóközönségének,
ismerőseinek, barátainak

Gutyan és Sovány
festéküzlete, Beliczey-út

géplakatos éa ócskavaskereskedő munkáltatói-nak és i. t. üzletfeleinek
kíván boldog újesztendőt

Nyomatott

K is s Is t v á n

Kriska

Pál

korcsmáros (I. k. Vajda
Péter-u.) t. vendégeinek,
ismerőseinek, barátainak

Miiller

Károly

Igen tisztelt részvényeseinek,
őröltetőinek és üzletfeleinek

boldog újesztendőt kíván a

Szeleczky

Vilmos

rádió-, kerékpár-, varró
gépkereskedő, villanyszerelő, t. vásárlóinak
Boldog újévet kíván t.
csépeltetői s barátaianak

TÓTH GYÖRGY
bércséplAgtptul^jdonos, a Bércs6p l5géptulajdonosok Országot
Egyesületének ügyvezető elnöke

Szloszjar Ferenc

SZARVASI HENGERMALOM
H IN T S Z Ö V E T K E Z E T
könyvnyomdájában,

FO DRÁ SZ M E ST E R
kedves vendégeinek, jó
ismerőseinek, barátainak
kíván boldog újesztendőt

Szarvason.

Kiss

Mi hál y

női szabó hölgyrendélőinek és jó ismerőseinek

B a á n Béla
fűszer- és vegyeskeres
kedő, korcsmáros tisztelt
vevöíhek és vendégeinek
kiván boldog újesztendőt
Boldog újesztendőt kíván
kedves vendégeinek a

Szarvasi Kisgaz
dakor vendéglője

Telefonszám;
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