
III. L v ru iiiA in  y. P É N T E K SZARVAS,*1941. FEBRUÁR 28.

S i a r m  &  V i d é k e

ELŐFIZETÉSI DÍJAK: 
Helyben egy negyedévre . . 1.20 P. 
Vidéken egy negyedévre . . 170 P.
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Postatakarékpénztár! csekkszámla : 52.666.

A KORMÁNYZÓ FELHÍVÁSA
az árvízkárosultak megsegítésére

Horthy Miklós, Magyarország kormány
zója kedden a következő legfelsőbb kéziratot ■ 
intézte Teleki Pál gróf miniszterelnökhöz:

Kedves Gróf Teleki!
Ismét árvíz sújtotta az ország területének 

tekintélyes részét. Tetézték ezt a csapást a 
szokatlanul csapadékos időjárás következ
tében jelentkező belvizek. A legnagyobb 
pusztulás képét mutató országrészek felett 
tett repülőutamon magam is meggyőződtem 
róla, hogy ezrek váltak hajléktalanokká, 
házaik összeomlottak, állatállományuk el
pusztult, felszerelésük odaveszett.

A világpolitikai eseményekkel kapcsolat
ban az ország egyetemes társadalmának az 
utóbbi két év folyamán óriási áldozatokat 
kellett hoznia hazánk fennmaradása és 
jövőjének biztosítása érdekében. A tavalyi 
árvíz idején azonban a nemzet megmutatta 
azt is, hogy ilyen súlyos megpróbáltatások 
közepette fokozottabban összetart, minden 
magyar baját és szerencsétlenségét a maga 
ügyének tekinti és valamennyi tagja testvéri 
szeretettel siet egymás megsegítésére.

Az árvíz által sújtottak között ezalkalom- 
mal is különösen nagy számmal vannak 
olyanok, akik szűkös viszonyok között élnek 
és nehéz munkával küzdenek a megélhe
tésért Ezek a mezőgazdaságra nézve oly 
szerencsétlenül alakult elmúlt esztendő után 
az idén még sokkal kevésbbé vannak abban 
a helyzetben, hogy az elvesztett javakat a 
maguk erejéből pótolhassák.

A magyar királyig honvédség, a polgári 
hatóságok és az árvíztől̂  sújtott vidékek 
lakossága példátadó önfeláldozással siettek 
a bajbajutottak megsegítésére és a pusztító 
elemmel heteken keresztül folytatott hősies 
küzdelemben mentették azt, amit még mén-, 
feni lehetett. Meg vagyok győződve arról, 
hogy e nemes példa által serkentve, az 
állam mellett a társadalom is ki akarja 
venni a maga részét a segítés munkájából. 
Bármilyen keveset is, de adjon mindenki.

A haladéktalanul megindítandó gyűjtés 
intézésével ezennel megbízom és felkérem, 
hogy áz árvízkárosultaknak állami és 
társadalmi úton való megsegítésére a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Kell Budapesten, 1941. február hó 25-én. 

HORTHY s. k. GRÓF TELEKI s. k.

Felhívás a magyar társadalomhoz 1
Magyarország Főméltóságú Kormány- 

zó ja a fenti... legfelsőbb, kéziratot méltózta- 
tott hozzám intézni. A legmagasabb helyről 
jött felhívás értelmében ázzál a kéréssel 
fórduloh a magyar társadalom minden 
egyes tagjához, hogy bármilyen csekély ado
mánnyal is, de tehetségéhez mérten mindenki 
siessen bajbajutott honfitársai segítésére.
. At- adományok befizethetik a m. kir.
’ Postatakarékpénztárnál „Az árvizkárosul- 
'tokért" étnevezés alatt nyitott 150.700 
számú csekkszámlára.

■Bizton remélem és hiszem, hogy min
denki szívesen hozza meg áldozatát azokért, 
akik az árvizveszedelem 'következtében úgy
szólván minden anyagi javukht elvesztették.

Gróf TELEKI PÁL m. kir: miniszterelnök.

Szerkesztésért és kiadásért felel:

MVLLER k a r o l y
laptulajdonos.

SZERKESZTŐSÉG 

ÉS KIADÓHIVATAL s 
1. kér. Deák F.-u. 13. Telefon : 109.

Vármegyei Vöröskeresztes néma bál
Beszédes kell legyen anyagi sikerében e néma bál

A magyar ember — így tudjuk és érezzük 
ezt — tűrésiben a legnagyobb. A tűrésben, 
melynek a némaság, & csendes szenvedés 
a hlvság nélküli áldozatvállalás a legnagyobb 
jellemzője, mindig egy szebb, jobb, boldo- 
gítóbb elkövetkezésért, jövendőért. Erre a 
csendes, de annál több szívet és lelket rejtő 
áldozatos sorsvállalásra apellál, egy a na
pokban kézbesített hívó szó abban a meg
hívóban, amelyet baiczai Beliczey Miklósáé 
szeretett főispánunk, fenkölt lelkű hitvese 
küldött szét vármegyénk megértő polgársá- 
gáhozj a Magyar Vöröst-Kereszt Egylet bé
késmegyei választmánya nevében, hogy meg
alapozottabbá, eredményeiben gazdaggá te
gye, sikerét előmozdítsa ama egyesület által 
rendezett bálnak, amely egyesület egyetlen 
hivatása: szenvedést enyhíteni, s még akkor 
és ott is szeretetet gyakorolni, ahol és ami
kor a második nagy parancsolat pusztában 
elhangzó szónak látszik lenni.

Bálra hívogat a méltóságos asszony. Vi
galom helyett azonban csendben, elmélyült- 
séget áldozatvállalást, némaságában kivirág
zóit jó kedvre, hacgdódást abbm, amit a 
másoknak okozott öröm szerez az ember

nek. Magyar emberhez szól, mindnyájunk

hoz s fáradozása, hívó szava nem szabad 
meddő legyen s nagyon sokan kell legyünk 

azon a bálon, amelynek, mint a méltóságos 
asszony írja: „ragyogó díszét, fényét a 
résztvevők egyéni áldozatkészségének sok* 
sok tiszta fényforrása fogja szolgáltatni s 
a boldogító derUt az áldozatos kötelesség* 
teljesítés felemelő érzése." Ebben a pár szó
ban benne van minden ; siessünk adni mi. 
nél többen, minél többet, kétszer ad, ki 
gyorsan ad. Magyarságunk, fajtánk szeretete 
kötelez bennünket, hogy ennek a néma bál
nak az eredményé minél beszédesebb légyen.

Ki kell s csak igy lehet kiépiténr • ezt ' a 
szervezetet.

Adakozzunk hát azzal az imádsággá): ne 
adja a magyarok Istene, hogy az egyesület 
való szerepét a közéi jövőben gyakorolni 
kénytelen legyen.

Ha valaki nem kapott volna meghívót a 
néma bálra s azzal együtt csekkoefizetési 
lapot, a belépődíj (20, 10, 5, vagy 2 pengő) 
a 3567 szú. Békésmegyei Takarékpénztár 
egyesület Anyaintézete, Gyula címre külden
dő be.

A Kormányzó Úr Békésszentandráson
Nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyar- 

ország kormányzója február hó 20-án, 
csütörtökön báró Urbán Gáspár szolnoki 
és baiczai Beliczey Miklós békésmegyei 
főispán kíséretében, a déli órákban Békés- 
szentandrásra érkezett és ott megtekintétíe 
a befejezés előtt álló'Tiatalmas arányú duz- 
zasziő-müveket és zsilipeket. A kormányzót 
és. kíséretét Kállay Miklós, az Országos 
Öntözésügyi Hivatal elnöke kalauzolta és 
a munkát vezető szakférfiak tettek jelentést a 
nagyszabású munkálatok jelenbeli állásáról.

A Főméltóságú Úr nagy figyelemmel 
hallgatta meg a jelentéseket és különösen 
az iránt érdeklődött, hogy a Körösök a 
duzzasztómű felépülése után meddig.válnak 
hajózhatókká, s milyen gazdasági követ
kezményei lesznek ennek a forgalomra, 
öntözésre, termelésre nézve. Általában be?- 
hatóan tájékoztatta magát a békésmegyei 
problémákról, melyekről baiczai Beliczey 
Miklós, vármegyénk,főispánja tett jelentést.

A Kormányzó Úr ezután . gépkocsin 
visszatért a fővárosba.

Zerinváry képviselő látogatása a Kisgazda Körben
Február hó 23-án délután 3 órakor dr 

vitéz Zerinváry Szilárd országgyűlési képvi
selő dr LJgrin László főszolgabíróval láto
gatást tett a Kisgazda Körben. Vitéz Tep
liczky János meleg szavakkal üdvözölte a 
vendégeket, majd felkérte dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd orszgy. képviselőt, hogy szóljon a 
termet zsúfolásig megtöltött kisgazdáknak.

Dr vitéz Zerinváry Szilárd nagy örömé
nek adott kifejezést a szarvasi társadalom 
egységre jutása feletti örömének és meleg 
szavakkal köszönte meg az üdvözlést, majd * 
vázolta hazánk külpolitikai helyzetét és a 
külpolitikának irányvonalait, hangsúlyozva 
a kormányzatnak azon erős felfogását, hogy 
a mi polititikánk elsősorban „magyarbarát* 
és hogy távol kívánja tartani az országot 
minden háborús bonyodalomtól. A beszá
moló után részletkérdések letárgyalására 
került a sor.

A képviselő beszédét a jelenvoltak nagy 
tetszésnyilvánítással fogadták. Ezutáa dr 
Ugrin László főszolgabíró emelkedett szó
lásra. ÖyOnyörŰen ecsetelte az egységre* 
jutás várható áldásait és kifejezve nagy

örömét és elismerését azoknak, akik ezt áz 
egységet létrehozták: így elsősorban vitél 
Tepliczky János elnöknek.

A figyelmes hallgatóság nagyftfszé^e) 
fogadta a beszédet. Ezek után ~ vit& Tfepr 
liczky János elnök .köszönte meg az illusitríé 
vendégek megjelenését, mint akik folajdóhr 
képpen nem is vendégek, hánéfti olyAnok̂  
mint akik ^hazajöttek*, „Qvélfc Kltóé*, 
„otthonukba". Általában.,az eg£sz gyűlést 
meghitt családiasság, kö?Vetleh$eg, békeéé 
megértés uralták és jellemezték. . ..

A továbbiakban gazdásági ás egyéb apró 
kérdések megbeszélésére került «pr, majd 
megállapodtak, hogy . dr. vitéz £erinvá 
Szilárd képviselő Áladén vásámat: 
megbeszélést tart a Kisgazda KOrfi 
dőn a gazdatársadalom minden 
kérdéseit és azok orvoslását m< _

Az első hivatalos .találkozó 4 
utáni órákban ért végei, melyről mindenki 
boldog megnyugvással távozott, 8 ázi£i á 
meggyőződéssel, hogy békés útöji, szervéttel 
sokkalta többet tehetünk hazánkért, rohit 
társadalmi elkülönítéssel és külön titalKMí,
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Jól sikerült a levente-atléták E R D É L Y I  K É P E K  IV . 

FARSANGI MÜSOROS-ESTJE

SZEKELY KAPU

A legteljesebb siker és legtel
jesebb megelégedésről adhatunk 
számot a Szarvasi Levente Egye
sület atléta-szakaszának február 
hó 23-ikí, múlt vasárnapi előadá
sáról. Páratlanul nagy érdeklődés 
nyilvánult meg iránta, amely még 
a várakozásokat is jóval felülmúlta. 
Olyannyira, hogy ritkán látott 
zsúfolásig telítődött meg a Levente- 
Otthon helyisége. Az előadáson 
számosán jelentek meg a Levente 
Egyesület vezetői közül, de nagy 
általánosságban ott volt községünk 
valamennyi társadalmi rétege. Az 
óriási érdeklődést természetesen 
meg is hálálta a rendező szakosz
tály, mert olyan pompás műsort 
adott elő, amely egyedülálló a 
maga nemében. Minden egyes 
szám nagy sikert váltott ki, a 
szereplők remek alakítása pedig a 
legnagyobb megelégedést 

A műsor a „Kék és piros" c. 
egyfelvonásossal vette kezdetét, 
mlnekelőtte Bankó Sándor oktató 
köszöntötte a nagyszámú megje
lenteket. A magyar szívvel, magyar 
erényekkel, magyar nótákkal és 
zenével telített darabot a szereplők 
tudásuk és tehetségük- teljes lat- 
bavetésévei adták elő, remekül. 
Timár Györgyi alakítása élmény 
volt. Meglepett mindenkit az az 
otthonosság, ahogy a színpadon 
mozog. Szmka János elsőrangú 
volt a magyar diplomata szere
pében. Könnyedséggel és fölényes 
biztossággal játszotta szerepét. 
Filó Antalt Jó megjelenése dicséri. 
Kasnyik Sándor pompás játéka 
óriási nevetőorkánt váltott ki, de 
Sebjan Jenő is jól illeszkedett be 
a kitűnő, mondhatjuk „szerencsé
sen* összeválogatott együttesbe, 

A nagy tetszéssel fogadott egy- 
felvonásost az atléta-szakosztály 
húsztagú csoportja által kitűnően 
előadott katonánóták követték ze- 
nekiséret mellett.

Ezután az „Anyjuk, ne féltsd 
a Marist" című népies vígjáték 
következett. Ebben Lázár Ica és 
Barecz Anka árultak el különösen 
nagy ügyességet és rátermettsé
get, de kisebb-nagyobb szerepeik
ben Timár Györgyi, Filó Antal 
és Kerekes Imre is nagyszerűek 
voltak, pompásan oldva meg nem 
könnyű feladataikat.

A műsor folytatásaképpen a 
levente-zenekar jazz-együttese lé
pett színpadra Gazsó György 
vezetésével. A legnagyobb vára
kozást talán ez a műsorszám 
váltotta ki, de talán a legnagyobb 
sikert is, amit az. is bizonyít, hogy . 
& közönség nem akarta a zene
kart a színpadról leengedni, min
dig visszatapsolva a hibátlanul 
előadott zeneszámokat, valamint 
a közbeiktatott nótaszámokat, ame
lyeket Palotai József adott elő 
kifogástalanul, kellemesen csengő 
hangjával,

A műsor utolsó száma a .Bra
zíliai vőlegény* c. bohózat volt, 
amely óriási kacagást teremtett a 
megjelentek soraiban. A két fő
szereplő : Vajda Sándor és Szfnka 
János bámulatos elevenséggel, 
bumortkeltö mozgással, vérbeli 
komikusokhoz méltó ügyességgel 
adták elő szerepéiket. Még Timár 
Agt és Timár Györgyi szerepeltek 
a nagysikerű bohózatban.

Az előadást a reggeli órákig 
tartó táncmulatság követte.

Az előadás rendezőjét,: Bankó 
Sándort a legteljesebb elismerés 
iUfti ftteg fáradságos munkájáért.

H í r e k

Tom an János linómetszete

Nagyszerűen sikerült a Dalkar mókaestje
Február hó 25-én, kedden este y 

tartotta meg minden évben szoká- j 
sós farsangi mókaestjét a Szarvasi 
Dalkar az Iparos Körben, óriási? 
érdeklődés mellett. A mókaest y. 
megkezdése előtt Podani Sámuel 
lépett ki a dalkar elé és meleg 
szavakkal köszöntötte Rohoska - 
Géza karvezetőt nevenapja és 20 ; 
éves karnagyi jubileuma alkalmá- ' 
ból, majd Oncsik György kö-f 
szöntötte fel a szeretett karna- 
gyot, Orosz Iván ezen ünnepélyre ‘ 
írt alkalmi versével, amelyet Bor- c 
gulya Endre kántortanító megze- '■ 
nésített s a dalkar ifj. Lipták Mihály E 
helyettes karnagy vezetésével elő- ! 
adott. A köszöntés után a dalkar : 
több szépen kidolgozott magyar < 
dalt adott elő Rohoska Géza kar- - 
nagy vezetésével.

A műsor igen változatos volt, az 
előadott mókás darabok harsogó 
kacajokat és viharos tetszést arat- ' 
tak a közönség soraiban. A szín
darabokban kiválóan szerepeltek: 
Mrsan Mária, Kovács Mária,

Komár Juló és Pintér Jutka, va
lamint Oncsik György, Bulik Pál, 
Klimaj Mihály, Mohácsi Lajos és 
Furár Mihály. Különösen viharos 
tetszést aratott a gumiarcú, a pesti 
világban is előnyösen ismert 
Kozsuch János, a maga utánoz
hatatlan produkcióival. A konfe- 
rálást Fabó János látta el igen 
ügyesen. A műsor keretében szó
lóban magyar nótákat énekeltek 
Oncsik György és Bulik Pál kel
lemes hangon, mély hatást keltve.

Az estély úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag kitünően sikerült és 
ezzel a dalkar még jobban össze
nőtt városunk közönségével, mely
nek a dalkar egyik dédelgetett 
kedvencévé vált.

A nagy kultúrmunka, melyet a 
dalkar képvisel, valóban meg is 
érdemli a közönség sizeretetét és 
pártfogását, csak az a kár, hogy 
az Iparos Kör helyisége kicsi az 
érdeklődők befogadására, olyany- 
nyira, hogy sokan hely hiányában 
kénytelenek voltak hazamenni.

Bu záí, 
árpát * zabot

v a I a m i nt
tengerit, tökmágot, naprafor* 
gómagol, repcét, kölest, lucer

nát, lóheremagoí :
bármilyen mennyiségben a legmagasabb napi áron

v á s á r o l

FÜTIIRÁ
Szent István király-utca 51.

Telefon 65. 749

I s t e n t i s z t e l e t e k :

A szarvasi ág h. ev. ótemplomban 

vasárnap délelőtt tót, délután 6 órakor 

magyar, az újtemptemplomban 9 órakor 

magyar istcntiszieletet tartanak.

A szarvasi róni. kát. templomban 

vasárnap és ünnepnap 8 órakor diák

mise. 9 órakor csendes mise. 10 órakor 

szentbeszéd, nagymise, délután 3 óra

kor litánia. Köznapokon negyed 8 óra

kor csendes mise.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 

Árvalnz dísztermében Kondoroson 

minden hónap második vasárnapján 

délután 2 órakor van istentisztelet a 

községi iskolában.

REMÉNYSÉGGEL,
bizodalommal telt meg min
den békésvármegyei ember 
szíve, láttán annak a meleg 
érdeklődésnek, mely . legfel
sőbb Hadurunk csütörtöki, 
békésszentandrási látogatásá
ból kisugárzott. Abból a láto
gatásból, amely elsősorban 
és kizárólag a munkának 
szólt, mely eredményeinek 
kihatásaival egy egész ország 
boldogulását lesz hivatott 
előbbre vinni* s amely a 
közösség, mindnyájunk érde
kében való. A munka tech
nikai nagyszerűségén túl azon
ban az érdekelte elsősorban a 
Főméltóságú Urat: milyen
gazdasági következményei 

lesznek ennek a munkának a 
forgalomra, öntözésre, terme
lésre, szóval a közösségre. S 
szemében büszké öröm csil
lant fel, amikor az illetékes 
szakemberek felvázolták előtte 
a terveket, amelyek a Körös 
Békésig hajózhatóvá tételéről, 
á gabona olcsóbb szállítha* 
tásáról, az intenzívebb, re- 
ménydúsabb öntözőgazdálko
dásról meséltek. Minő bol
dogság dobogtathatta meg 
Kormányzónk örökkön faj
tájáért aggódó szivét csütör
tökön, csak a jó Isten tudja, 
mi azonban magas látogatá
sában boldogan láttuk azt a 
féltő gondoskodást, amely 
nemes szívét irányítólag hatja 
át mindnyájunk érdekében, 
nemcsak a jelent, de talán 
elsősorban a jövendőt illetően.

A békésszentandrási kubi
kosok és a környék nem 
kisebb értékű munkásai ezen 
a napon megfeszítettebb iz
mokkal dolgoztak, szerszám- 
juk többet, jobbat termelt, 
megnőtt a teljesítményük, 
mint a hitük is az elkövet
kező boldog idők eljövetelé
ben. Mert közöttük járt az 
első magyar ember; mert 
érzik és érezték, hogy vigyázó 
szemmel nagybányai vitéz 
Horthy Miklós vigyáz rájuk, 
Családjukra, házikójukra, föld
jeikre, jelenjükre és jövőjükre,
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— Halálozás. F. hó 21-én, 
pénteken Désen tragikus hirtelen
séggel meghalt Frecska Samu 
helybeli mozitulajdonos, 43 éves 
korában. Porig' sújtott családja 
holttestét Szarvasra szállította, 
ahol kedden délután helyezték 
nyugalomra óriási részvét mellett. 
Frontharcos bajtársai nevében a 
sírnál Kovács Pál vezetőtisd bú
csúzott a kedves emlékű bajtárs
tól. Kiterjedt rokonság gyászolja.

— Püspökszentelés Gyulán. 
Dr. Serédi Jusztinján Magyaror
szág bíboros hercegprímása f. hó
24-én, hétfőn délelőtt fényes, ma
gasztos ünnepség keretében szen
telte püspökké báró Apor Vilmos, 
volt gyulai apálplébánost, az új 
győri püspököt. A magas vendég 
látogatása s a püspökszentelés 
nem mindennapi eseménye, a 
vármegye minden részéről renge
teg embert vonzott ezalkalommal 
Gyulára. A hercegprímás gyulai 
tartózkődáza alatt a föispáni pár 
vendége volt.

— Melrch János nyugalomba 
vonult Dr. Melich János, a Páz
mány Péter Tudomány - egyetem 
büszkesége, a nyelvtudomány 
reprezentánsa, a Szarvasi öregdi
ákok Szövetségének társelnöke, 
Szarvas nagyközség díszpolgára 
nyugatomba vonult Ott hagyta 
nagyértékfii munkálkodása helyét, 
hogy teljes munka készségét a 
Szófejtő Szótár hatalmas munká
jának befejezésére fordítsa, isten 
tegye nála gazdaggá és boldoggá 
a nyugalom éveit.

— Kinevezés. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Baksa 
Lajos békésszentandrási áll. el. 
iskolai tanítót Lemkényre (Három
szék) áll. el. iskolai rendes taní
tónak-kinévezte.-A törekvő, kiváló 
szakképzettségű, sokoldalú, képes
ségű tanító távozását a békés- 
szentandrásiak őszintén sajnálják.

— Szombaton képviselőtes
tületi közgyűlés. Szarvas község 
képviselőtestülete f. ?évi március 
hó 1-én (szombaton) délelőtt 9 
órai kezdettel! gazdag tárgysoro
zatú rendkívüli közgyűlést tart. 
A tárgysorozaton többek között 
szerepel két elöljárósági előterjesz
tés a község szervezési szabály- 
rendeletével rendszeresített két 
közigazgatási jegyzői állásnak a 
normál létszám keretébe való be-

‘ illesztése és a községnél rendsze
resített egyik segédjegyzői állás
nak önállóhatáskörű jegyzői állás
sá való át szervezése tárgyában. 
Mindkét elöljárósági előterjesztés, 
különös figyelemmel a szakkép
zett tisztviselőkben (főleg jegyzők) 
lévő nagy hiányra fokozott fon
tossággal bir, s nagyérdeklődésre 
számot tartó.

— Tűzharcos közgyűlés. A ma
gyar Tűzharcos Szövetség szarvasi 
főcsoportja, f. évi március hó 2-án, 
vasárnap d. u. 3 órakor, a Polgári 
Körben tartja évi rendes közgyű
lését, melyre a tagokat ezúton is 
meghívja az Elnökség.

— Farsangi előadások. A hely
beli tanitónőképző cserkészcsapata 
f. hó 23-án, vasárnap rendezett 
igen tartalmas és szépen be
tanult műsorú iarsangi estét, szép 
érdeklődés mellett. — A polg. 
iskola ifjúsága szintén ezidőben 
rendezte meg farsangi estéjét, 
nagy érdeklődés meHett. Az ügye
sen és változatosan összeállí
tott műsort nagy élvezettel Szem* 
lélte végig'a nagyszámú közönség. 
-*• A Kié ifjúsága újból előadta 
egy héttel ezelőtti műsorát, -szin
tén nagy érdeklődés mellett

— Törvény az árvízkérdés meg
oldására. Báró Bánffy Dániel 
földmívelésügyi miniszter utasítot
ta a vízrajzi intézetet, készítsen 
sürgősen terveket az országviz- 
gazdálkodási kérdéseknek gyöke
res megoldása érdekében. A nagy- 
szabasú munka már meg is 
kezdődött s minden bizonnyal 
törvénnyel fog befejeződni, mely 
hír szerint módot fog találni az 
ármentesítő társulatok munkájá
nak egységes irányítás alá helye
zésére és vagyonuk megfelelő fel
használására is.

— Új vármegyei gazdasági 
felügyelő. Márky Jenő várm. gaz
dasági főfelügyelő nyugalomba- 
vonult. A felügyelőség vezetését 
dr. Thaisz Lajos, a magyar gazda
sági felügyelői kar igen tehetsé
ges s Szarvason is igen előnyö
sen ismert tagja vette át, akinek 
működése elé vármegyénk gazda- 
társadalma bizalomteli várakozás
sal tekint.

— Meghívó. A Szarvasi Álta
lános Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezet 1941. évi március 15- 
én este 7 órai kezdettel a „Nem
zeti ünnep" alkalmából közvacso
rát rendez tánccal egybekötve, 
melyre a nagyérdemű közönséget 
szeretettel meghívjuk. Vacsora 
birkapörkölt, kenyér és savanyú
sággal személyenként 1 P 50 fill.

— Tíz nappal elhalasztották 
a kenyérliszt keverésidejót. A 
nemrégen megjelent kormányren 
delet olyképpen intézkedett, hogy 
március hó 1-től kezdve ország
szerte a kenyérlisztet különböző 
előírás szerint keverni kell. Az 
egységesen életbelépő kormány
rendelet most úgy intézkedik, 
hogy az egész országban márci
us 10-től -kell kukoricaliszttel 
keverni a kenyérlisztet, egyben 
intézkedés történt, hogy minden
hol elegendő tengeriliszt álljon 
a közönség rendelkezésére.

— Tavaszi vetőmagakció. Hirt 
adlank már arról, hogy a tavaly 
jól bevált vetőmagakciót mind 
kölcsön, niind készpénz fizetéses 
formájában a kormányzat ezidén 
is le fogja folytatni. Most állapí
tották meg készpénzfizetés esetén 
az egyes vetőmagvak árát a kö
vetkezőkben: zabnál 21‘35 P, 
árpánál 25‘35 P, és tengerinél 
21*65 P-t. Búzavetőmagakció, te
kintettel arra, hogy vidékünkön a 
tavaszi, búza jövedelmezőn nem 
termeszthető, nem lesz. Beliczey 
Miklós főispán eljárt a földmive- 
lésügyi miniszternél, kérve, hogy 
kellő mennyiségű tavaszi vetőma
got bocsásson a vármegye gazdái 
rendelkezésére. A miniszter meg
értéssel fogadta a kérelmet és 
intézkedett annak teljesítése iránt. 
A kiutalt vetőmag már meg is 
érkezett. Kapott a vármegye 50 
vagon árpa-, 28 vagon zab-, 36 
vagon tengeri- és 10 vagon tava
szi búzavetőmagot. Felelet ez 
azoknak, akik azt állítják, hogy 
a kormánypolitika nem a tettek 
politikája.

- — Meghívd. A Szarvasi Sakk- 
Kör f. évi március hó 11-én, 
kedden este 8 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését az Ipartestü
letben lévő helyiségében. Kéri, 
hogy .lagjai minél nagyobb szám
ban jelenjenek meg.

— Meghívó. A Szarvasi Pol
gári Kör saját helyiségében f. évi 
március hó 9*én, délután fél 3 
órai kezdettel választmányi Ülést, 
utána pedig rendes évi közgyű
lést tart Kéri tagjait, hogy minél 
nagyobb számban Jelenjenek meg.

MAGYAR NÓTA-EST
lesz az Árpád-szálló dísztermében 
1941 március hó 8-án este 8 órai 
kezdettel László Imre országos 
hirü, közkedvelt rádió-énekesmű- 
vész és vitéz Szentirmay Iván, 
a Nemzeti Munkakőzpont orszá
gos megbízottja felléptével.

Az est műsora :  1. Meg
nyitó. Elmondja vitéz Zerinváry 
Szilárd orsz. gy. képviselő. 2. 
SzelényiKató zongoraszáma.
3. Magyar nótákat énekel vitéz 
Szentirmay Iván. 4. Magyar pá
rostánc. Bemutatja Nádor Ella

és Joanics György. 5. Magyar 
nótákat énekel László Imre. T í z 
perc szünet. 6. Két zongo
rán magyar nótákat játszik Sze- 
lényi Kató és Linkesch Éva. 7. 
Vitéz Szentirmay Iván előadása 
énekszámokkal. 8. Deme Dezső 
gimn. tanár tílinkózik, kiséri a 
cigányzenekar. 9. László Imre 
énekel. Helyárak : I. rendű hely
2 P, II. rendű hely 1‘50 P, Álló
hely 1’— P. Külön meghívó nem 
lesz kibocsájtva. Felülfizetéseket 
a jótékónycél érdekében köszö
nettel fogadnak.

— Felhívás. Az Országos Nem
zetvédelmi Bizottság Békésmegyei 
Csoportja értesi i, az érdeklődő
ket, hogy dr. Galli Károly békés
csabai ügyvéd, m. kir. kormány
főtanácsos elnöklete alatt dr. Hoz
mán Károly vármegyei tiszti 
főügyész, vitéz Ambrus Laĵ s 
bankigazgató gyulai, vitéz Réttiy 
Béla gyógyszerész békéscsabai és 
Pfeiffer István uradalmi főintézp, 
békéssámsoni tagokkal megalakult. 
Mindazok, akik a Kormányzó Qr 
öfőméltósága által ellenforradalái 
és irredenta mozgalmakban tanú
sított önfeláldozóan hazafias ma
gatartásuk jutalmául alapított nem
zetvédelmi kereszt odaítélésére 
igényt tartanak, minél sürgőseb
ben — lehetőleg f. évi március 
hó 10. napjáig — folyamodó ív 
átvétele végett a bizottsági elnök
nél vagy valamelyik bizottsági 
tagnál, akiktől a netalán szüksé
ges további felvilágosítást is meg
kapják. Az Országos Nemzetvé
delmi Bizottság Békésvármegyei 
Csoportja.

— Nagy felhajtás, kis forga
lom, óriási árak a múlt heti 
országos vásáron. Múlt hét csü
törtök, péntek és szombatján zaj-, 
lőtt le Szarvason a szokásos kora 
tavaszi állat- és kirakodóvásár. 
A vásár képe híven kifejezője volt

' a jelenlegi helyzetnek, melynél 
különböző mértékben az árak 
ugrásszerű emelkedése a legjellem
zőbb. Mindkét állatvásáron .szo
kásos nagy volt á felhajtás arány
lag mégis kevés jószág cserélt 
gazdát éppen a nagyon magas 
árak miatt. A hathetes malacok 
párjáért 40—50 pengőt is elkér
tek s egy-egy jókinézésű tehén
ért 6C0—700 pengőt is adtak. 
Ugyanez volt a helyzet a lóvásár

nál, sőt a szombati kirakodó vá
sárnál is, amely dacára a hagyo
mányos esőnek, szintén túlzsúfolt 
volt. A sokféle korlátozás és 
anyaghiány miatt itt a kirakodás 
nem volt túl nagy.

— Baross közgyűlés. Baross 
Szövetség szarvasi szervezete f. 
évi március hó 2-án, vasárnap 
délelőtt 11 órakor az Iparcsar
nokban tartja ez évi közgyűlését. 
A szövetség e gyűlésre ezúton is 
meghívja tagjait.

— Megállapították a búzake
nyér szinhatárát A közellátási 
minisztérium szakértők meghallga
tása után megszabta, hogy milyen 
legyen a jövőben a bú- 
zakenyérliszt legvilágosabb színe. 
Március hó 3-tól kezdődően nem 
szabad ennél, a most megállapí
tott színűnél- világosabb lisztet 
forgalomba hozni. A M. Kir. Ga
bona- és Lisztkisérleti Állomásnál 
(Budapest, II. Kis Rókus utca 1/b 
lehet beszerezni azt a hivatalosan 
megállapított lisztmintát, amelyik 
irányadóul szolgálhat. Aki márci
us 3-a után ennél világosabb 
színű EB (egységes búzakenyér) 
lisztet hoz forgalomba, kihágást 
követ el, büntethető.

— A takarmánytermelés foko
zása. A háborús viszonyok miatt, 
a külföldi abraklakarmányoknak 
behozatala, valamint a belföldön 
termelt abrak- és szálastakarmá
nyoknak kellő időben való szál-, 
Htása mind nagyobb nehézségekbe 
ütközik. Nemcsak hazafias köte
lességet teljesít, de saját gazda
ságának zavartalan menetét is 
biztosítja az a gazda, aki állat
állományozásához szükséges szá
las- és abraktakarmányt a saját 
gazdaságában megtermeszti. A

TŰZIFA
szükségletét a jövő tétre már 
most rendelje meg. Elsőrendű 
száraz bükkhasáb fát kaphat

kedvező fizetési feltétel
m e l l e t t

Gaál József
t ű 2 i f a k e r e s k e d ő n é l  

Telefonszám: 136. m

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon rokonoknak, isme
rősöknek és a szarvasi tűzharcos 
csoportnak, akik szeretett férjem 
elhunyta alkalmával végtisztes
ségén megjelentek, vagy sírjára 
koszorút küldtek és ezáltal fáj
dalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
ezúton mondunk köszönetét.

Szarvas, 1941. évi február 27.

özv. Frecska Sámuelné 
és családja

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, 

ismerősöknek, jóbarátoknak, 
kik szeretett jó férjem, illetve 
drága jó édesapánk

CSICSELY MIHÁLY
elhunyta alkalmával végtisz
tességén megjelentek, ezúton 
mondunk hálás köszörietet. 

Szarvas, 1941 febr.24.
£ lvCsics*lyMihályné és családja

földmívelésügyi miniszter felhívja 
a gazdák figyelmét, hogy az- or
szág és saját érdekükben is gon
doskodjanak a szükséges szálas- 
és abraktakarmányoknak minél 
nagyobb mértékben saját gada- 
ságukban való raegtermesztéséről.

— Újítás az ipárigazolványok 
kiadásánál. Az iparügyi és. keres
kedelmi miniszter rövidesen , uta
sítást ad ki az iparjogosítványbkat 
kiállító hatóságoknak  ̂ hogy az 
iparengedélyek ésiparigazolyányok 
kiadásánál necsak a kérelmezők 
személyi kérelmeit vizsgálják,

- hanem .mérJege!j£kT,azjU&: hogy a 
szóbanforgó szakmában szükség 
van-e cég alapítására.

— Felülfizetések. A február
8-án Szarvason rendezett intézi és 
levente bálon az alábbi feítflfize- 
tők adományát köszönettel nyug
tázzuk. (Folytatás.) Kresnyák Pál, 
Kovács Pál, Piros József, dr, Pán- 
czél József 4—4 P, Fehér József 
3’50 P, Práznov^ky Jenő, 
Mikolay Mihály, Mikólayl István, 
Kovácsik Károly, Sándor Gábor, 
Borgulya István, Ribárszky VPál, 
Zalán Gusztáv, Privler Pál, Melis 
Mihály, Kelen József,- Szeleczky 
Vilmos, . Darida György,;' ftóth 
Béla, Papp Emil, Smidt József, 
dr. Juhász József, Medvegy József, 
Kellő Gusztáv, Fehérváry Géza, 
Lobifcsák János, PetierídiGyula, 
Rohoska Géza, Szarvasi Kisgazda
kör, Bartos Pál, Fetzer József, 
Korim Kálmán 3—3 “ P,’ Hanó 
Karola, Janurik Pál, Tauth Antal, 
dr. Török Sándor, dr. jáhurik 
János, Szenes Béla, Wágner tiéza, 
Molnár György, Hanzó ítátíály, 
Moravcsik józsef,, peim .János, 
Ifl. N„ vitéz . Tóth Jánós, /vitéz 
Takács’ István, Podani ■; István, 
Brauner György, vitéz . Letényei 
János, dl-.. Lévay , Öé|á, Molnár 
Lászlő* Pásztor. Pál,-Ho!.éczy'Öéla, 
Hajáé Endre, Kovács Jánosi' dr. 
Oláh .Ántái,\$lr’ . .V é ra ;'^ á lia  
2^-2 P, Medv^c]w.’Júliá, dr/fS|seő 
Antal, Bajqelí/ Oúsátáy,,. ^r. yité* 
Durkó AhtatBaricz KarQly j*50— 
1-50. P, .. Csabacsttdy ; Ip fö te  
Egyesület, Dáloá .^jriuél P, 
Ruzsicska Sándor 0$Q P-£. Utólag
a, kővetkező adpmáiíyoK 'ttkeitek 
be: frankó, Miítáiy;;10^- P,
vitéz Szabó Jemő, Weszter Béla, 
Szarvasi Ipároskör, 5—ő T, . dr. 
Kordoványi Mihály 3 P,; Tóth
Miklós 2 — P, Vitálisjártoa F5ÓP,
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]ővő vasárnap megkezdődnek 
a tavaszi I. osztályú bajnoki küz
delmek. Nagyon sok helyen már 
a bajnokság komoly előkészülete
ként barátságos mérkőzéseket is 
rendeznek az egyesületek. Csak 
Szarvason néma minden, amely 
megállapításunkat még az az egy
két edzés sem menti, ahol már 
megjelent vagy 4—5 játékos . . . 
És ilyen előzmények után kell 
már március 9-én, jövő vasárnap 
bajnoki mérkőzést vívni a jóké- 
pességü orosházi együttessel, az 
OMTK-val. Nincs kétségünk az 
iránt, hogy Szarvas nagyszámú 
sportrajongói így még kevesebb 
bizakodással tekintenek a Turul 
első bajnoki mérkőzése elé. Mint 
hírlik azonban — bár erről pon
tos értesüléseink nincsenek —, 
rászánta magát a vezetőség egy 
barátságos mérkőzés megrende
zésére, amely vasárnap délután 
lenne a Kondorosi TE ellen. 
Nagyon örülnénk, ha a fenti hír 
valónak bizonyulna, mert akkor 
csapatunk legalább egy mérkő
zéssel a „háta mögött", indul
hatna a bajnoki küzdelmekbe.

•
Bertók Pál, a Turul edzője — 

állítólag — megválik Szarvastól. 
Meglepőbb ez a hír annál is in
kább, mert egyesztendei edzői 
működése alatt állandóan azzal 
hitegette Szarvas sporttársadalmát, 
hogy megválik régi egyesületétől, 
a Szeged FC-től és a Turul 
ginéiben fog játszani. Nem így 
történt. . .  Ellenben az, hogy 
amfg a Turul vezetősége tényleg 
mindent elkövetett annak érdeké
ben, hogy biztosítsa Szarvason 
való megélhetését, ennek ellené
ben kívánva szereplését a csa
patban, — addig Bertók ígéretét 
semmibe sem véve, egyszerűen 
újra a Szeged FC-ben játszott és 
hozzá még a legnagyobb bosz- 
szúságra: a Turul vezetőségének 
tudta és engedetme nélkül. Nem 
kívánjuk bírálat tárgyává tenni 
Bertók cselekedetét, mért közsé
günk sporttársadalma úgyis elítéli 
ezért: látva, hogy egyesztendei 
edzősködése alatt bőven elhang
zott szólamai csak szólamok ma
radtak, valóságban azoknak azon
ban semmi értékük nem volt, nincs 
és félünk, hogy nem is lesz.

Új játékosok megszerzésén
fáradozik a Turul-vezetőség. Igen 
későn történtek lépések ebben az 
ögyben, de nagy örömére közsé
günk sportközönségének, hogy ez 
a nagyon fontos tennivaló már 
komolyan- rendezésre kerül. Mi
után pontos értesüléseink nincse
nek, csak ágy „hallásból* írunk 
le egy pár sort, természetesen 
csak fenntartással -adva blrül azt 
olvasóinknak; Középcsatárnak a 
kitűnő Sófalvi Il-t. sikerűit meg
szerezni, te  ez a régen vajúdó , 
probléma — reméljük —  sikere
sen megoldódik, A védelemnél és 
fedézétsomál js lesznek — a 
hírek szerint — komoly erősíté
sek. A kapus-kérdésBinderrel és 
Waüával megoldottnak tekinthető. 
A légnagyow erősftést a hát
védeknél kapjak az alosztályban 
igen jól ismert két Borza-testvér 
személyében- A fedezetsorban a 
szintén mezfyóri Pocsai nagy 
ujcitsfgt lesz a Tundráik. Ha á ' 
f&tiek -T&lötjan látszanának csík • 
pattokban, akkor.bátran nézhe- 
tünk a tavaszt küzdelmek elé.

— Anyakönyvi hírek. Születtek: 
Bódis jános és Székely Róza le
ánya Éva-Róza, Medvegy János 
és Opauszki Judit leánya Mária, 
Kondacs Mihály és Litauszki Judit 
leánya Katalin, Trabach János és 
Kovács Judit fia István, Rácz 
Sándor és Ökrös Hermin Íeány3 
Éva, Blaskő Mihály és Paulik 
Anna leánya Mária, Bertók István 
és Komár Anna fia István, Lita- 
vecz Mihály és Antal Anna leánya 
Zsuzsanna, Tusjak Pál és Tóth 
Anna leánya Anna-Mária, Valach 
Pál és Krátki Anna leánya Judit, 
Dankó Pál és Borgulya Mária 
leánya Zsuzsanna, Bliznák Pál 
és Gáspár Margit leánya Julianna. 
Hásasságot kötöttek . Kovács Mi
hály Tóth Maconka Judittal, Kur- 
del Mihály Garaj Máriával, Ma- 
tejsz István Jávorka Lujzával, 
Krajcsovics Pál Szlovák Máriá
val, Gáspár György Fabó Erzsé
bettel, Sinkó Pál Klimaj Judittal, 
Balás János Szlovák Zsuzsanná
val, Poljovka György Kovács 
Zsuzsannával, Tusjak János Ba
lázs Annával. Borgulya Mihály 
Maczik Máriával. — Elhaltak: 
Koszti Jánosné Tusjak Erzsébet
53 éves, özv. Medvegy Jánosné 
Hicz Judit 74 éves, Milyan Pál 
66 éves, Kugyela Mihály 42 éves, 
Blaskó Mária 75 éves, Klucsik 
György 17 éves, Kriska János 65 
éves, Pljesovszki Mihály 37 éves, 
özv. Hirschmann Kristófné Ott 
Terézia 78 éves, özv. Szloszjar 
Pálné Melis Mária 86 éves, Ur- 
bancsok Mária 1 hónapos, özv. 
Urbancsok Tamás 76 éves. Kraj- 
csi Jánosné Mitovszki Anna 38 
éyes. Szilágyi László 1 hónapos, 
Szklenár Pálné Szilágyi Mária 38 
éves, özv. Virág János 75 éves, 
Búzás Jánosné Král Erzsébet 65 
éves, özv. Janecskó Györgynéja- 
nccskó Katalin 43 éves,' Balczó 
Pálné Kugyela Katalin 18 éves, 
Csicsely Mihály 45 éves.

ÉRTESÍTÉS !
Értesítem a mélyen tisztelt 

közönséget, hogy szobafest
és mázoló műhelyemet 1. kei. 
Kossuth Lajos-utca 42 sz. ;;lá, 
a Szent István otthonba he
lyeztem át. Minden e szakmába 
vágó munkát továbbra is a 
legjutányosabban vígzem. —

FODOR GYÖRGY
szobafestő és mázoló. 977

Szarvasi Hitelszövetkezet

mini az O. K. H. tagja cég

Ö ° | o " O S

kamatozás mellett
folyósít váltókölcsönöket kis
gazdák és mezőgazdasági 
munkások részére. 370

Hajlítható fatalpú, férfi, női 
és gyermekcipők és papucsok 
megrendelhetők, készen kap
hatók

Kun Pál
lábbeli készítőnél

IV, kér. 49 sz. Gummi csizma 
és hócipő javítását felelősség 

mellett vállalom.
965

Eladók
a Mária-malom egyes tár
sainak a részei külön is.
Érdeklődni lehet Biroga Sándor 
mplomrészlu’ajdonosnál helyben 
a telepen Petőfi:utca 11 sz. alatt.

C O N T I H E N T A L

Í R Ó G É P E K
újból kaphatók

Miillernél

* c

Búzát, árpát és tengerit
a legmagasabb naptáron vásárolunk

dr. Podany Pál és Társai
TeUfon 61. G Á S P Á R - M A L O M  TeUforv Í7.

B ú z á t  t á r o l u n k !
810

Búzát , és mindenféle inag- 
vakat mindenkor a 
legmagasabb piac i  
napiárakon vásárol

(

KLEIN MIKSA
gáboppk^reskedő/Kontúr-há^ban 
XÁrpSd-száIlodával Szemben.)

á  r p á t ,

zabot ,

tengerit,

Rossz a rádiója?
Forduljon bizalommal

BARECZ JÁNOS
felsöipariskolát végzett 
elektrospecialistához

S Z A R V A S
IV. kerület 6t siám.

945

APRÓHIRDETÉSEK
özv. Borka Ignácné 111. kér. 

257 számú háza eiadó. 971

Tulakörösön 15 kát. hold föld 
felssmüvelésre kiadó. Érdeklődni 
dr. Csicsely Mihály ügyvédnél.

972

Napszámost állandó munkára 
felvesz Süveges kelmefestő. 973

Eladó a mangolzugban 277 
négyszögöl ■ príma, jókarban tar
tott szöflő. Érdeklődni lehet I. 
kér. 131 sz. alatt. 975

Mangolban gyümölcsös meder-, 
rel eladó. Érdeklődni lehet Csaszt- 
van Mátyás 111. kér. 104 sz. a.

976

Papír és illatszertár áruval és 
bútorral azonnal eladó II. kér. 153.

979

15 hold föld Csabacsüdön el
adó. Érdeklődni lehet Kiszely 
György II. kér. 184 sz. alatt vfigy 
pedig dr. Král Pál ügyvédnél. 929

Janurik Jánosnak 22 kishold 
szántóföldje tanyával Décsilapo- 
son eladó. Érdeklődni lehet :1V.’ 
bel. kér. 252 sz. .427

Ház eladó IV. kér. 79 sz. a. 
Érdeklődni ugyanott. 949

Egy ügyes fiút kovács inasnak 
felveszek VII. külker. Galóliálmi 
iskola mellett. Johanovics ' Pál.

947

V. külker. 2 szám alatt pár 
száz ~db akáccseméte eladó. 956

2 szoba, előszoba, konyha és 
mellékhelyiségből álló • lakás ki
adói). kér. Hunyadi-utca- 287} U
____________________ m

Használt férfi és női rúhát -ve
szek és eladok. Hívásra házhoz 
megyek, ftólári - Páhifc K.Bélt- 
tgqr-u.17. "

. Elad* Mangplbau 2Ó6 tíégy&zör 
göl térületü gyUmülC3ö$ M  körös? 
partrész, mely. vikendház építésire 
alkalmas. Érdekíődfti leljet a tulaj
donos Janecskó JándsnáT az Ált.’ 
Fcgy. és Ért. Szövetkezetben; 925

Nyomatott MüÜerKáróly könyv-
nyeedyébw Smiwh 4. lwr. \i*


