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P O L I T I K A
A megnagyobbodott ország 

újjáépítése első esztendejének 
nevezte a miniszterelnök az 
1941. évet s munka-tér gya
nánt a kormány számára 
nemcsak a gazdaság, a köz- 
igazgatás és a művelődés 
területét, hanem a nemzeti 
örökkévalóság síkját is meg
jelölte. Ezen a síkon az 
államépítés és a társadalom- 
építés feladatai várják a ma
gyar társadalmat, amelyet — 
Íme — nemcsak a közös 
veszedelem, de a nagy célok 
is egységbe hívnak. Nem a 
vélemények, nem a vitanél
küliség, hanem a fegyelem 
egységébe. Egymás között, 
magasszínvonalú vitában ki
választhatjuk a legjobb meg
oldásokat, de olyan nehéz 
helyzetben lévő sereg ma a 
magyarság, amely a vezetők 
iránti bizalom megingásának 
fényűzését nem engedheti 
meg magának. Azt hisszük, 
Teleki Pál államférfiúj nagy
ságára nemcsak azért lehet 
építeni, mert meglátja a fel
adatokat, hanem azért is, 
mert a feladatok megoldását 
nem parancs, hanem a leg
jobb kiválasztásának elve 
szerint viszi végbe.

A történelem az élet taní
tómestere — mondja a latin 
közmondás — és hiba lenne, 
hogyha behúnynánk szemün
ket a román események ta
nulságai előtt. Románia for
radalma intő jel lehet azok 
számára, akik forradalmi 
úton szeretnének reformokat 
végrehajtani. A forradalom 
még nem hozott sehol sem 
fejlődést, hanem csak rom
bolt, mert a forradalmat nem 
léhet megállítani ott, ahol 
megindítói szeretnék. A for
radalom túlzásai a nemzettest 
természetes reakcióit idézik 
fef * aztán a reakció is tovább 
megy, mint kellene és a fej
lődés helyett visszaesés 

áll be. Nincs olyan rezsim, 
amelynél ne lenne rosszabb 
egy fojrradalQQ}, nincs a tö
megeknek olyan, nyomorú
sága, amelyet a forradalom 
fokozni ne tudna. Emellett 
Roiiiáriia nemcsak Önmagát

pusztította a Vasgárda és* 
Antonescu forradalmi harcá
ban, hanem vétett az ellen 
az új szövetség ellen, amely 
a bécsi döntésben védelmet 
adott meglévő határainak.

Az otthon kényelmes me
legéből nézi a magyar társa
dalom azokat a harcokat, 
amelyek a világrészek békéjét 
dúlják fel. A biztonságos 
békéből is lelkesít azonban 
az a hősiesség, amellyel 
Olaszország vívja gigászi
harcát Afrika kopár térségein. 
„A világ legnagyobb hatalma 
ellen küzd Itália Afrikában
— írják büszkén az olasz 
lapok. — Olyan hatalmas 
ez a küzdelem, hogy a ten
gely két hatalma csak együtt 
vehette fát ! Ezért állának" 
vállvetve egymás mellett, 
megingathatatlan hűségben."

Amerikában Roosevelt el
nök Angliát segítő tervein 
vitatkozik a közvélemény. 
Tagadhatatlan, hogy az ame
rikai nemzetben, bármennyire 
is imperializmusra hangoló
dott nemzeti közérzése, van 
ellenzéke annak a gondolat
nak, hogy az amerikai nem
zeti vagyont az angol kincs
tár, a fegyvergyárakat az 
angol hadsereg korlátlan 
rendelkezésére bocsássák és 
elinduljanak arra a veszélyes 
útra, mely az európai harc
terekre viszi Újvilág ifjúságát, 
s ha Roosvelt terveit meg 
is szavazzák, az amerikai 
nép széles rétegeiben ezúttal 
mégis marad idegenkedés ez 
ellen a különös, szinte az 
önfeláldozásig menő angol
szerelem ellen.

Valahogy úgy látszik a 
dolog, hogy az Angol Biro
dalom új csillagként jelent
kezik az Egyesült Államok 
zászlaján. De ha az egység 
jelei tűnnek fel a láthatáron, 
máris jelentkeznek a ,szét- 
feléhúzás jelenségei is. Óriási 
nagy egység lenne egy ilyen 
angolszász világbirodalom. 
Olyan nagy, hogy az ember 
természetszerűen kételkedik 
annak létrejövetelének lehe
tőségében.

ELENK ERDEKLODES KISERTE
a Szarvasi Takarékpénztár,
Szarvas legrégibb bankjának 72. rendes közgyűlését

Február hó 8-án ’ tartotta a 
Szarvasi Takarékpénztár a bank 
helyiségében évi rendes közgyű
lését, mely a nyomott gazdasági 
helyzet dacára is szép eredmény
ről számolt be.

A nagyszámmal megjelent rész
vényesek soraiban ott láttuk a 
köztestületek és a gazdasági élet 
számos vezető tagját, nevezetesen : 
dr. Ugrin László főszolgabíró, 
Bagi István főjegyző, dr. Bényei 
Sándor állomásfőnök, dr. Dávid 
László ügyvéd, Fetzer József 
esperes-plébános. Halász Szabó 
Imre ref. leikész, Kovácsy István 
főjegyző, dr. Nádor Jenő gimn. 
igazgató, Ponyiczky Kálmán ny. 
főmérnök, Ribárszky Pál ny. ig. A 
főmérnök, dr. Sinkovicz Mihály^ 
jegyző, Takátsy Sándor ig. fő- ? 
mérnök, vitéz Tepliczky János 
földbirtokos, stb.

Közgyűlést a betegsége miatt 
távollévő dr. csákói Geist Gyula 
elnök helyett Bartos Pál ig. tag 
nyitotta meg; üdvözölve a meg
jelent részvényeseket, majd pedig 
kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg Kőnig Mór ig. tag elhúny- 
táról, aki 30 évig volt lelkes és 
odaadó tagia az igazgatóságnak.

Az igazgatóság jelentését Kovács 
Ferenc ügyvezető-igazgató olvasta 
fel, aki számszerűen is beszámolt 
az intézet örvendetes fejlődéséről.
A közölt adatokból kitűnik, hogy 
a jelenlegi nehéz idők dacára is 
az intézet betétállománya 150.000 
pengővel növekedett, mely csal
hatatlan bizonyítéka a város kö
zönsége részéről az intézettel 
szemben megnyilvánult határtalan 
bizalomnak. Ezt a bizalmat nagy
ban fokozza az intézetnek a Pesti

Magyar Kereskedelmi Bankkal
fennálló érdekközössége, mely 
lehetővé tette, hogy a Szarvasi 
Takarékpénztár kihelyezési állo
mánya több, mint félmillió pen
gővel emelkedjen és az intézet 
minden hiteligényt az év folyamán 
kielégíthessen.

Korunk nagy szociális szem
pontjait is szem előtt tartotta az 
Intézet és főleg a gazdaközönség 
érdekeit is vélte szolgálni azzal, 
hogy a csabacsfidi parcellázást 
lebonyolította és a vele kapcsor 
latos hiteligényeket kielégítette, 
mellyel kapcsolatosan a Szarvasi 
Takarékpénztár rendeltetésének és 
hivatásának nagy feladatát töl
tötte be.

Megjelent részvényesek nagy 
figyelemmel hallgaták végig <a 
közgyűlési beszámolót, majd pegig 
Ribárszky Pál ig. főmérnök, rész
vényes felszólalása után egyhanr 
gúlag megszavazták a közgyűlés 
elé terjesztett pontokat és meg
adták az igazgatóság és felügyelő- 
bizottság részére a felmentvényt,

Felmentvény megadása útin 
Bartos Pál elnök ünnepélyes sza
vakkal emlékezett meg a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank 1QQ 
éves jubileuméról, mely alka
lomból javasolta, hogy a közgyű
lés a bank jelenlegi vezetőségének 
éz eddigi hathatós támogatásáért 
köszönetét fejezi ki.

A közgyűlés kitörő lelkesedéssel 
szavazott köszönetét a jubiláló 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
vezetőségének, majd pedig# jelen
lévő részvényesek a közszeretetben 
álló Kovács Ferenc igazgatót ered
ményes és agilis munkásságáért 
gratulációikkal keresték fel.

Hatalmas siker jegyében zajlott le 
a vitézi és levente tánpnulaféég
. Azok. akik részivéttek a múlt 

szombati járási vitézi és levente 
táncmulatságon és zászlóavatáson, 
felejthetetlen és kellemes est em
lékével távoztak a késő reggeli 
órákban. Már jóval félkilenc előtt 
gyülekezett a közönség, mert a 
pálcás-párokat és a zászlótartó- 
párokat előre kellett űsygállitwí, 
illetve felállítani. Minden érkező 
egy pillanatra megtorpant a jbáL- 
terem bejáratánál a gyönyörtől és 
szokatlan látványtól* mert ilyen 
szépnek és fényesnek még soha
sem látta azt. Községünk illeté
kes vezetői remekeltek úgy a

tervezésben, p in t a műyé^gi ki? 
vitetszésben. EgyhapgG yoU a 
megalapítás, hpgy ilyen, vagy 
ennél szebb teragp {tincs 
vármegyében, a a i^ a  nagyszámú 
vidéki vendégek is .élî ertejc- f t  
óidra n*ár tejesen ^érte it A 
bálterem vármegyei ifögöklfie] és 
kfrtonaí kíküldOUdckel jés p on ^n
9 órakor lépett á terembe Vánnjír

grénk Illusztris fófepápja, balgát 
eliczey Mikí$s ,vité* tro g S  

József vármegyei főjegyző,, ajtf 
vitéz MárJty fw w  alisp^qi kép
visel te. Röviddel ezutáp megke*r 
dödött a zászlóavatás. Dr. Ugnci
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László főszolgabíró avatóbeszéde 
után, melyben a legszebb magyar 
erényekre és magyar kiválóságokra 
mutatott rá magasan szárnyaló 
költői nyelvezettel és meggyőző 
erővel, dr. vitéz Zerinváry Szilárd- 
né zászlóanya kötötte rá zászlóra 
a sajátkezűleg hímzett kék-fehér 
selyemszalagot a vitézek örökszép 
jelmondatával: „Mindent a hazá
ért!" Vitéz Buday Rezső ezután 
elszavalta Miklós Vitéz ez alka
lomra írt ódáját olyan erővel és 
lendülettel, hogy mindenkinek 
emlékében maradnak majd a 
fenséges és örökszép gondolatok. 
Dr. Demián György községi 
számvevő vette át a zászlót szép 
és lelkes szavak kíséretében meg
őrzés végett. Nyitócsárdás után 
megkezdődött a tánc, és hála a 
sok résztvevőnek, mindenki pom
pásan szórakozott és mulatott. A 
bál jövedelem szempontjából is 
jól sikerült. A felülfizetök névso
rát legközelebb hozzuk.

S2ép sikerűnek ígérkezik, 
nagy érdeklődés előzi meg 
a levente-atléták előadását

Több alkalommal adtunk már 
hírt arról, hogy a Szarvasi Le
vente Egyesület atléta-szakosztálya 
nagy farsangi mfisoros-est ren
dezésére készül és azt, hogy az a 
jövő vasárnap, február hó 23-án 
lesz a Levente-Otthonban előadva. 
Az előadást páratlanul nagyarányú 
érdeklődés előzi meg annál is 
inkább, mert közönségünk tuda
tában van az atléták mindenkori 
nagysikerű szereplésének. A mos
tani előadás műsora is kitűnően 
van összeválogatva, a szereplők 
is nagyon jók, sok siker részesei. 
Hogy csak egy párat említsünk a 
sok közül: Szrnka János, Sebjan 
Jenő, Vajda Sándor, Barecz Anka, 
Tímár Györgyi, Lázár Ica, akik 
mindannyian már sok kellemes 
estet szereztek közönségünknek.

Az előadás műsora a követ
kező: 1. „Kék és piros". Vígjáték
1 felvonásban. 2. Katonanóták az 
atléta-szakosztály 20 tagú cso
portja előadásában. 3. „Anyjuk, 
ne féltsd a Marist". Népies víg
játék 1 felvonásban. 4. A levente 
zenekar jazz-részlegének számai.
5. „A brazíliai vőlegény". Vígjá
ték egy felvonásban.

Városi és piaci helypénz- 
díjszabályzatok mintája

A kereskedelmi miniszter a vá
rosok és községek részéről benyúj
tott vásári és piaci helypénzdíjsza- 
bások kormányhatósági jóváhagyá
sa során megállapította, hogy az 
érdekelt közületek ezeket a sza
bályzatokat nagyon különböző 

módon állítják össze, ami az el
lenőrzés munkáját rendkívül meg
nehezíti. E tapasztalat által indít
tatva, a kereskedelemügyi minisz
ter egy vásári és piaci belypénz- 
dijszabályzati mintát készített, 
amelyet megküldött valamennyi 
törvényhatóság első tisztviselőjé
nek és az összes kereskedelmi és 
iparkamaráknak. A jövőben a 
városok és községek szabályza
taik összeállításánál ennek a min
tának a beosztásához és sorrend
jéhez tartoznak alkalmazkodni. A 
dijak tekintetében a minta ter
mészetesen nem tartalmaz előírást 
és ezek a körülményekhez képest 
különböző összegekben állapít
hatók meg.
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Újabb határozatokat hozott a Békés megyei
Munkabérmegállapító Bizottság

A Békés vármegyei Gazdasági 
Munkabérmegállapitó Bizottság 
elhatározta, hogy mivel 1940. évi 
december 23-án tartott munkabér
megállapító bizottsági ülésben 
egyes munkabéreket, mint például 
a kenderbetakaritási munkálataira, 
valamint az állatok (ridegmarha) 
teleltetéséhez felfogadott hónapo
sok, valamint a 9 hónapra szer
ződött mezőgazdasági hónaposok 
munkabéreit, amelyeknek megál
lapítása a termelés rendjének és 
folytonosságának biztosítása érde
kében feltét'enül szükségesek, 
ezért ezekre vonatkozóan a leg
kisebb munkabéreket is megálla
pította.

Elhatározta továbbá a bizottság, 
hogy az 1940 december 23-án a 
legkisebb munkabérekre vonatko
zóan hozott 139— 1940. M. sz. 
határozatározatának egyes pont
jait módosítja, mivel megállapí
totta, hogy egyes munkabérne
mek és egyes rendelkezések a 
gyakorlati élethez nem simulnak 
tékéletesen és esetleg félreérté
sekre és zavarokra adnak alkalmat. 
Szükségesnek tarlja a módosítá
sokat azonkívül azért is, mert a 
határozat meghozatala óta is 
megjelent, de valószínűleg a jö
vőben megjelenő rendeletek nem 
teszik, illetve nem fogják lehetővé 
tenni a béreknek oly mérvű ki
szolgáltatását, mint ahogy azt az
1940 december 23-án tartott ülés
kor remélni lehetett.

1. Az állatok (ridegmarha) te
leltetéséhez felfogadott téli hónapos 
munkás legkisebb havi bére:

a) élelmezés mellett: I. osztá
lyú munkás 120 kg búza, 5 P 
készpénz. II. osztályú munkás 100 
kg búza, 4 P készpénz. III. osz
tályú munkás 80 kg búza, 3 P 
készpénz. Élelmezés : 15 kg liszt,
2 kg szalonna, 1*5 kg hús, 7'5 
burgonya, 2 liter főzelék, 1 kg 
só, fél liter ecet, 1 pengő fűszer- 
pénz.

b) Élelmezés nélkül: I. osztályú 
munkás 170 kg búza, 10 P kész
pénz, II. osztályú munkás 140 kg 
búza, 8 P készpénz, III. osztályú 
munkás 110 kg búza, 6 P kész
pénz.

2. A kilenc hónapra (március- 
november) szerződött mezőgazda- 
sági munkás legkisebb bére az 
ideig, élelmezés mellett:

I. osztályú munkás: 12 q ga
bona, amelyből 8 q kenyér-gabona, 
1100 négyszögöl tengeri föld vagy 
veteményföld, 1 darab sertés tar
tása, 54 P készpénz. A nős hó
naposok részére külön lakás és 
ffítés, a nőtlenek részére közös 
lakás és fűtés.

Élelmezési konvenció havonta: 
50 kg búza, 4 kg szalonna, 3 
kg bab vagy más főzelék, 1’5 
kg só.

II. osztályú munkás: 10 q ga
bona, melyből legaláb 6 q kenyér- 
gabona és 45 P készpénz. A többi 
járandóság azonos az I. o. mun
káséval.
■ 111. osztályú munkás: 8 q ga

bona, melyből legalább 5 q ke
nyérgabona és 40 P készpénz. A 
többi járandóság azonos az I. o. 
mnnkáséval.

A közeljövőben 
lesz Szarvason a 
tuberkulózis-hét

A magyar nép életfáját rágó 
árlalmak közül egyik legveszedel
mesebb és legpusztítóbb a gümő- 
kór. Ez a betegség azzal, hogy 
Csonkahazánkban évente 16— 17 
ezer virágzó élelet pusztít el, 
s?ázezreket tesz beteggé, kereset
képtelenné és eltartásra szorulóvá, 
nem csupán közegészségügyi és 
népesedéspolitikai, de közgazda- 
sági és honvédelmi szempontból 
is súlyos érvágást jelent népünk 
számára, amely érvágáson át csil
lapíthatatlanul csorog el a nemzet 
életereje. A kormányzat, azoknak 
a reformtörekvéseknek jegyében, 
melyek programjának gerincét al
kotják, máris rendkívüli erőfeszí
téseket telt a gümőkór elleni 
védekezés érdekében. Az 1940.
VI. törvénycikk, az u. n. tuberku- 
lozis-törvény közfeladattá nyilvá
nította a gümőkór ellenes küzdel
met és így az eddig egyesületek 
és magányosoktól végzett munka, 
állami felad’ttá vált. Szerte az 
ország minden részében százával 
épülnek, vagy állanak szervezés 
alatt tüdőbeteggondozó intézetek, 
zöldkeresztes egészségházak, tüdő
betegotthonok, gümőkóros betegek 
ápolását szolgáló új intézeti ágyak. 
A tuberkulózist szociális beteg
ségnek is szokás nevezni — ez 
az elnevezés arra céloz, hogy a 
rossz táplálkozás, célszerűtlen 
lakás, általában a szociális elesett- 
ség a gümőkór útcsinálói. Ilyen
képen tulajdonképen minden in
tézkedés, amely népünk szociális 
emelését szolgálja* segítője a gü- 
mőkórel lenes küzdelemnek is.

Kellő eredménnyel ez a hadjá
rat csak akkor kecsegtet, ha a 
kormányzat mögött az egész ma
gyar társadalom felsorakozik. Ez 
a meggyőződés hívta életre a 
TEOSZ-t, a Tuberkulózis Elleni 
Országos Szövetséget, amely, a 
gümőkór ellen küzdő társadalmi 
szervezetek és egyesületek csúcs
szerve. Célja: összefogni és a 
közös nagy cél érdekében rende

zett csatasorba állítani mindazokat 

a társadalmi erőket, amelyek 

eddig megosztottan talán külön 
utakon igyekeztek a közös 
cél felé. A közelmúltban alakult 
TEOSZ első nagyobb akciója az 

Országos Tuberkulózis Hét meg

rendezése, abból a célból, hogy 
felrázza a magyar társadalmat, 

megnyerje a közömbösöket, meg
győze a hitetleneket arról, hogy 

a gümőkór ellen igenis minden 
mozgósítható erőnkkel kűzdenünk 

kell. A TEOSZ minden magyarul 

érző magyart táborába hív, min
den jóakaratú támogatását kéri. 
Nem kér pénzt, nem indít gyűj

tést — csupán adni akar: egész

séget.
Szarvason a tuberkulózis héttel 

kapcsolatos előadásokat mint 

hírlik a közeljövőben szintén meg

fogják tartani.

Szarvasi járás 

legelterjedtebb 
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Hirdetései 
olcsók és mindig 
eredményetek
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Hírek
— Halálozás. Szerdán, f. hó 

12-én hosszú, kínos szenvedés 
után Békésszentandráson elhalá
lozott dr. Aszódi Imréné szül. 
Hajas Ilona, néhai áldott emlékű 
dr. Aszódi Imre szarvasi kir. já- 
rásbirósági elnök özvegye. A 
megboldogult hosszú esztendők 
óta vívta élet-hslál harcát a gyil
kos kórral, miglen szerdán hoz
zátartozói leggondosabb és leg
körültekintőbb ápolása dacára 
megszűnt dobogni minden jóért, 
szépéit és családjáért dobogó 
nemes szíve. Tragikus körülmé
nyek között elhunyt térje halála 
után Békésszentandrásra költözött 
s irtóztató szenvedések között 
is egyetlen gyermeke nevelésének 
szentelte idejét A betegség az 
utóbbi hónapokban teljesen az 
ágyhoz kötötte s sokat szenvedett 
teste és megkínzott szíve a véget 
megállítani nem tudta már. Ha
lála mind Békésszentandráson 
mind Szarvason, ahol általános 
szeretet és megbecsülésnek örven
dett és nagy népszerűségnek, óriási, 
mély, igaz részvétet keltett. Kitér, 
jedt rokonság s forrón szeretett 
kis fiacskája gyászolja. Temetése 
ma délután lesz Békésszenandrá- 
son.

—■ Halálozás. Gajevszki Lipót 
cséplőgéptulajdonos f. hó 9-én 
90 éves korában rövid betegség 
után elhúnyt. Temetése 11-én ment 
végbe nagy részvét mellett.

— Püspökválasztás Gyulán. 
Február hú 24-én, hétfőn fogja 
dr. báró Apor Vilmos volt gyulai 
plébánost püspökké szentelni Seré*' 
di Jusztinián bíboros hercegprímás 
fényes papi segédlettel. Az új 
pUspök győri beiktatása a fel
szentelést követő vasárnap, márc. 
másodikán lesz.

— Május S-én lép életbe a 
nyári időszámítás. A kormány 
rendelete értelmében a Magyar- 
ország területén használatos egy
séges középeurópai időszámítás 
ezévi május 5. napjától kezdve 
további rendelkezésig akként mó
dosul, hogy az új időszámítás 
a középeurópai időszámítást egy 
órával megelőzi, vagyis május 
5-ike már május 4-én 23 órakor 
kezdődik.

— Országos vásár. Szarvason 
az országos vásárt február hó 20,
21. és 22-ik napjain fog meg
tartatni. Február 20-án hasított 
körmúekre, 21-én lóvásár, 22-én 
pedig kirakodó vásár.

— A prot leánuegyesület elő
adása. F. hó 9-én szépen sike
rült vidám jellegű előadást ren
dezett nagy érdeklődés mellett. 
Az előadáson Mrsan Mária szép 
szavalatával emelte a műsort, 
azután kellemes hangon magyar 
dalokat adott elő Rohoska Jenő 
ny. ig. tanító zongorakisérete mel
lett. Ifj. Lipták Mihály kántor- 
tanító is magyar dalokat adott 
eló nagy hatást keltve. A leányók 
tObb apró darabot adtak elö> 
óriási tetszés mellett, Tusjak 
Bözsike, Kornár Juló, Behan An
na, Mladonyicki Lenke és még 
számos leányszereplő sikerült fel
léptével.

A közeljövőben szarvasi 
nótaesten vesz részt László 
Imre, •  kedvenc rádió-énekes.

— Kinevezés. Baiczai Beliczey 
Miklós, Békés vármegye főispánja 
dr. Buda Sándor szarvasi lakost
— D;iuda Mihály községi bíró fiát 
—, aki ezidőszerint a szarvasi 
főszolgabírói hivatalban teljesít 
szolgálatot, díjas közigazgatási 
gyakornokká kinevezte. Gratulá
lunk.

— Koffán Károly újabb ki
tüntetése. Városunk kitűnő szü
löttjét, Koffán Károly, neves gra- 
likus és festőművészt megint 
díszes kitüntetés érte. A Szinnyei 
Merse Pál Tarsaság január 31-én 
tartolt évi rendes közgyűlésén a; 
legnagyobb magyar grafikai díjat, 
a Zichy Mihály-dijat Koffán Ká- 
rolynak itéite cda. Ez a legna
gyobb erkölcsi kitüntetés, mit 
grafikai munkára Magyarországon 
k»pni lehet. Mindannyian fogal
mat nyerhetünk Koffán Károly 
értékét és tehetségét illetően i.b:>ól 
is, hogy mióta Párizsból hazajött, 
csak egyszer állított még Pesten 
ki s az első alkalommal, mikor a- 
díj kiosztására sor került, ő kapta 
azt meg. Koffán e légii etékesebb 
helyről jött ily értékelése büszke
séggel tölt el bennünket, szarvasi
akat, kik díszes kitüntetéséhez 
e/.úton is meleg szívvel és szere
tettel gratulálunk s további ered
ményes munkásságot kívánunk 
szűkebb hazánkból kiszakadt mű
vész fiunknak.

— Filléres teadélután lesz 
február 22-én, szombaton fél 6 
órai kezdettel az Árpád-szálló 
régi Kaszinó helyiségében. 952 .

Mi lesz az Árpádban már
cius 9-én ?1 •

— Tejgazdasági tanfolyam. 
A vármegyei gazgasági felügyelő
ség a szarvasi gazdasági taninté
zet kiváló tanári karának közre
működésével az egész járás 
gazdáiból összetoborozott, mint
egy 70 hallgató részvételével 
tejgazdasági tanfolyamot rendez. 
A járás községeinek gazdái mind 
igen szép számmel képviselik ma
gukat, kimagaslik azonban Békés- 
szentandrás, ahonnan mintegy 40- 
en jelentkeztek a tanfolyamra.

— Csatornázzák a Zöldpázsitot. 
Szarvas községnek legalacsonyab
ban fekvő városrésze a Zöldpá
zsitnak nevezett új település. 
Éppen fekvése miatt igen sokat 
szenvedett e rész lakossága a 
tavaszi olvadások, ill. esőzések 
alkalmával, bár ebben közreját
szott az a tény is, hogy a Zöld
pázsit bizony gyengén volt csa
tornázva. Örömmel látjuk, hogy 
a község elöljárósága a hadba- 
vonulás miatt keresetükben meg
rövidült munkásokat tervszerűen 
foglalkoztatja legfőképpen. Kettős 
hasznát látjuk ez üdvös közmun
kának, egyrészt keresethez jutnak 
azok az emberek, akik nyári ke
resmények híján komoly nélkülö
zésnek néztek elébe, másrészt 
megoldódik e már szépen be
épült városrész csatornázási prob
lémája is.

— Farsangi előadás. A KIÉ 
ijfúsága f. hó 16-án, vasárnap 
délután 6 órai kezdettel az egy
házi díszteremben gazdag mQsorú 
vidám estét rendez. Színre kerül 
Molier „A kényeskedők" c. egy* 
felvonásos színműve, továbbá 
„ Népszámlálás Glganyecéknál* és 
a „Maszkabál® c. egyfelvonásos 
színművek. A sokat igérö elő
adásra felhívjuk, az érdeklődők 
figyelmét, miután közismert tény,: 
hogy a KIÉ farsangi előadásai 
mindig elkerültek voltak.

— Új vezetés alatt a békés- 
szentandrási perzsaszónyegipar. 
Az állami szönyeggyar, amelyet 
eddig Klein Ödön budapesti sző- 
nyeges bérelt, a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank tulajdonába 
ment át s ezzel a békésszentand- 
rási szőnyegipar is keresztény 
vezetés és irányítás alá került, 
aminek hasznát — reméljük —, a 
munkások széles tömegei fogják 
elsősorban látni.

— Március elsején jön az új 
kenyértípus. A közelmúlt napok
ban kormányrendelet jelent meg, 
amely elrendelte, hogy az eddigi 
összetételű kenyérhez március lió 
1-től kezdve 100 kilogramm búza
liszthez még 20 kilogramm 
kukortcalisztet kell keverni. Ké
nyéi üzletekben ez időponttól csak 
ilyen kenyeret szabad sütni, ill. 
árulni, de a sütőiparosok sem 
fogadhatnak el sütésre más arány 
szerint készített kenyértésztát.

— Felemelték a 12—16 éves 
gyermekek cukoradagját A köz
ellátási miniszter egyik új rende
letével a 12. évét betöltött, de a 
16. életévüket még be nem töltött 
gyermekek heti fejadagját 5 dkg- 
val felemelte. A közellátási hiva
talok a pót-cukoradagokról szóló 
jegyek kiosztását már meg is 
kezdték.

— Anyakönyvi hírek. Szület
tek: Czesznak György és Opav- 
szky Mária leánya Erzsébet, Vas-i 
kor Mihály és Lestyan Goda Judit! 
fia Mihály-Pál, Jónás János és 
Kovács Eszter leánya Margit, 
Donáth Sz. és Bleier Ilona leánya 
Ágnes, Árvái Mihály és Hamza 
Piroska leánya Gizella, Csicsely 
György és Konstantinovics Judit 
fia János, Kovács Pál és Lustyik 
Mária leánya Margit Mária, Hraskó 
Pál és Szarvasi Erzsébet leánya 
Erzsébet, Bohus János és Frankó 
Mária fia János, Lestyan János és 
Kovács Mária leánya Mária-Anna, 
Ravai Gábor és Bobvos Mária 
leánya Ibolya-Mária, Varga Mihály 
és Sutyinszky Mária leánya Judit, 
Arnóczki György és Hipszki Zsu 
zsanna leánya Judit, Horváth 
György és Pimiller Erzsébet leá
nya Erzsébet, Blaskó Mihály és 
Búzás Katalin fia Mihály, Ben
czúr János és Kécskei Zsuzsanna 
leánya Irén, Szeljak Pál és Po- 
nyiczki Anna fia János, Szrnka 
György és Jancsó Mária leánya 
Anna, Maginyecz János és Kmák 
Anna leánya Erzsébet, Kugyela 
János és Kiszely Anna fia János- 
György. — Házasságot kötöttek: 
Kiszely Pál Molnár Annával, jelen 
Pál Jánosik Katalinnal, Toma- 
sovszki György Szekretár Máriával, 
Roszik Mihály Magyar Judittal, 
Roszik György Szrnka Zsuzsan
nával. — Elhaltak: Szrnka Mi
hály 2 napos, Polonszki Pál 63 
éves, özv. Takács Zsigmondné 
Pintér Alojzia 82, Gál György 80, 
Sonkoly István 3 hónapos, özv. 
Bobvos Jánosné Nyemcsok Anna 
75, Antal Pál 29, Ozv. dr. Hajas 
Józsefné Rottler Mária 72, Kon- 
dacs Mihály 73, Medvegy Mátyás 
70, Korbely György 1 hónapos, 
Gazsó Mihály 42, Ozv. Simkovics 
Pálné Kudlák Mária 72, Herpai 
János 73. özv. Gyuris Mihályné 
Behan Mária 81, Ozv. Plenczner 
Lajosné Kicska Berta 81, Balog 
Pál 40, Ozv. Komidesz Mihályné 
Vitális Mária 71, Tm óvsz ki Pál 2 
éves, Ozv. TörOk Pálné Csesznak

{udil 76,1 Friedmann Bernát 92, 
)lózik Istvánná Janurik Zs. 33, 

Roszik Oyörgy 77, Toman János 
41 ivei, Ozv. Darabos Jánosné

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak a rokonok

nak és (ismerősöknek, vala
mint a Szarvasi Missszió 
Egyesület tagjainak, akik 
felejthetetlen Édesanyánk te
metésén jelen voltak és rész
vétükkel fájdalmunkat eny
híteni igyekeztek, ezúton is 
hálás köszönetünket fejezzük 
ki.

Kornidesz Mihály és neje.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. 
Mindazon rokonoknak, isme

rősöknek, kik szeretett jó férjem 
illetve édes apánk

Gojevszky Lipót
elhunyta alkalmával véglisztessé- 
gén megjelentek, ezúton mondunk 
köszönetét.

Szarvas, 1941. február U.

Gyászoló család.

Valkovszky Mária 79, Litauszki 
Pál 89 éves, Polonszki Erzsébet
5 hónapos, özv. Lőwy Simonné 
Weisz Sáli 79 éves, Gajevszky 
Lipot 90 éves, özv. Kondacs And- 
rásné Janurik Erzsébet 84 éves 
korukban.

— Koszorúmegváltás. Gajevszki 
Lipót géptulajdonos elhúnyta al
kalmából koszorúmegváltás cimén 
az étkeztetési akcióra a Szarvasi 
Géptulajdonosok Szövetsége 15 
pengőt adományozott.

— Műkedvelő Békésszent
andráson. A Hunyadi Mátyás SE 
február hó 9-én, vasárnap szép 
siker mellett adta elő az Iparos 
Körben az „Ezüst páncél" című 
színdarabot. A gondosan meg
választott szereplők igyekezete 
kellemes estét hozott a hatalmas 
számmal összegyűlt közönségnek. 
Műsor után kellemes hangulatú 
táncmulátság volt.

— Hirdetmény. Közhírré teszi 
az elöljáróság a lakosságnak, a 
M. Kir. Kereskedelem és Közle
kedésügyi miniszter ur a 115 sz. 
szarvasi körzetben Bárány Béla, 
Kiss Kálmán és Kovácsik Pál 
szarvasi lakosokat petróleum 
nagykereskedőül kijelölte. Elöl
járóság.

— Táncesték a leventéknél. 
A Szarvasi Levente Egyesület 
rendezésében minden vasárnap 
este 7 órától 1.1 óráig össztánc 
van. Zenedíj 50 fillér.

Mindennemű 

gobono^terményt
a megállapított legmaga
sabb áron vásárol

G A Á L  FERENC
gabona- és terménykeres- 
, kedő (Arvabáz-épfilet).

Könyvelt
szépen beköti a

MIJIXER
könyvkötészet
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A szarvasi kir. jbíróság mint te- 
lelekkönyvi hatóságtól. 

862/1941. tksz.

Árverési hirdetmény-kivonat

Dr. vitéz Fejér Kálmán szarvasi 
Ügyvéd által képviselt Medvegy 
János (nős Demján Máriával) vég- 
rehajtatónak — Pribelszki János 
{nős Kovács Erzsébettel) végrehaj
tást szenvedő elleti indított vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság elrendeli, Tiogy a szarvasi 
3753. sz. tkvi betétben A +  1—3. 
sorsz. 1J086/2., 11087. és 11086/4. 
hrsz. alatt foglalt külön-külön jó
szágtestet képező ingatlanok együt
tesen bocsáttassanak árverés alá s 
a Vht. 176. §-a értelmében áz 
ujabb árverést 29 P 05 f. tőke- 
követelés és járulékai behajátsa 
végett a Szarvas községben fekvő, 
s szarvasi 3753. sz. tkvi betétben 
A + 1—3. sorsz. 11086/2., 11087. 
és 11086/4. hrsz. alatt foglalt 1 
kát. hold 753 négyszögöl szántó,
1 kát. hold 76 négyszögöl szántó, 
melyből 43 négyszögöl ártér és 
58 négyszögöl s z á n t ó  a 
Nádas-dlilöbeni s Pribelszki Já
nos (nős Kovács Erzsébettel) ne
vén álló ingatlanokra 3065 P. 50 
fillér kikiáltási árban eldelte.

Az árverést 1941. évi március 
hó 7. napján délelőtt 9 órakor a 
telekkönyvi hatóság helyiségében 
fogják megtartani.

Á végrehajtók közül bármelyik 
hitelező kérelmére az árverés alá 

ingatlanokat együttesen a ki
kiáltási Ár kétharmadánál alacso
nyabb áron eladni nem lehet 
(1908 : XLI. t. c. 26. §.)

Dr, Dávid László kérelmére 
csak az A -f- 1—2. sorsz. 11086/2. 
£s 11087. hrsz. ingatlanok árve
rezhetek el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 
százaléka, amelyet a magasabb 
ígéret ugyanannyi százalékára kell 
kiegészíteni.

Szarvas, 1941. évi január hó 
27 napján.

Dr. Molnár s. k. kir. jbicó.

A kiadmány biteléül:
938 l in a  kiadó.

A megye területén 
•gytdűli engedélye*

fi a I o 11 s z  á II í tó
vál la lat

Exhumál, saját autóján szállít 
az egész ország területén.

SZATHMÁRY koporsó üzlet
Szarvas. Telefon: 142.

jgye it 4* éhtt t«n »é«>k l OloÓ Aiok

SÍZ

Szarvasi Hitelszeve&ezet

műit az Q. K. H. tagja cég

-O S
komatozásmellett
folyósít váltókölcsönöket kis- 
gaxdik -és tnezQgazdasijgi 
munkások vészire. 370*

Mangolhan gyflmölcxös njeder- 
ael eladó. Érdeklődni IV. kér. 
j04 szám alatt. 1>42

nyomatott JKflUer JCáioly Jtönyv- 
Ummri4tMwn S u m b  X  Jml Ji<

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  Telefon 67.

B ú z á i  t á r o l u n k !
810

Búzái, 
árpái ̂ zabot

v a l a m i n t

tengerit, tökmagot, naprafor
gómagot,, repcét, kölest, lucer

nát, lóheremagot
bármilyen mennyiségben a legmagasabb napi áron

v á s á r o l

F U T I Í R A
Szent István király-utca 51. 

Telefon 65.
749.

A Z  Ö N  FÁJA. BETEG!
Ne hagyja elpusztulni.

Használja: 

a POBMANT WASH

koratavaszi permetezószert

K a p h'a t ó:

BÁRÁNY BÉLA
vaskereskedenél 

SHELL KŐOLAJ R. T.
I e r a k a t a.

Rendeléseket gyújt:

Csernák  Mihály
növényvédelmi helyi megbízott 

Kondoroson elárusító:

Vincze Lajos kereskedő.

Búza t f

á r p á t ,

z a b o t ,

tengerit,

és mindenféle mag* 
vakat mindenkor a 
legmagasabb p iac i  
napiárakon vásárol.

KLEIN MIKSA
gabonakereskedő, Kontúr»házban| 
(Arpád-száUodával szemben,)

Rossz a rádiója?
Forduljon bizalommal

BARECZ JÁNOS
felsőiparisko'át végzett

elektrospecialistához

S Z A R V A S
IV. kerület 61 szám.

________________________945

Használt férfi és női ruhát ve
szek és eladok. Hívásra házhoz 
megyek. Nótári Pálné 11. Beli- 
czey u. 17.______________  913

47 kishold föld felébe kiadó 
Baginyi József Szarvas, II. kér. 212.

•_____________________ 917

I. kér. 47 szám alatt üzlethelyi
ség, bútorozott szoba kiadó és 
és egy vaskályha eladó. 918

170 ho!d haszonbérelt föld Len
gyelkákán élő-holt felszereléssel 
tanyai épületekkel betegség miatt 
átadó. Jelentkezni Kacskovics ma
jorral szemben, szentandrási tá- 
nyán Mrena Imrénél._______921

Eladó Mangolban 266 négyszö
göl területű gyümülcsös és körös- 
partrész, mely vikendház építésre 
alkalmas- Érdeklődni lehet a tulaj
donos Janecskó Jánosnál az Alt, 
Fogy, és Ért. Szövetkezetben. 925

Háromszobás lakás kiadó már? 
cius 1-re II. kér. 180 sz. alatt 
megtekinthet 4—5 óra között.

IV. kér. 599 számú ház eladó.
933

15 hold föld Csabaeeüdön el
adó. ErdekJődflj. lehet Kiszeíy 
György 11. kér. 184 sz. alatt yagy 
pedig dr. KráJ Pál ügyvédnél. 929

Valódi nemestörzsű Harzi hím 
és nőstény kanárik eladók Nagy 
Gyulánk Békésszentandráson. 930

Janurik Jánosnak 22 kishold 
szántóföldje tanyával Pécsilapo
son eladó. Érdeklődni lehet IV* 
bel, kér. 252 sz.__________ ^427

Magas férfinek finom téli úri
kabát eladó. 11. kér. Szent István 
Király ucca -296. 931

III. kér. 75 számú ház kiadó. 
Érdeklődni lehet 111. kér. 251 sz. 
alatt. j94l

Különbejáratu bútorozott .szoba 
ellátással is kiadó 111. kér. 246. 
________________________ -939

Macózugban 358 kvadrát diny- 
nyeföld eladó. Érdeklődni 1. kér; 
271 vagy I. kér. 295.______ 951

Ház éladó IV. kér. 79 sz. a. 
Érdeklődni ugyanott. ______ 949

Egy ügyes fiút kovács Inasnak 
felveszek VII. külker. Qalóhalmi 
iskola mellett. Johanovics Pál,

947

jó házi jcostf Jtep'ható ill.fcer. 
Kásamaiom-ufeg iá? sz. a. 946

Macózugi hegyközségben 980 
négyszögöles dinnyeföld eladó. 
Érdeklődni lehet Kondacs‘György
II. J3em-u. 200 sz. alatt. 943

a Mária-malom egyes tor
sainak a részel külön is.
Érdékl0diii lehet tiiroga Sínkor 
maloinrésztúlajdonósnál telybén 
á tdepenJprtöfimtoa 41 ». Jüatti


