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Becsület kérdése
iázni, éhezni is, ha kell — 
mondotta Teleki miniszterelnök 
a képviselőházban —, amikor 
a közélelmezés terén életbe
léptetett korlátozásokat meg* 
indokolta. Mint mindig, ezalka- 
lommal sem homályos teóriák
kal, hanem becsületes nyíltság
gal tárta fel a parlament s rajta 
keresztül az ország népe előtt: 
miért volt és van szükség a 
megtett intézkedésekre. Mert 
háborúban állanak a tengely- 
hatalmak — sűrítette össze a 
feleletet — s nem szükséges 
kihangsúlyozni, mi minden kőt 
bennünket a tengelyhatalmak
hoz. De felsorolta az egyes 
országokban bevezetett korlá
tozásokat is, amelyekhez viszo
nyítottan nekünk, magyaroknak 
bizony aranyéletünk van, mert 
bár össze kell kissé huznunk 
magunkat: éhezni, nélkülözni 
mégsem kényszerül senki. Meg
említette például, hogy Finn
országban hetenként egyszer 
van melegviz szolgáltatás. Ha én 
ezt itt bevezetem — mondotta 
—, micsoda tiltakozás lesz ép
pen azok részéről, akik soha 
életükben nem fürödtek- 

Érdemes ezen az utóbbi kité
telen elgondolkozni s nem kell 
különös képesség hozzá, hogy 
megállapíthassuk : bizony na
gyon ránk illik általánosságban 
is a miniszterelnök fenti meg
állapítása. Valahogyan sokan 
vannak nálunk, akik a 
saját egyéni szempontjaik sze
rint tesznek mérlegre mindent 
s figyelmen kívül hagynak meg
róni hajlandók sok, a köz érdé* 
kében áldásosnak bizonyult in*' 
tézkedést, tervet, meggondolást 
még akkor is, ha azok eddigi 
életviszonyaiban- a legkisebb 

változást sem idézik elő. Sokan 
vannak, akik a most következő 
áldozatos időkben vonakodnak 
eltérni eddigi életmódjuktól, de 
nagyon kevesen, akik becsület
tel vállalják a sorsot, amelyet 
hovatartozan dóságunk viselni 
parancsnlólag élőír számunkra* 
És sokan vannak kiahitfiekt kik 
aem merik, nem akarják vál- 
h Ú 'a  jeleq küzdelmes óráit, 
kockázatát a boldogabb jövendő 
napjaiért, különösen olyanok, 

akik a* életnek pddig aem *

legnapsugarasabb oldalán éllek. 
És sok an vannak olyanok végül, 
akik félreállanak inkább, holott

az idők szava iránytmutató te
vékenységre, elhatározásokra 
kellene, serkentse őket.

Pedig a magyar becsület kér
dése, hogy most helyt álljon 
mindenki, nem másokért: ön

magáért, fajtájáért, nemzetéért, 
hazájáért s azért a sokezér 
magyar életért, mely a három
szori területgyarapodás után is 
viiuló egészségben dicséri az 
Istent. — S —

24-én lesz Szarvason a képviselőtestületi tagválasztás
Szarvas nagyközség képviselőtestületének választott húsz tagja közül tíznek a mandátuma 

lejárt, akiknek a helyét új választással töltik be az elkövetkező 6 esztendőre. Községünkben a 
képviselőtestületi tagválasztást január hó 24 én fogják mind a 10 kerületben lebonyolítani A  
község legtöbb adót fizetők névjegyzéke már készen van s a 24-iki választás után újjáalakul 
községünk parlamentje is. Az alakuló közgyűlés január hó 27-én lesz a községháza nagytanács- 
termében dr. Ugrin László járási főszolgabíró elnöklete alatt. Ugyancsak lejárt az elöliárók 
mandátuma is. Az elöljárósági választas időpontját január hó 30-ban jelölték értesülésünk szerint 
ki. Az egyes választások részletes programját jövő heti lapszámunkban hozzuk.

RENDELET
a háztartások élelmiszerkészleteinek korlátozásáról

Lisztből, szárazfözelékekböl, zsírból tilos készleteket halmozni

A kormány rendeletet adott 
ki a magánháztartásokban és 
vendéglátó üzemekben tartható 
élelmiszerkészletek korlátozá
sáról. A rendelet értelmében 
a magán- és intézeti háztartá
sokban, továbbá a vendéglátó 
ipari üzemekben az egyes őrle
ményekből, szárazfőzelékekből, 
zsirfélékbői és tengeriből január
1 és április 15 között az alább 
meghatározott mennyiséget 

meghaladó készletet tartani 
nem szabad:

1. A búza őrleményeiből ős
termelő háztartásokban szemé
lyenként 110 kilogramot, amely
ből nulláslifzt legfeljebb 10 kg 
lehet, más háztartásokban és 
és üzemekben személynnként 
25 kg-ot, amelyből nullásliszt 
legfeljebb 5 kg lehet.

2. A szárazfőzelékekből (bab, 
borsó, lencse) az őstermelő 
háztartásokban személyenként
6 kg-ot, más háztartásokban

»és üzemekben személyenként 
összesen 2 kg ot.

3. A zsírból, szalonnából és 
hájból az őstermelő háztartá
sokban személyenként összesen
11 kilogramot, más háztartá
sokban és egyéb üzemekben 
személyanként összesen három 
kg-ot.

4. A  tengeriből a nem őster
melő háztartásokban csak ak
kora készleteket szabad tartani, 
amekkora a birtokukban lévő 
állatnk takarmányozására szük
séges.

1941. április 15. után a ház
tartások és üzemek a meny- 
nyiségeknek legfeljebb a felét 
tarthatják birtokukban.

Akiknek birtokában az előb
biekben felsorolt terményekből 
és termékekből a most meg
állapítottnál nagyobb készlet 
van, köteles a megengedett 
mennyiséget meghaladó kész

letet á rendelet hatálybalépé
sétől, illetve április 15-től, illetve 
augusztus 15 tői, vagy a ter
mények és termékek megszer
zésétől számított 8 nap alatt a 
Hangya Szövetkezetnek, a köz
ségi élelmiszerüzemnek, vagy 
a Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezetének, vagy az elöl
járóság (polgármester) által ki
jelölt kereskedőknek megvé
telre felajánlani.

A rendelet rendelkezéseinek 
ellenőrzése végett közélelme
zési hatóság igazolt tisztviselői 
a háztartások és üzemek kész
leteit megvizsgálhatják és . e 
célból házkutatást is tarthat
nak.

Kihágást követ el és két hó
napig, háború idején 6 hónapig 
terjedhető elzárással büntethető 
az, aki a rendeletét megszegi, 
vagy kijátsza.

A  rendelet máris'életbelépett.

Kikézbesítik a cukor- és petróleumjegyeket
Egyik korábbi lapszámunk

ban vetettük fel az eszmét, más 
községek példáira hivatkozás
sal, sem volna*e -célszerűbb 
Szarvason is. a különféle je
gyeknek (cukor, petróleum) az 
igényjogosult lakosság részéire 
váló kikézbesítése. Kettős hasz 
nát jelöltük annak, idején ez uj 
rendszernek metf: egyrészt
megszabadul a, lakosság a fe
lesleges ácsorgástól, másrészt a 
közélelmezési hivatal tisztvise
lői is nyugodtabban végezhetik 
felelősségteljes, ’ igen nagy kö
rültekintést igénylő, nehéz 

munkájukéit* de ugyanakkor 
megkönnyítik ezzel az ellen

őrzést is és nem fordulhat majd 
elő az, 'hogy egy háztartás más 
nevek- alatt a megállapítottnál 
nagyobb-'fejadaghoz jusson'. A 
község elöljárósága alapos meg 
fontolás Után úgy döntött, hogy 
a legközelebbi jdgyosztásálkai 
mával már ju  új rendszer 
szerint jár el s a cukor és 
petróleum{egyeket ki fogja kéz- 
besittetni. Felhívjuk ennélfogva 
a lakosságot, hogy jegyeit 
mindenki a- lakásán várja be, 
mert' valamennyi most kiosz
tásra kerülő cűkor- és petró- 
letfmjegyet a kézbesítők min
denkinek helybe viszik a január 
hó 27-től február 1 közötti na

pokban. A  kézbesítés alhalmá- 
val mindenki jól nézze' még a 
kapott jegyeket, mert utólagos 
reklamációkat a közélelmezési 
hivatal nem fogad el annái is 
inkább sem, mert a kézbesítés 
alkalmával az átvételt minden
kinek sajátkezű aláírásával keU 
igazolnia. A  közélelmezési hi
vatalhoz ezután tehát csakáz 
forduljon, akinek valametyea 
formában sérelme van. A  lakás- 
változás bejelentése természe
tesen továbbra is benn a  hiva
talban történik » ez most, .a

itossággal bír akőanyű é t 
gyors kikézbesítés, érdekéfap
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Hatalmas sikerűnek 
ígérkezik a Keres
kedő-alkalmazottak 

farsangi jelmezbálja
Mint azt már múlt heti lap 

számunkban is jelentettük, a 
Szarvasi Kereskedőalkalmazot
tak Egyesülete nagyszabású 

álarcos- és jclmezcstélyét 
január hó 25-én, jövő szomba
ton este 9 órai kezdettel 
rendezi meg az Árpád-szálló 
dísztermében. Az előkészületek
— amelyekről szintén megem
lékeztünk — nagyban folynak 
és a gondos rendezőség min
dent elkövet, hogy a mostani 
bál még pompásabb sikerrel 
záruljon,'mint az utóbbi évek 
hasonló jelmezes estélye.

A nagyszabású előkészületek 
és az a nagy érdeklődés, ami 
a társadalom minden rétegében 
megelőzi a kereskedőalkalma- 
zottak jövő szombati bálját, 
kellő biztosítékot nyújtanak a 
legteljesebb sikerre.

A bál, amelynek jövedelme 
az „Erdélyért11 nemzeti akcióra 
lesz fordítva, jegyei elővételben 
már kaphatók az egyesület 
árvaházi helyiségében, az esti 
órákban. Ugyanott meghívót 
igényelhetnek azok, akik azt 
tévedésből nem kaptak.

Farsangi előadások 
a levente-otthonban

A Szarvasi Levente Egyesü
let különböző csoportjai, vala
mint szakaszai sok alkalommal 
rendeztek kitűnő műsoros

estéket. Legutóbbi alkalommal 
a leány-cseport rendezett egy 
nagysikerű farsangi előadást, 
amelyről lapunk más helyén 
számoltuk be részletesen. A 
hosszú farsangra tekintettel, 

még két előadás lesz a Levente- 
otthonban, mégpedig január hó
26-án (jövő vasárnap) a zene
kari-csoport, február hó 16-án 
pedig az atléta-szakasz rende
zésében. Mindkét előadás elő
készületei már nagyban foly
nak és azok minden bizony
nyal nagy sikert fognak majd 
eredményezni.

Mezőgazdasági 
középlejáratú 

kölcsönök
Lehetővé teszik, hogy a gaz

dák hitelszükségletüket ne csak 
az elmúlt évtizedben szokásos 
rövidlejáratú váltókölcsönők, 
hanem középlejáratú kölcsönök 
utján is biztosíthassák.

A  kormány 35—40 millió 
pengős keretben 5—15 évig 
terjedő törlesztéses kölcsönak- 
ciót indít az Országos Földhi
telintézet útján. Ezeket a kö
zéplejáratú hiteleket termelési 
ét beruházási célokra vehetik 
majd igénybe a gazdák.

Az akcióba természetesen 
bevonják a visszacsatolt erdélyi 
területek gazdáit is. A  techni
kai lebonyolítás megkönnyíté
sére az Országos Földhitelinté
zet valószínűleg Kolozsvárott 
pókot létesít

Á levente-lányok elmúlt vasárnapi 
előadása várakozáson felül sikerült

A Szarvasi Levente Egyesü
let leány-csoportja január hó
12 én, múlt vasárnap este a 
levente-otthonbau nagysikerű
farsangi előadást recdezett, 

amely iránt igen élénk érdek
lődés nyilvánult meg, bizony 
Ságképpen a csoport eddigi 
eredménydús munkásságának a 
nagyközönség részéről való el
ismerésének, valamint minden 
alkalommal való pártfogásának. 
A múlt vasárnapi előadás is a 
legteljesebb siker jegyében 

zajlott le, ami most is minden 
jelenvolt megelégedését váltotta 
ki. A szereplők most is kitü
nően, páratlan ügyességgel, jó 
felkészültséggel játszották, ill. 
adták elő szerepeiket és ismét 
tanújelét adták tehetségüknek.

A műsort farsangi beköszöntő 
vezette be, azt Győző Annus 
adta elő igen ügyesen, amit 
az „Én nem feleselek" című 
egyfelvonásós követett. Ebben 
különösen Furár Ica jeleskedett, 
de Szilágyi Irén is kielégített.

Ezután a „Kit kérnek" című 
vígjáték következett. Pompás 
és remek alakítást láttunk itt, 
különösen egynéhány szereplő
től. Kovács György nagyszerű 
és élethű játékával, Ganyecz 
Bözsi színpadi otthonosságával, 
Magyar Manya kedvességével 
aratott megérdemelt sikert, de 
a többi szereplők: Bődi János, 
Gönczi Sándor, Kondacs Pál 
és Viszkok Annus is igen jól 
oldották meg feladataikat.

„A fizető cseléd1* vígjáték ■*

előadásában űgyességrevallóan 
játszottak szerepeikben: Szvák 
Manya, Szmka Anci, Bődi 
János és Tomasovszki Ist' án.

A  ntüsor utolsó száma szintén 
mulattató eg) felvonásos vígjá
ték, „A vidéki színész" volt. 
Ennek előadásában Czesznek 
Manya közvetlenségével, bájos 
megjelenésével, Szvák Manya 
nagy humortkeltő mozgékony
ságával tűnt ki dicséretet ér
demlően, míg a férfiszereplők
nél Príbelszky Mihály és To- 
masovszky István azok, akik 
a többi szereplők fölé emel
kedtek kitűnő játékukkal, de 
Hodálik Manya, Szvák Pál és 
Bődi János is jól megállták 
helyüket a fentiek mellett.

Befejezésül „műsoron kívül" 
a Szvák Manya és Furár Ica 
által remekül előadott cigány
jelenet szolgált. Mindkettőjük 
fergeteges tapsorkánban kapta 
meg ügyességének jutalmát.

A műsort rég nem látott 
hangulatú táncmulatság követte, 
amelyen a jelenlévő ifjúság a 
késő éjszakai órákig maradt 
együtt, kedves est emlékével 
távozva el ismét a levente
otthonból.

Az előadás megrendezésének 
nehéz és fáradságos munkáját 
Gyúró Pál oktató végezte. A 
sikerben őneki is nagy része 
van, legalább annyi, mint a 
fentebb írott szereplő gárdá
nak. Munkáját éppen ezért a 
legteljesebb dicséret és elisme
rés illeti meg.

Páratlan siker jegyében zajlott le 
Békésszentandráson a szerzői-est
Múlt vasárnap az Iparoskör 

zsúfolásig megtelt nagytermében 
kitűnően sikerűit szerzői estet 
rendezett a békésszentandrási 
Hunyadi Sportegyesület egyik 
vezetőségi tagja, Dobó László 
ref. tanító tiszteletére. A műsort 
a tehetséges fiatal tanító szer
zeményei töltötték ki dalban, 
nótában, versben a két Bon- 
tovics nővér, az Oncsik fivérek, 
Vas Ilona és Scháfer Gabi 
pompás előadásában. A  verse
ket Baksa Lajos adta elő 
figyelemreméltó rátermettség-

Í[el, ugyanő töltötte be a kon* 
eránsz szerepét: ötletesen,
ügyesen. A műsort Lovass Fe
renc. kunszentmártoni tanító 
komoly tehetségre valló tangó 
harmonika számai egészítették 
ki.

Kikivánkozik az általános re- 
ferádából a ref. iskolák gyér*

• ^  ■ r

mekkórusa szereplésének mél
tatása. Az apró kis gyermek- 
palánták Kodály és Bartók 
gyűjtéséből adtak elő, tanitójuk, 
Dobó László vezénylésével. 
Minden számuk himnusza volt 
a kiváló pedagógiai munkának 
és példázata miként lehet és 
hogyan kell fegyelmezni 8 a 
magyar dal szeretetére ránevelni 
az új magyar élethajtásokat. 
Anélkül, hogy kisebbíteni akar
nék Dobó László szerzői érde
meit, megállapíthatjuk ebben s 
ezzel végez igazán nagyot, ki
hatásaiban mélyreható, nagy
szerű nevelő munkát, amely 
komoly figyelmet érdemel, bár 
egy-pár verse és dalával is 
messze az átlag fölé emelkedik.

Megérdemelten ünnepelték I
Műsor után a hivatalos zár

óráig, kellemes hangulatú tánc- 
mulatság volt.

Búzát, árpát és tengerit
a legmagasabb napi áron vásárolunk

dr. Podany Pál és Társai
Telefon *7. G Á S P Á R - M A L O M  fftUfoA 11.

k ö s z ö n e t n y il v á n ít á s .

Mindazoknak, akik áldott jó 
Anyánk és Nagyanyánk,

özv. Dubovszky Nándorné
elhunyta alkalmából együttérző 
részvétüket voltak szívesek ki
fejezni, hálásan mondunk e vi
gasztaló megnyilatkozásukért kö
szönetét.

Szarvason, 1941. évi január hó

B A R T O S  P A L N É  

sz Dubovszky Irén 

férjével és gyermekeivel.

B ú z á i  t á r o l u n k !
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A vármegye gon
doskodik a zsír- és 
szalonna tárolásáról

Vitéz dr. sarkadi Márki Barna 
alispán a közigazgatási bizott
ság elé terjesztett és a bizott
ság által elfogadott jelentése 
többek között a következőket 
tartalmazza:

Az ősz folyamán oly nagy 
fokban érezhető zsír- és sza
lonnahiány a múlt hó folyamán 
egyáltalán nem volt észlelhető- 
Zsír és szalonna bőségesen áll 
ezidőszerint rendelkezésére, de 
már vannak jelenségek, ame
lyek azt igazolják, hogy a híz- 
lalási eljárás ott, ahol nagyobb 
tömegű sertésről van szó és 
iparszerűen folytatják, nem lesz 
zavartalan. A jelentések szerint 
ugyanis a tengeri a piacokról 
eltűnt, azt bevásárolni nem 
lehet. A kialakult tengeri árat, 
mely időközben hatóságilag is 
megállapíttatott, úgylátszik a 
gazdák nem tartják magukra 
kielégítőnek, miértis az ipar
szerű hizlalók a szükseges 
mennyiséghez hozzájutni nem 
tudnak. Miután azonban zsírra 
és szalonnára a közellátás za
vartalansága érdekében a ta
vasz folyamán feltétlenül na
gyobb mennyiségben lesz szük
ség, olyan intézkedéseket tet
tem, melyeknek alapján a 
vármegye területén nagyobb 
mennyiségű zsír és szalonna 
tárolása mégis megtörténik.

, A tűzifaellátást illetően je
lentem, hogy a kormányintéz
kedés megtörténte óta, mely a 
tűzifaellátás kérdésének meg
gyorsítása érdekében miniszteri 
biztost küldött ki, a tűzifaellá
tás a vármegye területén két 
ségtelenül javult.

Igen jelentős a liszthiány. 
Most érkeznek be. hozzám a 
jelentések kiadott rendeletemre 
a községektől és városoktól, 
melyek túlnyomórészbea azt á 
megállapítást tartalmazzák, 

hogy a lakosság kenyérmag- 
szükségleteit a vármegye terü
letén található készletek álta
lában fedezik, és hiány nem 
fog beállani abban az esetben, 
ha a Futura által, felvásárolt 
és tárolt készletek a vármegye 
területéről elszállítva sem lesz* 
nek.

Az ármehtesítő társulatok és 
az államépltészeti hivatalok ál
tal a kormány által nyújtott 
kölcsön, illetve segély terhére 
kizárólag aratási keret nélkül 
maradt leszerelt katonák lesz
nek foglalkoztatva, hogy ezek a 
keresetek szolgáljanak kárpót-. 
lásul azért, hogy a " nyáron a 
szükséges kenyérmagvakat té
lire magük és családjuk szá
mára biztosítani nam tudták.
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Hírek
Képviselői panasznap

Dr. vitéz Zerinváry Szilárd, 
kerületünk országgyűlési kép
viselője január 15-én este 8 
órakor az Iparoskor helyiségé
ben panasznapot tartott. Ez 
alkalommal ismertette az ipa- 
rostárradalom bel* és külpoli
tikájának legújabb alakulását 
s ismertette az állami költség- 
vetésnek az iparosságot is ér
deklő részét.

Beszámolója után a helyi 
iparosság szakképviselői kérték 
közbenjárását a nehéz nyers
anyagbeszerzéssel kapcsolat
ban, mely megbénítással fenye
geti a tisztes társadalmi réteget.

— Előléptetés. Dr. Raskó 
Sándor miniszteri s. titkárt, 
községünk szülöttjét a m. kir. 
honvédelmi miniszter miniszteri 
titkárá nevezte ki. Gimnázi
umunk volt kiváló igazgatójá
nak, fia örvendetes előrehala
dása alkalmával, őszinte sze
rencse kivánatainkat tolmácsol
juk.

— Kinevezés. Az m. kir. 
igazságügyminiszter előterjesz
tésére a Kormányzó dr. Molnár 
János gyulai kir. törvényszéki 
jegye őt a szarvasi kir. járásbí
rósághoz bíróvá kinevezte-

— Kinevezések. Brém Pál 
békésszentandrási tanítót a val
lás és közoktatásügyi miniszter 
háború előtti működési terüle
tére Tasnádra nevezte ki. — 
Baksa Lajos és Fankó István 
segédtanítókat rendes tanítók
ká nevezte ki. Gratulálunk.

— Halálozás. A kondorosi 
Hangya fogy. és ért. 'Szövet
kezet közszeretetben és tiszte
letben álló boltkezelője Pálin
kás Ferenc hosszzú betegsége 
után f. hó 11-én életének 44-ik, 
házasságának 18-ik évében 
visszaadta nemes lelkét Terem*

■ tőjének. Temetése f. hó 12 én 
volt nagy részvét mellett.

— Bajtársi táborozás. A Turul 
Szövetség kebelébe tartozó 
szarvasi Szabolcska Mihály B. 
Törzs f. hó 14 én tartotta, hosz- 
szabb szünet után a Vadászkürt 
külön helyiségében ezévi első 
táborozását. A  törzsfő meg
nyitó és üdvözlő szavai után, 
ideiglenes megbízással, betöl
tötték az egyes tisztséget viselő 
bajtársak eltávozásával meg* 
üresedett tisztségeket, majd a 
törzsid ismertette a fővezérség 
rendelkezéseit és a jelen tábor 
céljait. Bejelentette, hogy a B. 
Törzs ezután gyakrabban tart 
kultur-táborokat, sőt a közel
jövőben hírneves, fővárosi irók 
bevonásával egy nagyszabású 
nyilvános kultúr-táborozást is. 
Ez utóbbi érdekében a törzsfő 
már jheg is tette a kellő intéz
kedéseket- A táborozás, ame
lyen a patronus, dominus és 
levente bajtának igen nagy 
számmal vettek részt kellemes 
hangulatban a késő esti órákig 
eltartott

—•>*'’ Népművelési előadás a 
Mfdfri Xfifben. Dr. Joó István 
budapesti egyetemi tanár f. hó 
26'án« Va8ámap délután 3 órai 
kadéttel a Polgári Körben 
Ű M á jttd M e lő ad ás t tart, a 
M FtoM tO ttfi Kéri á közön
ségei’ hogy' minti nagyobb 
Igámban jelenjenek mag.

Megkezdődtek a leventebál előkészületei
Február 8 án lesz a leventék hagyományos táncmulatsága

A szarvasi járás vitézi sza
kasza a járási levente egyesü
letekkel együtt február hó 8-án 
rendezi meg az Árpád-szállo
dában hagyományos táncmu
latságát. Az eddigi tervek 
szerint ezen a bálon fogják 
felavatni a 18. dandár terüle
téhez tartozó összes levente
egyesületek által felajánlott 
örökös selyemvándordíjzászlót- 
A bálon a szórakozni vágyó 
ifjúságon kívül megjelennek az 
összes leventeegyesületek kép
viselői is- A nagy érdeklődésre

számottartó sikeresnek igérlmző 
bál programmjából az alábfta- 
kat sikerült megtudnunk. Mik
lós vitéz alkalmi ünnepi ódát 
írt, melyet dr. vitéz Zerinváry 
S2 ilárdné nemzetes asszony ad 
majd elő; azután következik 
a zászlóanya szallagdiszitése a 
zászlón; a zászló ünnepélyes 
felavatása és átadása rendelte
tésének. Bővebbet jövő heti 
lapszámunkban hozunk. Je
gyek és asztalok már előjegyez- 
hetők a levente irodában.

— Előadás. A KIÉ ifjúsága 
az elmúlt vasárnap szépen si
került vallásos ünnepélyt ren
dezett a díszteremben, melyen 
egy felvon ásos népszínművet 
adtak elő nagy hatással. A 
szereplők nagy igyekezettel és 
átérzésfel játszották szerepeiket. 
Az e'stélyen Székács Sámuel s. 
lelkész tanulmányos alkalmi 
beszédet mondott.

— Meghívó. A  Középhalmi 
Magyar Olvasókör 1941 évi 
február 2-án este 7 órai kez
dettel a saját székházában 
tartja évi rendes közgyűlését, 
melyre a tagjait tisztelettel meg
hívja a vezetőség-

— Háztartási gazdasági tan
folyam. Gerendás község Kis
gazdák Egylete kérte várme
gyénk főispánját, hogy járjon 
közbe a földmivelési kormány
nál egy háztartási tanfolyamnak 
a községben való létesítése ér
dekében. A földmívelésügyi 
miniszter most értesítette 
baiczai Beliciey Miklós főispánt, 
hogy előterjesztésére ’ a tanfo
lyamot 1941 április 21-től, má
jus 31 ig terjedő időre vette 
előjegyzésbe.

— ELMARAD az 584. számú 
„Gábor Áron" cserkészcsapat 
vasárnapra, január hó 19-ére 
meghirdetett farsangi mókaestje 
és az 26 án, jö vő vasárnap az 
Árvaház dísztermében fog meg
tartatni. Az elhalasztásra okot 
Baden Powell, a világ főcser- 
készének elhunyta szolgáltatott.

— Tánc a leventerotthonban.
A  Szarvasi Levente Egyesület 
rendezesében minden vasárnap 
este 7 órától 11 óráig tánc 
van. Zenedíj 50 fillér.

Búzái, 
á r p á t é  2 a b o l

vd l amint
tengerit, löKmagot, iiapralor- 
gómagót, repcéY ÎStfilti lucer

nát, lóheremágoi
bármilyen mennyiségben legmagasabb napi áron

v á s á r o l -

FVTIJRÁ
Szent István klr^ly-utca 51. 

Telefon '65.
749.

Köszönetnyilvánítás.

Bankó Pálné
szül. Maginyecz Zsuzsanna

szeretett hitves, példás 
anya, jó nagymama. Kik 
temetésénél megjelentek, 
azáltal fájdalmunkat eny
híteni igyekeztek, ezúton 
fogadják hálás köszönetün 
két.

Szarvas, 1941. jan. 15. 
BANKÓ PÁL és családja.

-- Értesítés. Az Országos Tár
sadalombiztosító Intézet szarvasi 
megbízottja f. évi február 1 tői 
hivatalos óráit a Rokkant 
Egyesület irodájában (Árvaház
ban) tartja kedden és pénteken 
d. u. 2—5 óráig- (Tehát nem 
5—7-ig.)

— Ezidén is folytatják a zöld
keresztes tejakciót Békés vár
megyében. Már több esztendeje 
folyik vármegyénkben a zöld
keresztes tejakció olyan örven
detesen szép eredménnyel, ami- 
nőt talán ez intézmény életre- 
hívói sem reméltek ilyen rövid 
idő alatt A  belügyi kormány
zat áthatva ez akció áldásos 
voltától értesítette a vármegye 
főispánját és alispánját, hogy 
a zöldkeresztes tejakciót az 
idén is megszervezni kívánja 
Békés vármegyében s áz 1941. 
év első negyedében 700 terhes 
és szoptató anya, 1500 három 
évnél fiatalabb, 7200 három-öt 
éves; 3800 hat-tizenegy éves 
korú gyermek kap az akció 
révén tejet. Erre a negyedére 
36.720 P államsegélyt, 16,400 
drb, tejutalványt már ki is 
utalt a miniszter az alispán 
címére.

— Népművelési előadás. A
szarvasi Iskolánkívüli Népmű
velési Bizottság a Szarvasi 
Nyugdíjasok Egyesülete veze
tőségének kérelmére január hó 
12-én egy előadás - sorozatot 
kezdett meg. Első előadók 
Korim Kálmán és Gyarmati 
András gimnáziumi tanárok 

voltak. Gyarmati András a 
magyar tudománynak ma is 
időszerű és komoly kérdéséről, 
a székelyek eredetéről, törté

neti hivatásáról tartott igen 
érdekes és áttekintő fejtegetést, 
úgyhogy az Egyesület vezető
sége nyomban arra kérte fel 
az előadót, hogy legközelebbi 
előadásában a magyar nép 
eredetét, rokonait ismertesse 
hasonló módon. Majd Korim 
Kálmán tanár tartotta meg 
nagyhatású s a jelenlévőktől 
feszült figyelemmel végighallga
tott előadását az új magyar 
élet kereteiről és céljairól. 
Előadásában mesteri módon 
rámutatott arra, hogy az új 
idők eszméjének előbb-utóbb 
diadalt kell aratnia.

— Meghívó. A  „Baráti Kör” 
1941. február 1-én (szombaton) 
este 6 órától saját helyiségében 
évi rendes közgyűlést tart. 
melyre a tagokat tisztelettel 
meghívom. Szarvas, 1941. január
15-én. Schmidt József s. k. 
elnök. Tárgysorozat: 1. A ha
tározatképesség megállapítása, 
jegyzőkönyvi hitelesítők kikül
dése- 2. A legutóbbi közgyűlés 
jegyzőkönyvének és az azóta 
tartott választmányi ülések 
jegyzőkönyveinek bemutatása.
3. Elnök jelentései és előter
jesztései. 4. A  pénztáros jelenté
sei. 5. Számvizsgálók jelentései.
6. Ellenőr választása 2 évre,
7, Harmadik számvizsgáló vá
lasztása 2 évre. 8. Döntőbíró
sági 4 (négy) rendes és 6 (hat) 
póttag választása 2 évre. 9. Ház
nagy választása 2 évre. 10J 
Esetleges indítványok Jegyzet: 
Amennyiben a közgyűlés ha
tározatképes nem lenne, úgy a 
közgyűlés elhalasztatik és a 
tagok számára való tekintet 
nélkül 1941. február 10 én (hét
főn) ugyanazon időben és 
helyen lesz megtartva.

— Február 1-én vármegye- 
szerte bevezetik a gyermekét
keztetési akciót. Hosszú évek 
óta folytak a kísérletek a zöld* 
keresztes iztézmény keretében 
a gyermek étkeztetéssel kap* 
csolatban. Egyik legszebb ered
ményű ilyen akció a dobozi 
volt, amely a maga nemében 
páratlan eredményeivel úgylát
szik döntően befolyásolta a 
legfelsőbb intézőkörök ezzel 
összefüggő elhatározását. A  
belügyminiszter ugyanis érte
sülésünk szerint értesítette a 
napokban vármegyénk főispán
ját és alispánját, hogy Békés 
vármegyében 3700 három-tizen
egy éves gyermek étkeztetésóról 
kivin gondoskodni a zöld ke
resztes akció keretében. Az 
étkeztetés február hó 1 vei 

kezdfidik és előreláthatólag 
100-120 napig fog tartani A  
kormányzat e célra 133 200 
P-t bocsát a vármegye rendel* 
kesásére.
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K i a d ó
üzlethelyiség !
Templomkerti telken épült üz
lethelyiség — (tejpiac mellett)

azonnalra
kiadó. F e lv ilá g o s ítá s t ada 

Szarvasi Takarékpénztár.

— Álarcos- és jelmezbál. A 
Szarvasi Iparosifjak Önképző
köre f. évi február hó 2 án, 
este fél 9 órai kezdettel az 
Árpád-szálló dísztermében ren
dezi meg ezévi immár hagyomá
nyossá vált állarcos- és jel
mezbálját A bál iránt már is 
igen nagy az érdeklődés, amely
re jegyek már elővételben 
Darida Pál kereskedésében 
kaphatók.

— Államsegélyt kapott a Kon- 
dorosi Polgári Olvasókör. Már 
régebben kérte a Kondorosi 
Polgári .Olvasókor vezetősége 
baiczai Beliczey Miklóst vár
megyénk főispánját, hogy esz
közöljön ki számára valamelyes 
székházépítési kölcsönt, mert a 
magyar élet érdekében folyta
tandó magasztos munkájának 
legfontosabb alapfeltétele egy 
saját köri épület, amelyet vi
szont önerejéből felépíteni a- 
nyagiak híján nem képes. A 
főispán most értesítette a Kör 
elnökségét, hogy a földmívelés- 
ügyi minisztérium közbenjárá
sával székházvásárlási költsé
gekhez való hozzájárulás címén 
1000.— P segélyt utalt ki. A 
-bfr a kizárólag kisgazdákból 
rekrutálódott olvasókör tagjai 
körében érthetően nagy örömet 
és megelégedést keltett.

— Kojszíribarackfák korona- 
alakításáról, új eljárásról az 
almafa- lisztharmat leküzdésére, 
tavaszi hernyó kártételeiről és 
ellene való védekezésről, leg
jobb cseresznyefajtáinkról, idő
sebb gyümölcsfák koronatisz
togatásáról, a méh- és a barom
fitenyésztés aktuális teendőiről 
ír a Magyar Gyümölcs legújabb 
száma, melyből lapunkra való 
hivatkozással ingyen mutatvány- 
számot küld a kiadóhivatal: 
Budapest, V. Vilmos cs.-út 76.

Megkezdődött 
a hadbavonultak 

segélyének kiosztása
A  nyári bevonulta! ások miatt 

keresetükben megrövidült mun
kások segélyezése a hét folya
mán megkezdődött. A  közsé
gek elöljáróságai — tekintettel 
arra, hogy a kemény téli idő 
miatt, közmunkákét végeztetni 
nem lehet — egyelőre munka
bérelőleget folyósít az arra rá- 
Irtaltaknak, akik azonban, mi
helyt az idő jobbra fordult, 
ledolgozni kötelesek, 9L kisebb 
részletekben visszafizetni a ka
pott előlegekét. Egy pár iparos 
is kapott kölcsönt természete
sen visszafizetés, terhe
mdfett A  kormányzat szociális 
gpadoskodása a munkásság kő* 
rfbfcn jóleső, őkzinte megelége
dést keltett.

Új rendszer, új szellem, új játékosok !
$  Még javában „benne vagyunk a télben". . . Fehér 

jratakaró borítja a földet, végeláthatatlan tömegek hódolnak 
J t Tél sportjainak és le!ik örömöket azokban. Mégis sokan 
Jíannak, akik már megúnva ezt az évszakot, áhítozva 
várják a rengeteg sportlehetőséget magában rejlő Tavasz 
eljöttét. Tudva azt, hogy a tavasz az alvó természetnek a 
feltámadását és új életnek a kezdetét jelenti. És ez az 
örökérvényű törvény az, amelyből kiindulva mi, szarvasiak 
egyetlenegy sportegyesületünk, a Turul Sport Egyesület 
tavaszi problémáira rátérünk.

Lapunk egyik legutóbbi számában olvashattuk a 
jelenleg Jugoszláviában időző Bertók Pál Turul-edző azon 
nyilatkozatát, amelyben az angol, vagyis a háromhátvédes 
rendszer bevezetését hangoztatta. Habár a nyilatkozatból 
pontos útmutatást nem olvashattunk ki a jövőre nézve, az 
valamennyire mégis irányadónak tekintendő községünk 
labdarúgósportjának tavasszal, remélhetőleg jóirányban való 
kialakulásához. Az új rendszer bevezetése, valamint annak 
keresztülvitele valósággal forradahni-jellegű Szarvas eme 
nagymultú sportjának életében. Szükségessége elvitázha- 
tatían, előnye pedig felmérhetetlen. Tanulhatott a vezetőség 
és maguk a jóhiszemű játékosok is, hogy rendszer nélkül 
jó eredményeket elérni nem lehet és az eddig fennálló 
rendszertelenséggel, széthúzással „csak” 12. lehet a csapat. 
Nagy kár, hogy erre a felismerésre csak most, a labdarúgó
sport szunnyadásának idején jött rá az egyébként kiváló 
vezetőség, de az bizonyos, hogy a felismerés még nem jött 
teljesen későn. Mostmár munkára fel! Habár olyan túlsók idő 
nem áll rendelkezésre a rendszer betanítására, de annak 
elméleti részének elsajáttítatása a számításba jöhető és 
megfelelő játékosokkal máris kezdetét veheti. Az eredmény 
minden bizonnyal nem maradhat el. Azonkívül ajánlatos 
lenne, ha szorosabbra fűződne a kapocs minden játékos 
között és kiküszöbölődne közöttük az ellenségeskedés, 
mert eredményesség csak úgy lehetséges, ha a játékosokat 
„az egy mindenkiért — mindenki egyért” sport-elv vezérli. 
A  csapat erősítéséről szóló hírek megfelelnek a valóságnak, 
sőt még azt is remélhetjük, hogy tavasszal Bertók Pál is a 
a Turulban fog játszani. De erről majd legközelebb I

Új rendszer, új szellem, új játékosok I Már jőelőre 
látjuk eredménydús működését a tavasznak. Csoda- és 
tavasz-várás tölti el minden szarvasi sportrajongó szívét, 
most télnek idején, várva a természet, de azzal _ együtt a 
valamikor híres szarvasi labdarúgás feltámadását is I (r—-y)

* '

K ö n y v e i !

Jó karban lévő kályha cső
vel együtt eladó U,, Kiss Mi
hály* u'ca 166. sz. 897

Bútorozott szoba teljes eüá* 
tással kiadó. 11. 84. hsz. 896

2 szoba előszobával és mel
lékhelyiségekkel lakás kiadó. 
11. kér. 287|1. Hunyadi-utca.
____________ ____________903

IV. kér. 234 sz. ház eladó. 
_________________________ 906

Eladó Clayton-Schutlevort 6 
os cséplőgép 1L kér. 393 S2ám 
alatt 905

özv. Borka Ignácné 11L kér. 
257 számú háza eladó. 907

Eladó ingatlanok!
Ezen ingatlanok ^  t a n y £ s  b ir to k

kedvező áron eiö- N a g y ré te n  (c s a b a c s ű d i h a tá r )

nyös feltételek

mellett vehetők I  2 k á t  h o ld . 4 9 3  ö , s z á n tó  a  

meg. p e r e s d ü lő b e n ,m e z ő tú r i h a t á r

11 kát. hold 531 ö. tanyás birtok 

József-mállás puszta, (Kiskirályság-

Érdeklódni (éhét M ár,..

L ' DdrVWF iS n  Szarvason (Krakd területén) községi

Soma ügyvédek- tóikért épült I64. szám alatti felül

ni! Sarasé** 1  építmény felerész*) J98

szépen beköti a

MÜLLER
könyvkötészet.

Képesített és vizsgázott zon
gorahangoló és zongorajavitó 
január végén Szarvasra jön zon
gorákat hangolni. Jelentkezés 
a lap szerkesztőségében. 900

Gyönyörű nyaraló a Körös 
partján vetkőző helyiséggel asz
talokkal, padokkal, tűzhellyel, 
gyümölcsfákkal, betonlépcsők
kel és betonbejárattal a vízbe, 
eladó. Érdeklődni lehet a szer
kesztőségben. 901

Eladó a siratói vasútállomás 
mellett, a csabai kövesút men
tén fekvő 60 holdas, gazdasági 
épületekkel jól felszerelt birtok. 
Az eladással dr. Készt Ármin 
szarvasi ügyvéd van megbízva.

II. kér. 383 számú ház és 
kovácsműhely berendezés (szer
számok) eladók. Érdeklődni le
het II. kér. 358 sz. a. 884

Egy ügyes tanoncot felveszek 
Semetka Sámuel férfiszabó ÜL 
kér. 160. sz. Kereszt-u. 894

Kiadó három szobás lakás 
11. kér. 180. Megtekinthető na
ponként 4 és 5 óra között.
_________________________ 893

IV. kér. 590 számú ház el
adó. 892

HIRDESSEN LAPUNKBAN I

Szarvasi Hitelszövetkezet

mint az O. K. H. tagja cég

O °|o -o s
kamatozás mellett
folyósít váltókölcsönöket kis
gazdák és mezőgazdasági 
munkások részére. 370

KORCSOLYA
k is s» ti i ro s z o r u l e s  

a G a z d a k ö r  
u d v a r á b a n ,

H E G E S Z T É S  

ÉS ESZTERGÁLYOZÁS!
890

Mindennemű 

gabona * terményt
a megállapított legmaga
sabb áron vásárol

G A Á L  FERENC
gabona- és termény keres* 

kedő (Arvaház- épület).

A megye területén 
egyedüli engedélyes

hqlo 11szá lifté
vállalót

Exhumál, saját autóján szállít 
az egész ország területén.

SZATHMÁRV koporsó Uzfet

Szarvas. Telefon: 142.
ijynirf dilgw I—»fé—k I O M  t

m

Nyomatott M0Uer Károly könyv- 
nyomdádban S a n a *  l  ta t 13*


