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sas i <Ei 
Um mém 

A szociáldemokráciáról kiderülj 
hogy csak lázítani tud és elégedetlen-
séget szítani, felkorbácsolni tömegszen-
vedélyeket és ígérni beválthatatlan ál-
mokat. De mihelyt uralomra kerül, 
kapkodó és ügyetlen lesz. Falánk mo-
hósággal akarja megvalósítani eszméit 
és ebben szemben találja magát a 
józanabbakkal; zsidó vezetőit tolja 
előtérbe, s állítja a hatalom fejébe és 
ezzel szembekerül mindenkivel Erő-
szakos agitáció]uk nyomán fölébred-
nek még azok is, akik eddig álmosan 
nézték a politikai élet apró játékait. 

A szociáldemokrácia nemzetközi-
sége a legfölemelőbb érzést váltja ki 
az emberekből, mig a zsidóvezetők 
pökhendisége életre kelti az alvó ke-
resztény öntudatot. 

Bármennyire ellenmondásnak is 
látszik, de mégis ugy'van, hogy előbb 
szoci al ista uraló m n ak kellett j önni, 
hogy erős és szilárd keresztény ura-
lom fejlődhessék. Az embereknek a 
saját bőrükön kellett tapasztalniok a 
szocialisták életképtelenségét, hogy 
öntudatos keresztény' politikát tudja-
nak csinálni. 

Ahol uralomra került a szociá}--
demokrácia, ott nyomában mindenütt 
a kereszténység nagy alkotó erei lép-
tek sorompóba, Az ő nyomukban a 
keresztény és nemzeti eszme bontja 
ki szárnyait és emelkedik egyre ma-
gasabbra -a diadalmas keresztény vi-
lágnézet utján. És ez nem véletlen, 
hanem a természet örök törvénye. 

A szociáldemokrácia csak rom-
bolni tud. Még akkor is pusztít, ami-
kor alkot. Az emberi lélek pedig al-
kotni vágyik, s ebben a kereszténység 
ősereje legnagyszerűbb kiindulási pont, 
És tévednek azok is, akik a keresztény 
irányzatban muló dicsőséget látnak. 
Nem! 

A római birodalom bukása után 
is a lehanyatlott világ romjain a ke-
reszténység alkotott újvilágot; ezt csi-
nálja most is, a világkatasztrófa deli-
riuma után. A szabadkőművesség és 
szociáldemokrácia úrrá lett egy pilla-
natra a világ fölött, de egy év elég 

volt, hogy a kiábrándulás bekövet-
kezzen, 

Hiábavaló tehát bármiféle csala-
fintasággal gátat emelni a keresztény 
és nemzeti eszme minél erősebb és 
határozottabb kifejlődésének. Ez élni 
fog és uralkoclni, mert uralmas mil-
lió lelkében gyökeredzik. 
essi^ecirsWeaftfwí^titstrxM-»^^ -mummi 
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A nemzetgyűlés, tekintettel az időelő-
rehaladására, a fö'dbirtok helyes megoszlá-
sát szabályozó rendelkezésekről a nemzet-
gyűlés elé már beterjesztett" fórvényjavaslat 
kívánatos gyors elintézése és törvényerőre 
emelkedése előtt is lehetöve kívánja lenni 
halasztást nem türőrsürgős esetekben ház-
helyek 'kijelöléséi; és kishas^onbérletek ala-
kitását evégből az 1920: XXIX. t^c / 1. § -
ában felhatalmazást adott a földniivelésügyi 
miniszternek, hogy az emiitett íörvényjavas 
lat alapelveinek figyelembevételével az evég 
-bői alakítandó földbirtokrendező bizottság 
javaslata alapján a feni: jelzett esetekben 
házhelyek kijelölése s az erre szükséges te-
rületeknek esetleg megváltása utján is igény-
bevétele, továbbá kishaszonbérletek alakítása 
iránt intézkedhessél^ A szükséges részletes 
szabályok, közöttük a családi otthont védő 
szabályok megáiíapitásával is az 1920: 
XXIX, t,-c, 2, §~a a minisztériumot bizta 
meg. 

A magyar királyi minisztérium a kapót 
felhatalmazás alapján a földbirtok helyes 
megoszlását szabályozó rendelkezésekről már 
beterjesztett törvényjavaslat alapelveinek fi-
gyelembevételével a következőket rendeli 
abban a biztos tudatban, hogy ezek a ren-
delkezések . kölcsönös megértéssel fognak 
találkozni s méltányos alkalmazásuk a tár-
sadalmi rend és béke megingathatatlan 
megszilárdulásának útját is egyengetni fogja 
s a földbirtok helyes megoszlását szabályo-
zó rendelkezésekről alkotandó törvény mi-
előbbi" életbelépését és nyugodt végrehajtá-
sát is elősegíti. 

-/. kitalánou rendelkezések. 

Az 1920: XXfX t.-c. 1. §-ának 2. be-
kezdése szerint kizárólag a közérdek irány-
adó arra nézve, hogy az idézett törvény 
alapján ki kapjon házhelyet vagy kishaszon-
bérletet Egyéni jogcímen tehát senkinek 
sincs követelési joga sem házra sem kis 
haszonbérletre, Amennyiben azonban evég-
ből alkalmas földterület megfelelő niennyi-
ségben rendelkezésre áll, házhelyek jutta-
tására nézve a jelen rendelet 2, §-ában 
jelzett sorrend irányadó. Kishaszonbérletek 

juttatásának sorrendje tekintetében pedig a 
jelen rendelet 12. és 14, §-a rendelkezik. 
De egyenlő körülmények közölt előnyben 
kell részesíteni a vitézségi éremmel kitün-
letteket, a többgyermekes családokat és ál-
talában azokat, akik hadiszolgálaluknak be-
csülettel eleget tettek. Az 1920: XXlX. t.~c. 
3. §-a érteimében azonban sem az emiitett 
törvény alapján sem pedig a földbirtok he-
lyes megoszlását szabályozó 'rendelkezések-
ről alkotandó törvény alapján nem részesít-
hető sem házhelyben sem kisiiaszon'bérlet-
ben, sem földbirtokban az, aki az 1920; 
XXIX. t,-c. és a jelen rendelét ellenére va-
gyis nem az azokban megállapított eljárás 
szerint, hanem önkényesen vesz földet 
birtokba, 

II. Házhelyek Mjé'ötp-hp. 
A juttatás «orrsndjo. 

L Házhely az ingatlan fekvése sze-
rint iilgtékes. községi képvisélőteslület< meg-
állapítása szerint erre érdemesnek á követ-
kező sorrendben juttatható 

1. hadirokkantaknak, .hadiözvegyeknek és 
felnőtt hadiárváknak; 

2. mezőgazdasággal foglalkozó, önál-
lóan kereső, önjogu férfimunkásoknak vagy 
ilyen törpebirtokosoknak; 

3. általában olyan » családfőknek, akik 
abban a községben illetékesek, amelyben 

a házhely juttatható volna, vagy 
ott legalább 10 éve állandóan lakiuk s akik-
nek állandó tisztességes keresetük is van. 

11. Házhely azonban csak annak jut-
tatható. akinek .megfelelő háza vagy házié-
pitésre alkalmas megfelelő ingatlana nin-
csen és ilyent hozzátartozójától sem 

III. Nem juttatható házhely annak; 
1. Aki nem született magyar állampol-

gár, kivéve a viszonosság eseteit és kivéve 
ha a hazába visszavándorló, nem született 
magyar állampolgár, született magyar állam-
polgárnak a gyermeke; 

2. aki elmebeteg vagv gyengeelméjü, 
akinek kiskorúsága meg van hosszabitva, 
vagy aki gondnokság alatt • ál!; 

3. aki az állam ellen irányuló, továb-
bá nyereségvágyból, vagy általában aljas 
indokból elkövetett bűntett vagy vétség mi-
att tiltott pénztuérkedés, vagy általában a 
közellátásra és kereskedelemre vonatkozó 
hatósági rendeletek kijátszása vagy más ha-
sonló üzelmek miatt vád alá van helyezve 
vagy ezzel egyenlő erejű bírói határozat 
hatalya alatt áll, vagy ilyen ügyből kifolyóan 
jogerősen el volt itélvo; 

4. aki politikai jogainak gyakorlásától 
jogerősen fel van függesztve; 

5. aki csődben volt vagy van, aki 
csödön kivül kényszeregyességre lépett 
vagy lép; 
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6. aki a nemzeti hadseregbe behívó 
parancsnak önhibájából nem tett vagy nem 
tesz elegét; vagy aki mint katona szökés 
miatt vagy aki az 1918. évi október hó 30. 
napja óta történt forradalmi mozgalmakkal 
összefüggésben jogerősen el volt itélve, 
vagy, anélkül is, ha. aẑ , .említett^ .forradalmi, 
mozgalmakkal kapcsolatos vagy az állam 
biztonságára, a társadalmi rendre és békére, 
valamint a közbiztonságára, a társadalmi 
rendre és békére, valamint a közbiztonságra 
egyébként veszélyes, aggályos vágy gyanús 
magatartásával a közbecsülésre méltatlanná 
vált és ezt az ingatlan fekvése szerint ille-
tékes községi képviselőtestület titkos szava-
zással megállapítja: 

7. aki iszákos, szokásos rendbontó, 
dologkerülő; vagy akitől az ingatlan kellő 
karbantartása egyéb alapos okból nem vár-
ható s ezt az ingatlan fekvése szerint illeté-
kes községi képviselőtestület titkos szava-
zással megállapítja; 

8. aki házát vagy egyéb ingatlanát be-
bizonyithatólag azért idegenítette el, hogy 
hatósági uton legyen ingatlanhoz juttatható 
vagy akinek különben is módjában áll ház-
helyet magánügyl^ttel szerezni. 

• IV. Egy-egy házhely 600 négyszögölnél 
nagyobb, rendszerint ne legyen, 

V. A községi képviselőtestületnek a je-
len §. alapján hozott határozata ellen egy-
fokú fellebbezésnek van helye a járási fő-
szolgabíróhoz . 

-Igénybeveheiö területek. 
3. §. 

L Amennyiben a közegészségügyi és 
közlekedési követelményeknek megfelelnek 
a házhelyek céljára a következő ingatlanok-
ból lehet igénybevenni: 

1. bármely ingatlanból, amelynek tu-
lajdonosa azt házhelyek céljára' átadni haj-
landó: 

2. az élők közötti . jogügylettel vagy 
árverésen 1914, évi juíius hő 28. napja 
után elidegenitett ingatlanokból, továbbá a 
nyilvános számadásra köteles vállalatok vagy 
egyletek tulajdonában levő ingatlanokból, 
végül azokból az ingatlanokból, amelyeknek 
tulajdonosát az álíarn eljen irányuló bűntett 
vagy vétség miatt, avagy mint katonát szö-
kés miatt jogerősen elitéltek; 

3. bármely nagybirtokból, de elsősor-
ban azokból a nagybirtokokból, amelyek az 
1914. évi juíius hó 28. napját megelőző 30 
éven belül élők közötti jogügylettel vagy 
árverésen habár csak, egy ízben is gazdát 
cseréltek; 

4. olyan közép- vagy kisbirtokból, 
amely korlátolt, forgalnju vagy amely az 
1914. évi július hó 2.8, napját'megelőző 30 
éven belül élők közötti jogügylettel vagy ár-
verésen habár csak egy izben is gazdát cse-
rélt; végső, sorban: 

5. ha a nyomasz$,f lakásszükség eny-
hítésére alkalmas. igénybeveh£ető más terület 
habár esetleg nem is, közvetlenül a községi 
belsőségek mellttt^,egyáltalában nincsen, 
kivételesen bármely köz£p- vagy , kisbirtok-
bői is, de csak annyi, amennyi a 2. §, 1. 
bekezdésének 1, pontjában k felsoroltaknak 
házhelyekhez juttatásához elkerüjheitetlentil 
szükséges és csakis akkor, ha tulajdonosá-
nak a földmivelésügyi 

miniszter j megállapí-
tása szerint a földbirtok helyes megoszlását, 
szabályozó rendelkezésekről szóló törvény-
javaslat törvényerőre emelkedésé után cse-
rébe előreláthatóan, megfelelő m.á£ vjngatla.n 
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lesz majd juttatható. A földmivelési miniszter 
a földbirtokrendező bizottság ieljes ülésének 
javaslata alapján kivételesen indokolt esetben 
arra kötelezhet olyan birtokost, akinek föld-
birtokából a földbirtok helyes megoszlását 
szabályozó rendelkezésekről szóló törvény-
javaslat törvényerőre emelkedése után két- * 
ségkivül helye, lesz majd megváltásnak, 
hogy házhelyekre a jelen pont alapján i-
génybe vett terület tulajdonosának megfele-
lő területet engedjen át egyelőre haszonbér-
letbe (alhaszonbérletbe). Az ilyen haszon-
bérlet arra az időre szól, mig az alkotandó 
törvény alapján eldöntést nem nyer, hogy 
az illető földbirtokból megváltásnak helye 
van-e. 

II. Olyan be nem épített belsőségből, 
amely parlagon hever vagy amely kizárólag 
szántóföldi mivelés alatt áll, tekintet nélkül 
az előző pontokban megállapított sorrendre 
lehet helye igénybevételnek, de kétség ese-
tében csak akkor, ha a földmivelésügyi mi-
niszter ejpzeíesen megállapítja, hogy a bel-
sőség a jelen bekezdés rendelkezése értel-
mében parlagon heverőiiek vagy kizárólag 
szántóföldi nevelés alatt állónak tekinthető. 

III. Olyan ingatlan, amelynek tulajdo-
nosa hadirokkant,- hadiözvegy, földmives 
közszolgálati alkalmazóit vagy hivatásos ka-
tona, vagy ilyennek a házastársa, . csak ki-
vételesen indokolt esetben és csak a föld-

» 

hirtokrenclező,-bizottság teljes ülésének ja-
vaslata alapján vehető igénybe. 

IV. Ha egy tulajdonosnak nem az e-
gész ingatlana vétetnék igénybe, az igény-
beveheíő terület kijelölésénél ügyelni kell 
arra, hogy a megmaradó részen a gazdasá-
gi üzem továbbra is okszerűen legyen foly-
tatható. 

V. Ha valamely községben vagy an-
nak közelében házhelyekre alkalmas több 
ingatlan van, ügyelni kell arra, hogy a ház-
helyekre történő igénybevétel lehetőleg ará-
nyosan érje az ugyanazon megítélés alá eső 
ingatlantulajdonosokat. 

VI. A tulajdonos hozzájárulása nélkül 
nem lehet igénybevenni olyan területet, a-
mel.y kert, komlóskert, gyümölcsös, szőlő, 
szőlőtelépités, faiskola vagy az okszerű sző-
lőgazdaság folytatásához nélkülözhetetlen» 

VIL Az ingatlan öröklésére különben 
hivatott jogutódra élők közötti .jogügylettel 
történt átruházást a jelen §, első bekezdése 
-2—4. pontjának alkalmazása során nem 
kell élők közötti jogügyletnek tekinteni;) 

1920. »október hó 15. 

választás az általános választói jo; 
alapján történik meg, Decemberbei 
már megejtik a megyei tisztujitásoks 
is: alispán- és főszolgabiróválasztá 
sokat, 
ttUSDMDIdMWSMS 
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A Journal des Débats szerin: 
Wrangel tábornoknál megjelent oros; 
küldöttségek arról biztosították, hog; 
Szovjetoroszország helyzete kétségbe 
ejtő és az orosz lakosság több rétege 
csatlakoznék hozzá, ha a háború; 
Szovjetoroszország belsejébe tenné át 
Másrészt oly hir terjedt el, hogy * 
moszkvai szovjetkormány igyekszil 
Wrangellel béketárgyalásokat kezdeii 
és bizonyos engedményeket tenni. 

A békeszerződés ratifikálása, A kor 
yV 

mány már elkészítette a trianoni békeszerző* 
dés ratifikál4|ara vonatkozó törvényjavasla-
tot s ezt még^ez évben törvényerőre akarj* 
emeltetni, hogy aztán a kormányzó ur c 
békeszerződés megerősitésére vonatkozó ok-
iratot Párisba küldhesse s ezzel a hadiálla-
pot teljesen megszűnvén, Magyaroszág is-
mét belekapcsolódhassák a világforgalomba 

.Mi, akik területi integritásunkért nem csal 
itthon, de külföldön is harcolunk, utolsó le-
heletünkig sem tudnánk lemondani egyetler 

.talpalatnyi magyar földről. De a kormáriyn 
és a többségre a ratifikálás oly kötelezi 
formaság, mely a békeszerződés taláirásánal 
kényszerű folyománya. A kormánynak és z 
nemzetgyűlés többségének jutott az a nehés 
és hálátlan szerep, hogy a kényszerbéké' 
aláírja és megerősítse, mert az aláírás éí 
ratifikálás megtagadása -részünkről egyszeri 
hadüzenet volna az entete ellen s azt min-
den józan eszű ember íudja, hogy az, egéss 
világot fegyveres erővel nem tudjuk leverni 
A mi szerepünk azonban ébren tartani ő 
lelkekben a törhetetlen ragaszkodást a rég; 
Magyarország minden rögéhez, azt hirdetni 
hogy a nemzet többsége nem nyugszik bele 
az igazságtalan békeszerződésbe s minden! 
elkövetni, hogy a világot meggyőzzük sajá 
igazságtalanságáról. * r w m * * r r f w a » 
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U f j MMügymiüiszter. A me~" 
gyei és lw%mgi választások. 

A külügyminiszteri széket eddig 
Teleki miniszterelnök töltötte be. Most , 
Csáky Imre grófot nevezte ki a kor-
mányzó külügyminiszterré, aki bemur 
tatkozó beszédében kijelentette, hogy 
az ország külügyi helyzete javulni 
kezd. Egyelőre egyik hatalmi csoport-" 
hoz sem kötjük le magunkat, 

A nemzetgyűlés két heti szünete 
után nyújtja be a belügyminiszter a 
megyei és községi választásokról szó-
ló törvényjavaslatot. A választások e-

. szerint még novemberben meglesznek. 
\ A yirilistákát is választani fogják. A 

Hisxek egy Igenben , hiss fik o^y 
, „ h a z á b a n , 

Kissek egy íateui örök Igazságban, 
Jliöjsék Magyarország; feltámadásán 

bánj Ámen. 

A 
Az alföld befásitása oly égető és nagy 

horderejű problémánk, hogy megoldása 
nélkülözhetetlen, akárhogy alakuljanak is az 
ország területi viszonyai. Ez az akció alig 
vázolható kedvező közgazdasági következ-
ményekkel jár, de meg kell, hogy változza-
nak az Alföld s vele az ország egészségi-
viszonyai is, Hiszen hogy a tüdővész mind-
jobban terjed az Alföldön s pusziit embert 
és állatot egyaránt, ez a sikság erdőhiányá-
nak köszönhető. Vegyük az erdő j;iptczőgaz-

• 1 
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dasági hatásait. Az erdők fölfogván s mér^ 
sékelvén a szelek járását,- védelmet nyújta-
nak a növényzetnek, -elősegítik a líarmat 
képződést s általában megbecsülhetetlenül 
javukra vannak a • növényi vegetációnak. 
Másfelől az Alföld faszükséglefének a kér-
dése is megoldást nyerne egy kalap alatt 
s megszűnnék az- a isajnálatos jeleriségT 
hogy a mezőgazdaság- rovására szalmával 
fűtik a cséplőgépeket és trágyával a búbos 
kemenczét. Az" erdők fészket adnának az 
éneklő madaraknak s ez á gyümölcsterme-
lés szem pontjából' fontos dolog. 

Ahol a fásitásra a községek nem bir~ 
» t j i r . i w V i W ' . ' . j L ; t e j L Z j . - v . — f ' — T n n i 11 " i r i i n i i i i i r — m m é i 
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nafc vállálközni, ott;az államnak kell a döl-
'got elintézni az e célra* szükséges terület 
kisajátítása révén, Szerintük törvényhozási 
uton kell gondoskodnunk arról, hogy az 

alföld minden vármegyéjében a terület 
arányában erdőt telepítsenek/ A földet ki 
kell aknázni s manapság már ott tartunk, 
hogy nem egy relációban az erdő is hoz 
annyi jövedelmet, mint a mezőföld, sőt né-
mely helyen az erdő haszna a. mezőgazda-' 
sági átlagjövedelmet' ís eléri. Nálunk a be-
erdősifésre legalkalmasabb lenne a Bi-
kazug. 

művelésűéi' azonban" ezen*í|sgyomök is ki-
pusztulnak,..mert az eke* azokat^ S* talajból 
kifordítja. A talaj tehát mély müteUís1 esetén 
a gyomoktól is megtisztul- és igyrá u gazda 
egyik elleriTségétől "megszabadul^Más- kérdés 
az, hogy 'a 'fnéiy művelést ^okszerűen hogy 
kell keresztül vinni'* de erről itfá^ ^alkaloni-
mai legyen szó. 
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Az angol misszió Budapesten lévő 
konzuli osztálya (British Bigh -Commission 
Consular Division) rendkívüli érdekes átira-
tot a magyarországi cionista zsidók szerve-
zetéhez. Közli benne, hogy az angol biro-
dalmi kormánnyal megállapodott a Magyai-
országból Palesztinába kivándorlni szándé-
kozók utlevélügyeire vonatkozólag. Eszerint 
minden kivándorló a konzulátusi osztály ut-
ján utazási ^engedélyt kap, melynek alapjául 
a magyarországi cionista szervezet által ki~ 
állitott igazjüi'ány szolgál. 

Az angol misszió eme közbelépésére 
főleg az adott közvetlen okot, hogy az el-
múlt nyároiHbtfíidonban megtaitott nemzet-
közi cionista világkrongesszus óta a Ma-
gyarországi cionista zsidóság körében is 
erős a Palesztinába való kivándorlási hajlam. 

hm 

giiíeléfL 
E rovatban mult számunkban foglal-

koztunk i r t ö b b termelés egyik eszközével, 
a jó vetőmaggal, most foglalkozzunk egy 
másik ilyen tényezővel, mély a müveléssel. 

Lássuk először azt az eljárást, mely 
szerint c^gazda ekéjét mélyebbre ereszti a 
rendes szántási mélységnél. A mélyen járó 
eke olyan nyers földet hoz fel, a mely még 
napvilágot nem látott, vagy az illető földré-
teg csak nagyobb időközben, 4—6 évenként 
került aJelszinre. A mély szántás mélységét 
számokban kifejezni bajos. Egyik helyen 
mély'tő szántást végez sok gazda már akkor 
mikor "ekéjét 15 - 2 0 cm.-nél mélyebbre 
ereszti, míg másTíelyen a 25 cm, t. megha-
ladó táíajmivelést lehet mély müvelésnek 
tartani. Ha megelőzőleg sekélyen szántottunk 
ugy a 15-7-20 crn.-es szántás már legalább 
is mélyített, melyebben 
szántottunk, ugy legalább is 25 cm.-es száii 
tás a nTTéy müvelés, 

A mély müvelés hatása a talajszerke-
z e t ^ a .legkedvezőbb; azzal hogy a föld 
mélyebb rétegeiből «még ki nem használt 
tápanyagokat hoz felszínre és azt levegő ék 
napfényhez juttatja,^ egyrészt a növényeket 
bővebb tápanyagokhoz segíti, másrészt ma-
gukba tápanyagok a növények áltafkönyéb-
ben felvehetők lévén, fokozza a talaj ter-
mékenységét. A növények nagyobb termé-
kenységéhez azonban szükséges a talaj ele-
gendő nedvessége is. Rosszul müveit talaj-
ban hiába vetünk. Itt már a csírázás hiányos 

Tehát Magyarországon -is, miként a 
vi:lág majdnem < minden * részében erősen 
megindult a Palesztinába való ^kivándorlás 
mozgalma. 

Az 1914. óta Magyarországba beván-
dorolt zsidóság kiutasításának hírére több 
mint tizenötezer zsidó jelentkezett a 'magyar-
országi Palesztina-hivatal Király-utcai helyi-
ségében és valamennyien útlevelet kértek 
Palesztinába. 

Nem érdektelen az sem, hogy a Pa-
lesztinába gravitáló cionista zsidóság maris 
dolgozik azon. hogy az uj zsidóország és 
Magyarország között gazdasági kapcsolatot 
hozzon létre. Tervezik a többek között, 
hogy Magyarországból mezőgazdasági esz-
közöket-exportálnak Palesztinának, amit ők 
angol valutában 'fizetnének. 
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lesz, a kikelt növények 'gyökerei nem tud-
nak egyrészt kellően szétterjedni másrészt 
a vidékünkön oly általános szárazság esetén 
a növény, a kellő nedvesség hiányában 
sínylődni fog, A mély müve ié i egyik előnye 
pedig éppen abban álk hogy ezen müvelés 
mód mellett a talaj i nedvessége mint egy 
konzerváltik. Röviden, a mély müvelés a 
talaj szerkezetét alapjában kedvezően meg-
változtatja, a levegő behatásának szabad 
utat nyit, a nyers tápanyagokat a felszínre 
hozza és azt a növények által felvehetővé 
teszi és a talaj nedvességet bizonyos hosz-
szabb ideig megőrzi, ^ ^ 

Maguk a növények a mélyen müveit 
talajban erőteljesebb fejlődésnek indulnak 
gyökérzetünk a talaj mélyebb rétegébe job-
ban behatol, igy *nem csak több tápanya-
got vesznek fel, hanem a mélyebben húzó-
dó gyökerek száraz időjárás esetén a száraz-
ságot csak későbben érzik meg, mert az 
alsó talaj rétegben hosszú időn át kellő 
nedvességet találnak. Innen származik a 
mély mivelésnek az az- óriási előnye, hogy 
a termést biztosabbá teszi, -— 

Az alföldi gazdaságok nagy része a 
nagy arányú gabona termelés következtében 
meglehetősen gyomos. Az nyári gyomok 
ellen a védekezés meglehetőseá^-Hcönnyü, 
mert ha az aratás után a csekély tarlótö-
réshez látunk, az aláförditott magmté csak 
hamar kikelnek a következő szántással 
azokat alászánthatjuk. Másként van azon-
ban a mélyen gyökerező gyomokkal, pld. 
az acattal. Ezeknél a sekély szántás csak 
a gyomnak a koronáját vágja le, a barázda 
alatti gyökérrész azonban újra kihajt 

/ K ö l c s ö n t a k ö z s é g n e k . A köz-
ségi>ríisztviselőknek' segély^r^üzifaelőlege 
költségvetésilég biztositva Jlett. célra körül-
belül 850 'ézer koroiia s i szükségeS;* amelyet 
kölcsön utjáns kell-biztositaríi. Hígy^űz elöl-
járóságnak, mint a - kép viselőtestüretnek az 
a nézete, hogy ezen összeget * av^eözség ne 
egyes pénzintézetektől vegye fel, .hanem ma-
guktól a lakosöktól, hogy igy a község a 
hasznot ne egfés pénzintézetek 'részvénye-
seinek, hanem maguknak 'a lákosőkWSk adja. 
A kölcsönkamata' * "százalékká! tágasabb, 
mint a bet éti kamat; - Ajánljuk^ tehetősebb 
polgárainknak, hogyha- -Iádájábam ^heverő 
pénzükből jegyezzenek e teljesen biztos és 
egy év alatt vis&zatérüfő kölcsönre. 
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* Rendkívül jelentős és kiválóan fontos 
országos érdek parancsolja;1 hc^y^a'z állam 
által kivett4 gábonát mihél előb^^siáílitsuk 
be. Ennek az első rendüen^íoiítbst'é's haza-
fias kötelességnek még * Szarvas»-sem tett 
eleget, amennyiben itt még mindig 73 vag-
gon buza,-rözs és kétszeres nincs beszállít-
va. Ezért Szerdán délután' 3 órakor a köz-
ségháza1 «udvarán tartott ' gyűlésen'3 a bé-
kásvármegyev kirendeltségnek* vézetője Szi-
lágyi százados felhívta tf termelőkét^ hogy 
a rájuk kivetett, de még neffl szállított ga-
bonát sürgősen, legkésőbb október* 31-ig 

4 szállítsák be, mert különben azt szigorú 
katonai rekvirálás utján fogják ^beszállítani, 

A gyűlés után' á községháza0'4 tanács-
termében az elöljáróság- a"4 képviselőtestület 
tagjainak és a termelőknek'íevonásavll Szű-
kebb körű értekezlet volt, amelye'nr í Szilágyi 
százados a beszállítás módozataira'vonatko-
zólag javaslatot téve közölte, hogy csöves 
tengeriből 225 vaggónt kell beszállítani, s 
hogy csak a-termelők elónye, 'h'a ' e^ Köteles-
ségüknek is mielőbb eleget tesznWc/ mert 
ugy a felesleges kukorica is -mielőbb sza* 
bad felhasználásra derülhet. 

Előadta vévüí, hogy Szarvas 29650 la-
kosa közül 13651 vallotta magát ellátatlan-
nak, ami meglehetős! derültséget keltett, 
annyira nyilvánvaló, hogy ez* itt képtelenség 
Komolyabb vége a-< dolognak, hogy* azok, 
akik'ellátatlannak vallják4 magukat, /de tény. 
eg nem azok, szigort bűnvádi éljárá's alá 
kerülnek. Nagyon okosan teszi teltát min-

denki, aki az első összeíráskor valóban el-
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látatlan volt, de azóta részben vagy egé-
szen ellátta magát, ha ezt a most folyó re-
vízió során bejelenti, mert ez által egyrészt 
magát mentesiti nagy kellemetlenségtől, 
másrészt emberségesen cselekszik, mert 
megnöveli azoknak kenyéradagját, akiknek 
az állami gabona nem táncolásra, de éhsé-
gük csillapítására kell. 

— Éjjeli 3solgálat E hóban az 
este 7 órától tartandó éjjeli szolgálatot Láng 
Oszkár és Papp Ernő gyógyszertárai tel-

~~ VlllaovvHágitftSüok. Azok, 
akik pontosan tudni vélték, hogy már 
f. hó 20-án lesz villanyvilágítás, ala-
posan csalódnak. A dolog ugyanis 
ugy áll, hogy még Mezőtúr sem egye-
zett meg a Siemens céggel, ennek 
megtörténte előtt pedig mi sem e-
gyezhetünk Mezőtúrral, Egy bizonyos, 
hogy a villanyvilágítás drága lesz. 
Valószínű, hogy az órás fogyasztok 
egy hektowat óráért 3'50 fillért fizet-
nek, az általányosok pedig 23-szoros 
összeget fognak fizetni. 

— Tüatffa, illetékes kelyről volt 
értestilésünk szerint a községi lakos-
ság részére ez idő szerint 200 vaggon 
fa van biztosítva azon a menyiségen 
kivtil, amelyet — irigységből eredő 
és azok a tüzelőmséget előmozdító 
feljelentések dacára —- egyes fakeres-
kedők le tudnak szállítani. 

— Vasúti közlekedésünk. Va-
súti közlekedésünk sohasem volt ki-
elégítő, de jelenleg még a mostani 
nehéz viszonyok közt is a lehelő leg-
rosszab. Még annak hagyján, aki Bu-
dapest felől jön ide. De aki innen a-
akar Budapestre menni, annak már 
majd egy napot kell mezőtúron vára-
kozni, ha nincs módja az uzsorás 
kocsibért Mezőtúrra megfizetnie. Mint-
hogy most mindenkinek (?) van pén-
ze, hát a jelenlegi száraz időben csak 
megy az a kocsin való vasúti csatla-
kozás. De mi lesz akkor, ha beáll az 
esős időszak, amikor a kocsi tenge-
lyig süly ed a jó alföldi sárba ? Jó 
lenne erről a községházán is gondol-
kozni, s lehetőleg rövid gondolkozás 
után beadni egy kérvényt a kereske-
delmi' miniszterhez vasúti csatlakozá-

sunk megjavítása iránt, ügy tudjuk, 
hogy ily irányos kérelem teljesítése 
érdekében nemzetgyűlési képviselőnk 
készséggel járna közbe. 

— ¿YászüQQfcpély* A szarvasi 
iparos ifjak Önképzőkörének választ-
mánya f. hó 31-én, a halottak napja 
előtti Vasárnap a hazáért hősi halált 
halt szarvasiak emlékének megörökí-
tésére gyászünnepélyt rendez. A ren-
dezésre kiküldött bizottság most ál-
lítja össze a műsort, amely a célhoz 
méltó mi von fog állani. 

— Elfogott rídiküí tolvaj Ked-

den délután jő fogást csinált a csen-
dőrség. Elfogott három jó madarat, 
akik a vonaton egy úrhölgytől ellop-
ták a ridiküljét, amelyben 80 ezer 
korona volt. A pénz megkerült. 

— Műkedvelő. A szarvasi ipa-
ros ifjúság f. hó 25-én és 26-án nagy 
szabású Műkedvelő előadást rendez, 
színre fog kerülni a „Kintornás csa-
lád". A bevétel a szarvasi szegény 
munkások családtagjainak felruházá-
sára fordittatik. 

— Mi-ért. Egy olvasónk közli, 
hogy a szomszédos mezőtúron blokra 
23, Szarvason pedig 45 koronáért 
adják a petroleumot, holott Mezőtú-
ron még a szabadkereskedelemben 
is 40 koronáért lehet hozzá jutni. E 
közlése kapcsán felteszi azt a kérdést 
is, hogy miért van ez, Miért!? Óh 
nyájas olvasó, hát nem tudja, hogy 
szarvason mindennek drágábbnak kell 
lenni, mint máshol Legalább már 
ebben vásároljuk, ha minden más-
ban hátul commogunk. 

— Bsíyegbíáoy. Csak * nemré-
gen jelent meg az nj bélyegtörvény 
mely a bélyegilletéket jelentékenyen 
felemelte, nem feledkezvén meg azok 
megbírságolásáról, akik bélyeget el-
mulasztanak felragasztani. És pont ek-
kor városunkban napokig bélyeg hi-
ány volt, bizonzságául annak, hogy 
a megrendelésre illetékes hivatalban 
nem nagyon fáj a bélyegzésre köte-
lezettek zsebe. 

helybeli rokkantak általános kérelmükkel 
egyenesen a pénzügy minisztériumhoz fognak 
fordulni. Ugyancsak ő bejelenti, hogy a 
helybeli kisgazdapártban Borgulya Pál 
nemzetgyűlési képviselő kezdeményezése ak-
ció indult meg, hogy az arra tényleg reá 
szorult rokkantak, hadiözvegyek és hadiár-
vák ingyen búzában részesüljenek. A vá-
lasztmány köszönetének kifejezése mellett 
rögtön össze irta ezen segélyben részesülni 
érdemes tagjait. E szerint ilyen segélyben 
részesülne 5 rokkant, 18 hadiözvegy és 5 
árva család, 

Végül a választmány elhatározta, hogy 
a község által kedvezményes árban átenge-
dett füzvesszők felhasználásával kosárfonó 
téli tanfolyamot fog nyitni. Á 7000 korona 

• értékben rendelkezésre álló füzvessző meny-
nyisége 225 kéve. Felkéretnek az ezen tan-
folyamon résztvenni óhajtó tagok, hogy e-
zen szándékukat tudassák az elnökséggel. 

Az egyesület pedig tagjait a tagdijak 
befizetésére ez úttal is felhívja. 
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Felhivatnak a mezőgazdasági 
benzinmotor tulajdonosok, 
hogy benzin iránti igénylé-
sükkel helyhatósági igazol-
vány bemutatása mellett for-
duljanak sürgősen a Magyar 
Szöv. Központok Áruforgalmi 
r.-t. Békés megyei kirendelt-
ségéhez, (Békéscsaba, Luther 
utca 6 szám.) A benzin a-
zonnal átvehető. 
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pir és könyvkereskedésében lehet feladni. 

Az árvákért, özvegyekért, rok-
kantakért. Pártunk mült Vasárnap dél-* 
utáni értekezlete az emberiesség, a jótékony-
ság jegyében folyt le. Az értekezlet megnyi- j ¡ < . K O & S Ú t b « Ú J g ¿ Z . 
tása ütán ugyanis Borgulya Pal nemzet- * 
gyűlési képviselőnk emelkedett szólásra, 
aki az iránt tett indítványt,, hogy a párt 
teljesen ingyenes gabonaadományokkal se-
gítse az arra valóban rászorult hadiárvákat 
özvegyeket és rokkantakat. Az indítvány 
rendkívül lelkes fogadtatásra talált, s bár a 
pártértekezleten szokatlanul kevesen voltak, 
jelen, képviselőnk meleghangú felszólalásá-
nak hatása alatt alig fél óra alatt több, 
mint tiz mázsa gabonát jegyeztek. 

A párt nemes akciója ezzel természe-
tesen még nem ért véget, mert az adomá-
nyozás még mindig tart, Az adakozás lejár-
ta után az adományozók névsorát lapunk-
ban közölni fogjuk, 

(Rokkantak köréből.) A helybeli 
rokkant egyesület hétfőn választmányi gyű-
lési tartott, amelynek főbb, általános érdekű 
tárgyai a következők Dr. Salacz Elemér 
ügyész ismerteti, hogy a pénzfelülbélyege-
zésekor a rokkantak által beszolgált pénzek 
visszatérítése esedékes lévén, az ügy elinté-
zése a gyulai pénzügy igazgatóságnál meg-
fog sürgettetni és a mennyiben az ügy elin-
tézése ezután is késedelmet szenvedne, a 
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