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I
Gyásza van ismét a ma

gyarságnak. K időlt a nem
zet őserdejéből megint egy 
sziklaszilárdiiak hitt tölgy, 
kimúlt egy ember, kinek 
egész élete és munkássága 
égybeforrott azzal a mun
kával, amelyet a trianoni. 
gúzsba kötött népűnk ví
vott történelmi jogaiért két 
hosszú évtizeden keresztül. 
O tt volt, amikor sátáni el- 
leflségeink ácsolni kezdték, 
koporsónkat, együtt hor
dozta mindannyiónkkal gol
gotáé keresztünket, s ott 
vóít, ódkor elgördült sírunk
ról a nagy kő, hogy első 
legyen a feltámadás utáni 
építő munkában is. Útmu
tatás volt egész élete, me- 
íftentó minden szava, gon
dolata^ hite, reménysége, 
ifánytszabó, komoly, céltu
datos mindeú cselekedete, 
{ette. Mindegy, hogy hói 
dolgozott, egyformán nagy 
és kizátólág magyar volt a 
legfrissebb magyar élethaj- 
tásók vezetésében, az egyé- 
téúai katedrákon, a társa* 
dalxni életben, politikai tény
kedésében és magán életé- 
betf.

S zívós kitartással, csend
ben, kéményen küzdő, ál
dozatos lelkületű, nemes 
szívű magyar, akinek csa
ládi, nemzetiségi tradíciói 
csak erősítéséül szolgáltak a 
Huszádík század jelen évti
zedeinek tisztítótüzében' 
megifjödott magyarságnak, 
amelynek leikével, gondol
kodásával, szívével, hitével, 
vágyaival és törekvéseivél- 
egy volt mindhalálig. Nagy 
-mfv rúint: oígánizátor, utbl- 
é&ététleti á békemünkái- 
bttfi1, p a tik a i tiszta rriátásá- 
bttfiV tájékozottságában. Ne-' 
M  köSzötahetjülr, hogy má 
ójfiikói1 sztette Európában1 
tÖzbfeö-láügbart ú&ik min-' 
d&f, itt1 n állunk jövőt épitő, 
áyügaltnSs, térnielő munka1 
ftflyOi; Tragikuma ennek a 
48k; soYácöiíiJŐsti sztetíVedétt 

nemzetnek, hogy akkor

hagyta ő is itt, akkor szó

lította el a Legfelsőbb hívó 

szó, amikor pedig kitartá-. 

sára, munkájára, türelmére,' 

tisztánlátására, útmutatására, 

hitére a legnagyobb szük

sége lett volna nemzetünk

nek. Gyenge a szó kifejezni 

s erőtlen a toll leírni a fáj

dalmat, amelyet elvesztése 

mindayájunknak okoz, jel

lemezni pedig és felmérni 

életét és munkásságát med

dő fáradozás lenne. Gyarló 

kísérlet volt fenti pár sor 

is csupán, csak az elvesz

tése utáni űrt érezzük szí

vünk és lelkűnkben „a fáj

dalom elszoritja torkunk s 

csak könnyeink hullanák.'* 

Isten veled, nagy halot

tunk, Isten veled . . .

Bizonytalan időre elhalasztották a 
vármegyei MÉP-képviselők körútját

Múlt heti lapszámunkban részletesen közöltük, hogy 

a vármegyei M ÉP. képviselők megszakított proganda kőr

útjukat f. hó 5-én, szombaton folytatják s gyors ütem

ben bejárják még a vármegyei azon községeit, ahol nem 

fordultak meg. Illetékes helyről nyert értesülésünk szerint 

a Teleki Pál gróf miniszterelnök tragikus halálával be

következett nemzeti gyászra tekintettel, a képviselők 

tervbevett útja is elmarad, ill. bizonytalan időre eltolódik.

KépviselőtestUlell
k ö z g y ű l é s

. Határozatok az egészségház létesítése ügyében

Szarvas nagyközség képvise
lőtestülete március hó 29-én, 
szombaton délelőtt 9 órái kez
dettel tartotta meg ez évi ren
des közgyűlését. A közgyűlés 
vita és-észrevétel nélkül elfo
gadta a község háztartási és 
egyéb alapjainak 1940. évi 
zárószámadásait, amellett több 
igen fontos s az általánbs ér
deklődésre igen számottartó 
ügyben határozott. így többek 
között letárgyalta a vármegyei 
tisztifőorvos átirata- alapján a 
létesítendő egészségház ügyét, 
különfóén anyagi vonatkozá
sokban. Mint már múlt szá
munkban jelentettük,* az egész- 
ségliáz a gróf Csáky* utca és 
á Korona-utca sarkán épülne 
fel, s benne községünk összes 
egészségügyi intézetei helyet 
kapnának; Értesülésünk szerint 
az építkezésnél a község mint
egy 35 ezer pengőnyi állam*'

segélyre számíthat, valamennyi 
befolyik a jelenlegi Stefánia 
épületének eladásából is, s 
csak az így, illetve ezekután 
fennmaradó összegről kell niajd 
a községnek gondoskodnia. A  
község elöljárósága már ki is 
adta mérnökének á tervek ki
dolgozását és remélhető, hógy 
áz ügy, illélvé egészségház rö
videsen tető alá kerül. Tudo
másul vette a községi képvise
lőtestület Melis Pál gazda le
mondását, határozott a szarvas 
—nagysiénás^-orosházái' útnak 
szarvasi szákásza' kiépítésével 
kapcsolatban szükségessé vált 
kisajátításokról, tudomásul vette 
többek között a kisgyűlés ha
tározatát a betonút vásártér 
előtti szakaszának kiszélesítése' 
ügyében hozott előző határo
zata jóváhagyásáról. Több ki
sebb ügy letárgyalása után a' 
közgyűlés véget' ért/

Gyermékhangverseny 
Békésszentandráson

A békésszentandrási reformá
tus népiskola tanulóiból alkított 
gyermekkar és gyermekzénekar 
f. évi március hó 30-án, vasár
nap este pompásan sikerült 
„Éneklő ifjúság" hangversenyt 
rendezett a Népkörben. A 
hangversenyt nemcsak helyben, 
hanem vidéken is nagy érdek
lődés előzte meg, különösen a 
szakkörök részéről, ami szép
számú közönség részvételében 
nyilatkozott meg. Az est - a 
Himnusz eléneklésével kezdő
dött, majd egy háromszólainú 
kánonnal, melyet Marj ay Géza 
ref. lelkipásztor, iskolaszéki 
elnök magasszínvonalú, meg
nyitó beszéde követett, az 

„Éneklő ifjúság" mozgalomról, 
annak céljáról, jelentőségéről 
és az eddigi ily vonatkozású 
helyi munkáról. -Ezután kezdő
dött a tulajdonképpeni hang
verseny, amelynek műsorán 
népdalkórusok, zsoltárok*, ma
gyardalok, katonanóták, Keré* 
nyi, Bárdos, Kodály, Neuwach, 
Haydn, Cherubini, Gebhardi 
szerzemények szerepelték á 
csöppnyi, emberreménységek 
nem várt pompás előadásában. 
Igyekezet, vasszorgalom, fegye
lem, rátermétség, ügyszeretet, 
kifinomult érzék dalolt, muzsi
kált ez estén a gyermekek aj
kán és őrök bizonyossága, faj
tánk, annak kimondhatatlan 
lelki gazdagságának, melyből az 
avatottak mindig újabb kincse
ket, értékeket képesek felszínre 
hozni, kitárni. Ugyanakkor 
azonban vád is sok ' százados 
és jelenbem mulasztásunk miatt, 
amely csak ilyenkor tűnik be
szédesen fel. Zeneileg tálán 
csak annyi a karról, hogy 
hangverseny a legkényesebb 
igényeket is kielégítő ered
ménnyel hárult. Pompásán il
leszkedett be á műsorba 
Györgyiakab Endre előadása^ 
ill. felolvasásával, Oncsik János 
magánszámaival és Schafer 
Gabriella" ügyes szavalatával. 
A . száj bar monika-t _tilinkó- -éj 
xílophon-zenekfir szintén meg
érdemelt sikert aratott.

Legfőbb osztályrészéire. a si
kernek Dobó Lá&lÖ. tanító, a£ 
ő hozzáértése,- Ügybuzgatoá', 
kitartó' türelmé, a magyar nóta 
és fajtája iránti szereteté; ra
jongása tette lehetővé^ és /biz
tossá eme első szárnypróbálga
tás sikerét Köszönjük né lu á  
műélvezetet ; mintanogy köszön 
netet mondusk minden szerep
lőnek,'-'vezétőnek’ és mindenkid 
nek, aki a pompásan sikerült 
est előkészítésében rés rendezé
sében közreműködött,

Ara 10 fillér
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kapnak a szarvasi egészség- 
védelmi szervezetek, intéz
mények. Olyat, amely bár 
könnyíteni a mérhetetlen 
munkát nem lesz képes, de 
kiszélesbíteni annál inkább 
és összpontosítani az eddig 
szétszórtan működő s talán 
éppen ezért kisebb ered
ményt felmutatott erőket. 
Rövidesen teljesül minden 
szarvasiak á lm a : nagyobb 
lesz a szülőotthon, szélesebb 
körben működő a zöldke
resztes szolgálat s komo
lyabb, általánosabb, remél
hetőleg eredményesebb is a 
tüdőbetegségesek elleni vé
dekezés és küzdelem. Kö
szönet érte már előre is 
azoknak, akik létrehozásán 
fáradoznak.

A z ország, közelebbről a 
megye, illetve községünk 
vezetőinek az egyesek s 
ennek révén az összeség 
egészsége és fennmaradása 
érdekében vívott e nemes 
küzdelem láttán, önkéntele
nül eszünkbe ötlik ama má
sik, szélesebbkörű, ádázabb, 
s indítóokaiban soha eléggé 
ti$ztán nem látott harc, ahol 
éppen megfordítva: vajmi 
keveset ér az egyedek élete, 
s az összeség léte is csak 
az ellenoldal elnyomása út
ján lehetséges. A  históriai 
igazság szerint nem sokáig, 
mert a magasabb erkölcsi 
törvények szerint nincs ál
dás és tartós eredmény ott, 
ahol hiányzik az emberies
ség, a  keresztényi türelem, 
megértés és szeretet. Csak 
pillanatnyi örömök, nagyon 
sok- keserű szájízzel a leg
többször.

Mennyivel szebb, mara
dandóbbnak látszó, neme- 
mesebb az a másik, csend
ben megvívott küzdelem, 
ahol soha nem emberi 
egyedek állanak egymással 
szemben, hanem mindig az 
összeség, az egyik tagja 
érdekében, kit létében tá 
madott meg az általános 
emberiség egyik örök el
lensége.

Harc dúl határokon in
nen és túl. Míg azonban 
ott túlnan a gyűlölet tüze 
festi vérvörösre az égboltot, 
itt a szeretet melengető 
verőfénye csillog, s míg ott 
pusztulás és enyészet jelzi 
az útját, itt-egészség és élet,
8 csupa bizakodó jövőbe 
néző tekintet

Lapunk hirdetései 
eredményesek I

Toman János linómetszete

SZESZELYESEDIK A TAVASZ
Számtalan vonatkozásban 

korlátozott életlehetőségeink 
mellé most még csatlakozik a 
tavasz szeszélyeskedése is. A 
múlt esztendő kegyetlenül hi
deg, havas, talaj vizes és ára- 
dásos „ajándékai" után azt 
reméltük, hogy végre kijutunk 
ebből a balszerencse-3orozatból 
és az idén visszaszökken a 
magyar élet abba a kerékvá
gásba, ahol a nagy általános
ságban haladni szokott.

Sokan azt mondják, hogy a 
naptári évtől eltérően, sokkal 
szerencsésebb, ha a langyos 
időjárás, az úgynevezett böjti 
szél lucsit még késlekedik, mert 
akkor nem lesz olyan nagy 
ereje és pusztítása a közeljö
vőben várható fagyoknak.

Az időjárás viszontagságai 
arra figyelmeztetnek mindenkit, 
hogy teljes erővel, közös aka
rattal és egy cél érdekében 
dolgozzunk valamennyien, mert 
csak ' így tudunk eredményt 
elérni. Amit esetleg az időjá
rás elrontana és elvenne tőlünk,

azt nekünk kettőzött szorga
lommal kell helyreállítanunk és 
kikényszerítenüak, hogy necsak 
magunknak legyen meg a be
tevő falatunk, hanem eleget 
tehessünk azoknak a köteles
ségeknek is, amelyeket eddig 
ilyen arányban vállaltunk és 
hiánytalanul teljesítettünk.

Most még korai lenne azt 
jósolgatni, hogy mit várhatunk 
ettől az évtől mezőgazdasági 
szempontból. A hivatalos szak
értők megbecsülik ugyan a 
vetés és a vetemények, gyü
mölcsösök jelenlegi helyzetét, 
nagy tapasztalataik alapján ké
pet is iparkodnak festeni a 
jövőről, de mindez csak tapo- 
gatódzás és attól függ minden, 
hogy lesz-e elég napsugár, 
mennyi lesz az eső, hogyan 
pusztít a fagy és kell-e ismét 
rettegnünk az ár és belvizek* 
tői. Sok összetevője van tehát 
jpvendő életünknek, amely a kö
rülöttünk dúló háborútól részben 
függetlenül, legnagyobb részt 
áz időjárás szeszélyétől függ.

Búzát, árpát és tengerit
a legmagasabb napi áron vásárolunk

dr. Podony Pál és Társai
Utefon a . G Á S P Á R - M A L O M TaUfon <7.
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Á Szegedi Kamara 
a hentesáruk készí
tésének szabályozá
sáról száló rendelet 

módosítását kérte
A kamarakerületi húsiparos

ság kérelmére a szegedi kamara 
előterjesztést intézett a köz
ellátási miniszter úrhoz, amely
ben előadta azt, hogy az 1670 
—1941. M. E. sz. rendelet sze
rint április hó 1-től kezdve 
forgalomba hozni csak toka* és 
hasaaljaszalonnából, valamint 
angol hússertés szalonnájából 
készült étkezési szalonna 3 cin
nél vastagabb nem lehet. Ez a 
rendelet a szegedi kamarai ke
rület húsipanosságát annyiban 
érinti rendkívül közelről, hogy 
a szegedi kamara kerületében 
angol hússertés az érdekeltség
nek nem - áll rendelkezésére, 
mert e vidéken elsősorban 
mangolica sertéseket dolgoz
nak fel, ezért kérte a kamara 
annak megengedését, hogy az 
e környéken feldolgozásra ke
rülő silányabb minőségű, zsír
ói vasztására nem alkalmas man- 
golica sertésből is készíthesse
nek a hentesiparosok étkezési 
szalonnát azzal a kötelezett
séggel, hogy ily sertésből ké
szült étkezési szalonna 3 cin
nél vastagabb nem lehet A 
második kérdés,, amit előter- " 
jesztésében érintett: a készle
tek kérdése. A  rendelet 1. § a 
meghatározza azt, hogy hen
tesárukat milyen minőségben 
lehet forgalomba hozni. Mint
hogy a rendelet április hó 1-én 
életbelép, felmerül az a kérdés, 
hogy a rendelet megjelenése 
elkészített és a rendeletben 
előírt minőségnél jobb fehér

árut tartalmazó hentesáruk áp
rilis hó 1-e után forgalomba- 
hozhatók lesznek-e ? Közellá
tási szempontból is nagy fon
tossága van annak, hogy az 
eddig gyártott készletek zavar
talanul forgalomba kerülhesse
nek. Annak érdekében, hogy 
a minőségi termelés tekinteté
ben visszaélések ne fordulhas
sanak elő, legcélszerűbb lenne 
a régi minőségek szerint elké
szített készleteket az érdekel
teknél felvétetni és az érdekel
teket arra kötelezni, hogy a 
régi készlet értékesítéséről rak- 
tárkönyvszerű feljegyzést ve
zessenek. Ezzel meglehetne 
akadályozni azt, hogy a ren
delet életbelépése után a ren
deletben megállapított minő
ségnek meg nem felelő árat 
készíthessenek. Célszerűtlennek 
tartanánk a meglévő készletek 
értékesítésének záros határidő
höz való kötését, mert a dolog 
természeténél fogva az elárusi- 
tást naptári időponthoz kötni 
nem lehet*
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Hírek
Istentiszteletek:

A szarvasi ág. h. ev. óteroplomban 

vasárnap délelőtt tót, d. e. 10 órakor 

magyar, az újtemptemplomban 8 órakor 

tót istentiszteletet tartanak. 

e 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 

Árvaház dísztermében. Kondoroson 

minden hónap második vasárnapján 

délután 2 órakor van istentisztelet a 

községi iskolában.

— Kinevezések. Az igazság- 
ügyminiszter dr. vt. Fejér Kálmán 
helybeli ügyvédet Erdődre já- 
rásbiróvá nevezte ki. A min
denki által szeretve tisztelt 
ügyvéd távozását élénk sajnál
kozás kiséri. — Dr. Demeter 
József csorvási ügyvédet, vt. 
Biki Nagy Imre községünk fő
jegyzőjének vejét, az igazság- 
ügyminiszter Sepsiszengyörg.yre 
nevezte ki járásbírónak. A 
Szarvason is jól ismert Deme
ter József megérdemelt előme
neteléhez őszinte szívvel gratu
lálunk.

— Stefánia bál Szentandrá-
son. Húsvét másnapján rende
zik meg Szentandráson a ha
gyományos húsvéti Stefánia bálát 
a katolikus kör helyiségeiben. 
A  kitűnőnek ígérkező táncmu
latságot rövid, de igen nívós 
műsor előzi meg, valószínűleg 
Borbás Pál rkat plébános meg
nyitó s Ugrin László dr. járási 
főszolgabíránk ünnepi beszé
dével, hegedűszólóval, tánc, 
ének és tangóharmonika szám
mal. Műsor után reggelig tartó 
tánckövetkezik. A bál _ iránt 
nemcsak helyben, de a közvet
len vidéken is meleg érdeklő
dés nyilvánul meg.

— Nótaest, Az Árpád szálló
éttermében Április hó 8 ától
10-éig nagyváradi művészek 
minden este változatos műsor
ral magyar nóta és vígjáték 
estélyt rendeznek. Fellépnek 
Tomcsányi Mária magyar nóta 
énekesnő és Pethö Sándor éne
kes és komikus. Minden este 
teljesen uj műsor, vidám .han
gulat. Könny I Mosoly I Kacaj I. 
Belépődíj nincs, műsor meg
váltás 50 fill. kötelező. Kezdete 
este fél 9 órakor. 53

— Meghívó. A Szarvasi Ev. 
Leányegyesület virágvására ap 
d. u. fél 6 órai kezdettel az 
árvaház dísztermében böjti val
lásos estélyt tart Változatos 
műsorral, melyre mindenkit 
szeretettel vár a Vezetőség. 
Offertórium 1

— Evangalizáció. Az elmúlt 
héten folyt le az ev. egyház 
evangelizációs hete,. amelyet 
Kellő Gusztáv lelkész rende
zett meg vitéz Sréter Ferenc, 
Harmati Béla és Takács János 
lelkészek és Molnár Margit 
diakonisza vezetésével. Az ér
deklődés minden alkalommal 
igen nagy volt Az esti elő
adásokon a Luther Tanítónő- 
képző és a gimnázium ének*

—  ZÖLDHITELT folyásit a 
Szarvasi Takarékpénztár,

kara, tovább^ a férfidalkar, a 
prot. leánykar szerepeltek egy
két számmal növelve a hívek 
áhítatát. A gazdag tartalmú 
evangelizáció sok lelket telt 
önludatosabbá és hívőbbé.

— Új alkalmazottak felvétele. 
Az 1939, IV. te végrehajtási 
utasítása értelmében az egyes 
cégek a zsidótörvény 17. §-a 
alapján megüresedett és havi 
300 pengős javadalmazást meg 
nem haladó állások ötven szá
zalékát ez Értelmiségi Munka- 
nélküliség ügyeinek Kormány- 
biztosa hivatalos névjegyzéké
ben szereplők közül tartoznak 
betölteni. A kormánybiztos a 
törvény intézkedésére való 
hivatkozással most felhívást 
intézett a kereskedelem és 
iparkamarákhoz, hogy a köte
lékükbe tartozó kereskedők és 
iparosok, pénzintézetek és 
gyári vállalatok figyelmét erre 
az intézkedésre külön hívják 
fel és nyomatékosan figyelmez
tessék őket e kötelezettség 
pontos betartására.

— A papírhulladék országos 
gyűjtésének megszervezése. Az
iparügyi minisztérium az elmúlt 
évben életre hívta a Papíros- 
ipari Nyersanyagbeszerző köz
pontot, átszervezték a papír
hulladékkereskedelmet. Á vidé
ken 35, a fővárosban pedig
10 hulladék gyűjtő végzi a pa
pírhulladékok gyűjtését. Ezek 
a hulladékgyűjtők havonként 
150, évenként tehát 1800 vagon 
papírt gyűjtöttek össze az or
szágban. Ez a hatalmas meny- 
nyiség azelőtt felhasználatlanul 
elkallódott. A papírhulladék 
gyűjtését értesülésünk szerint 
most fokozni kívánják. A gyűj
tés sikere érdekében a vidéki 
és a fővárosi kirendeltségek 
számát felemelik, egyben . in
tézkedés történik a hulladék- 
gyűjtéssel kapcsolatos tudniva
lók közhírré tételére.

— Cséplő- és vétőmagtisztító 
gépkezelő tanfolyam. Az ipar
ügyi miniszter az 1939. év fo
lyamán kiadott rendelete értel
mében a bércséplőipar gyakor
lására vonatkozóan úgy rendel
kezett, hogy iparigazolványt ez 
ipar gyakorlására csak az kap, 
aki az iparigazolvány elnyeré
séhez megkívánt általános kel
lékeken felül bizonyos előírt 
tanfolyamokat elvégzett és aki 
legalább három hónapon át 
cséplési gyakorlatot folytatott

Az iparügyi miniszter később 
kiadott rendeletével úgy in 
tézkedett, hogy az, aki a m. 
kir. állami felsőipariskola által 
rendezett cséplő és vetőmag- 
tisztitó gépkezelő taofolyamot 
sikerrel elvégzi, a bércséplő 
ipar gyakorlására iparigazol
ványt nyerhet. A szegedi m. 
kir. állami felsőipariskola igaz
gatósága ez évben április hó 
15—24-ig terjedő ily tanfolya
mot rendez. Aki tehát a bér- 
cséplő ipar gyakorlására feljo
gosító iparigazolványhoz meg
kívánt tanfolyamokkal eddig

- nem rendelkezik, saját érdeké
ben cselekszik, ha e tanfolyam
ra a szegedi m. kir. állami fel-

' sőipariskola igazgatóságánál — 
(Kálvária-tér 5|b.) jelentkezik, 
mivel az előirt tanfolyamokat 
pótló ezúttal említett tanfolyam 
elvégzése nélkül bércséplő 
iparra iparigazoványt elnyerni 
nem lehet.

— Anyakönyvi hitek. Szület
tek : Brachna András és Gyeb- 
jan Mária fia András, Koszti 
Pál és Mucha Erzsébet fia Pál- 
János, Csicsely Mihály és Ki
szely Judit leánya Judit, Lő- 
vinger Sámuel és Hajnal Sze
rén fia Zoltán, Dula György és 
Kudlák Judit leánya Zsuzsanna, 
Rágyanszki Mihály és Balczó 
Mária leánya Erzsébet Judit, 
Sutyinszki István és Trnyik 
Erzsébet fia György, Bliznák 
György és Zsamba Anna le- 
nya Mária, Podmanyiczki Mi 
hály és Pimiller Erzsébet leánya 
Erzsébet, Korim György és 
Medvegy Zsuzsa fia György, 
Petrovics Mihály és Lustyik 
Mária leánya Mária, Czesznak

í Mihály és Kasuba Judit leánya
- Judit. Elhaltak: Hruska Pál 31

éves, öz. Velki Jánosné Melis 
Mária 70 éves, Maczik Jánosné
21 éves, Bárdos László 2 hó
napos, Trnovszki János 8 hó
napos, Kovács Mihály 69 éves, 
Sulyinszki György 2 napos, 
Mrsan Jánosné Medvegy Mária 
50 éves.____________________

N y í l  11 ér.*)
Kovács Ferenc urat, a szarvasi 

Takarékpénztár igazgatóját f. 
évi március 29-én megsértet
tem, ezúton kérek bocsánatot.

Szarvas, 1941 évi ápr. hó 1.
54 Lendvay József.

’j-E rovatban közlőitekért nem vállal 
felelősséget a szerkesztőség és a kiadó
hivatal.

im

ZÖLDHITELEK |
folyósítását1 megkezdte 

a

Szarvasi Takarékpénztár, mint

a „FUTURA" R.T.
főbizományosa.
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— A mezőgazda ifjakat szük
ség esetén mentesitik a levente 
kiképzés alól május 15-ig. A 
honvédelmi miniszter felhatal
mazta a járási katonai parancs
nokságokat, hogy ott, ahol a 
mezőgazdasági munkák elvég
zése azt megkívánja, a mező- 
gazdasággal foglalkozó ifjakat 
a leventekiképzés alól mente
síthessék. Ahol a mezőgazda- 
sági ifjak arányszáma a 60 
százalékot eléri, ott a levente 
kiképzést május 15-ig szünetel
tetni lehet.

— A hadikölcsönkötvények 
bejelentési határidejét meghosz- 
szabbitották. A hivatalos lap 
pénteki száma kormányrende
letet közöl, mely szerint a 
2310/1941. M. E. szám alatt 
közli a hadikölcsönkötvények 
letétbehelyezésére, illetőleg be
jelentésre előírt határidőnek 
1941. ápr. 30. napiáig történt 
meghosszabbítását Egyben ren- 
delkelkezéseket tartalmaz a 
rendelet azokra a kérdésekre, 
amelyek a hadikölcsönkötvé
nyek letétbehelyezését elren
delő 500/1941. M. E. számú 
rendelet végrehajtása során fel
merültek. Tanácsos tehát mind- 
azoknak, akik még kötvényei
ket nem jelentették be, illetve 
nem helyezték letétbe, ezt 
megtenni inkább, mert április 
30* ika után a hadikölcsönköt- 
vényekkel kapcsolatban sem
miféle jogot nem lehet gyako
rolni.

-  ZÖLDHITELT folyósít a 

Szarvasi Takarékpénztár.

— Nagyszabású akciók a 
baromfitenyésztés fejlesztésére.
Bánffi Dániel báró földmivelés- 
ügyi miniszter erélyes intézke
déseket kíván tenni a kisgaz- 
‘ daságok jövedelmezőségének 
fokozására. Ebben a tekintet
ben nagyon fontos a baromfi- 
tenyésztés fejlesztése, ezért. a 
miniszter értekezletet híVott 
össze, amelyen résztvettek a 
mezőgazdasági kamarák, a Ba-' 
romfitenyésztök Országos Egye '̂ 
sülete és különböző érdekelt
ségek kiküldöttei s megtárgyal
ták a szükséges intézkedéseket, 
amelyek a baromfikeltető köz
pontok számának szaporítására, 
a takar mán yhiány leküzdésére, 
az állatorvosok létszámának 
emelésére, az okszerű takar
mányozás népszerűsítésére, az 
ismeretterjesztés fokozására, a 
vándor-szaktanácsadói intéz
mény kifejlesztére, a baromfi' 
kiosztási akció kiterjesztésére, 
mintaólak létesítésére, életké
pes érdekképviseleti egyesüle
tek alakítására, a szedő és 
kofa kérdés gyökeres megol
dására, az exporttelepek rad- 
onalizására és ezek feldolgozási 
költségeinek csökkentésére' vo-; 
natkoztak. A  Magyar Tolikivi- 
teli Egyesülés 100.000 pengőt 
ajánlott fel abból a célból,, 
hogy kis libákat osszon síiét a 
minisztérium a tenyésztők kö
zött és ennek-árát azok toliban 
fizessék vissza. A  földmivelés- 
ügyi minisztérium az akciót 
rövidesen megindítja. Bárányos 
Károly államtitkár biztosította 
az értekezletet, hogy az ősz- 
szes javaslatokat a minisztérium 
megvizsgálja és a szükséges 
intékedéseket haladéktalanul 
megteszi,
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KÉZILABDA!* ÉRKŰZÉSEK
a járás levente-bajnokságáért

A Szarvasi Levente Egyesü
let a szarvasi járás levente
bajnokságáért, ̂ kézilabda kör
mérkőzéseket rendez Szarvas, 
Békésszentandrás, Kondoros és 
Öcsöd leventecsapatai részvé
telével. Az első mérkőzéseket 
már most vasárnap, április hó
6-án rendezik meg, amikorís 
Kondoroson ..a Szarvas—Kon- 

. doros, míg Öc&ödön a Békés
szentandrás — Öcsöd forduló 
kerül lejátszásra. A többi mér
kőzések április 13-án (búsvét 
első napján) délelőtt és délután 
bonyolítódnak le Szarvason, 
amikoris az összes résztvevő 
egyesületek csapatai fognak 
egymással mérkőzni.

A  körmérkőzések győztesé
nek a szarvasi leventecsapat 
látszik, amit annál is inkább 
remélhetünk, mert már régóta 
edzésben áll az a gárda, amely 
Szarvas levente-színeiben fog 
mdnlni. Ez a csapat a követ
kező : Roszik — Kelemen L, 
Kovács — Kerekes, Szrnka, 
Tomka — Kelemen IL, Sebjan, 
Hadady, Kasnyik, Piacsek.

Bízunk benne/ hogy ez a 
nagyszerű sport sok hívőt fog 
maja szerezni magának,

A megerősített Turul is vere
séget szenvedett Kondoroson

A Turul mutt vasárnapi mér
kőzésére a KoTE ellen a leg
jobb csapatával állhatott ki, 
miután az új játékosok; Pocsai, 
Sófalvi és Herczegh igazolásai
— végre — megjöttek. Ezáltal 
Szarvas sportrajongói nagyon 
bíztak az első győzelemben, 
amely azonban ez alkalommal 
is elmaradt, mégpedig a súlyos 
játékvezetői tévedések és óriási 
balszerencse következtében. A  
mérkőzés úgy indult, hogy a 
TuruL gólokkal fog nyerni. Ezt 
a  fölényt két kapufa és a 
gólhelyzetek ki is fejezték, de 
eredményt elérni a csatársor 
nem volt képes. A  KoTE csak 
a 20. percben jutott szóhoz é» 
meg is szerezte a vezetést 
Istenes révén. A  gólra a Turul 
erélyes, de nem eredményes 

válaszolt, a 
KoTE ügyesen kihasználva a 
Turul-hátvédek bizonytalansá
gát, újabb gólt ért el Várnagy 
révén a  30. percben. A  félidő 
végéig váltakozó játék alakul 
k i némi szarvasi, fölénnyel, 
amit a Szpevár játékvezető (71) 
által megengedett sportszerűt
lenségekkel és durvaságokkal 
ellensúlyoznak a KoTETJáté
kosok* megfélemlítve a Turul 
fia&djait. A. második félidőt 
majdnem végig tíz emberrel 
játszotta végig a  Turul a KoTE 
dunra iátékának „eredménye- 
kápppn , amit Szpesáx nem is 
tatait meg- A  csonka Turul 
ígv^ I I  támadt, de nem me(> 
fy/uőut,. S ^ já t tk o t  mutatott 
be, a. kondoros! közönségpek, 
deaztnem  tudta meggátolni, 
bogs a  KoTE, még két gólt ne. 
étjéaeUstenea révésu Mezőny* 
játékfal árt véget: a mérkőzés. 
A  Tnlban BmdcÉ —  a  4  gól 
effftwftiw— nagpszerfien védett. 
JST még Főcsap HerzcegE é* 
és. Siáfamt játszottak. Szpeváx 
nagyon gyatrán vezetett

— A kisgazdák féláron kap
hatnak kendervetőmagot. A
földmívelésügyi miniszter a há
ziipari kendertermelés fokozása 
céljából a Magvar Háziipari 
Központ útján 500 métermázsa 
kendervetőmagot oszt ki 50 
százalékos kedvezmény mellett. 
A kendervetőmagot métermá
zsánként 60 pengős áron olyan 
kisgazdák vehetik igénybe, akik 
saját háziszükségletükre, vagy 
háziipari feldolgozás céljából 
rostkenderlermeléssel kívánnak 
foglalkozni. Az ilyen kisgazdák 
forduljanak az illetékes vár
megyei közjóléti szövetkezet
hez, vagy közvetlenül a Magyar 
Központhoz, Budapest, IV. kér. 
Eskü út 6.

— Hogyan tudunk rézgáliccal 
eredményesen védekezni ? Erre 
ad választ a Növényvédelem és 
Kertészet legújabb száma. Cik
keket közöl még a határszélre 
ültethető fák távolságáról, a 
házikerti zöldségtermesztésről, 
szőlő idei speciális metszéséről, 
a gyümölcsös és szőlő Ínséges 
permetezéséről, vetőburgonya* 
gumó ellenőrzéséről, a vető
magvak csirázésáról, a bundás 
bogár irtásáról stb.. A dúsan 
illusztrált színes gyümőlcsképet 
is közlő két szaklapból a „Nö
vényvédelem" kiadóhivatala

(Budapest, VL, Aréna-út 84/c.) 
e lapra való hivatkozással egy 
alkalommal díjtalanul küld mu
tatványszámot.

Az Árpád szállodában 
f. hó 5-től minden este

STÁHL ERZSI
harmonikás énekesnő

HANGVERSENYEZ
ÁJ

HIRDESSEN LAPUNKBAN! 37

1940. kih. 1029.
A szarvasi járás főszolgabírója.

Í TÉ L E T :
A szarvasi járás főszolgabí- 

rája, mint I. f. rb. bíró Mészá
ros Imre 50 éves, ref. vallású, 
nős öcsödi születésű, vendéglős 
foglalkozású, vagyonos, öcsödi 
lakos az 1936. V. t. c. 9. és 
20. §-ába ütköző kihágásért, 
azért mert a söntésében lévő 
tartály bán 65 °/o*os vizezett bort 
tartott kimérésre és a hor
dóban lévő kadar bor alkohol, 
tartalma csak 87 térf. tehát 
fogyasztásra forgalomba nem 
hozható, u. a. te. 49. és 52. 
§§-ai és a Bn. II. 4. §-a alap
ján 5 napi elzárást helyettesítő 
25 pengő pénzbüntetésre és az 
Ítélet kivonatos szövegének hír
lapi közzétételére ítélte.

Szarvas, 1941. március 26.
Dr. Szathmáry s, k. rb. bíró.

A  kiadmány hiteléül:
38 Polónyi kiadó.

— ZÖLDHITELT folyósít a 
Szarvasi Takarékpénztár. 35

1939. kih. 3653.
A szarvasi járás főszolgabírája.

Í T É L E T :
A  szarvasi járás főszolgabí

rája, mint I. f. rb. biró Józsa 
Mihály 61 éves, rk. vallású, 
nős, gádorosi születésű, korcs- 
máros foglalkozású vagyonos, 
kondorosi lakost az 1936. V. 
te. 9. és 20. §-ába ütköző ki
hágásért, melyet azzal követett 
el hogy söntésében 27 száza
lék vízzel készült bort hozott 
forgalomba, u. a. ic. 49. és 52. 
§. és- a Bn. II. 4. §. alapján 5 
napi elzárást helyettesítő 20 
pengő pénzbüntetésre és az 
ítélet kivonatos szövegének 
hírlapi közzétételére ítélte.

Szarvas, 1941. március hó 26.
Dr. Szathmáry s. k. rb. bíró. 

A kiadmány hiteléül: 
Polónyi vm. díjnok.

A z  á p r i l i s  h ó  5'én k e z d ő d ő

o s z l á l y s o r » | á l é k
SORSJEGYEI

a Szarvasi Hitelszövetkezetben kaphatók.
A sorsjegy érái: ugétz 28'— P, fét IÁ'— P, iwgy«4 700 P, nyolcad tSO P

P o r l ó t  n e m  $z á m í t u n k l

B ú z á t, és mindenféle mag
vakat mindenkor a 

legmagasabb p ia c t 

naptárakon vásárod

\

KLEW MIKSA
gabonakereskedő, Kontúr-házbaft! 

; (Árpádrszáilodával smnbtti£

á r p a  tf

z a b o t ,

tengerit,

A Szarvasi Hitelszövetkezet

mint az O. K. H. tagja meg 
kezdette a

4 7 ^ / o ^ o s

kamatozású mezőgazdasági 
termelés fokozását előmoz
dító középlejáratú kötelez- 
vénykölcsönök folyósítását. 

____  Át

Tavaszi permetezéshez

S C H E L L  DORMANT 
WASCH és egyéb perine- 
tező anyagok, műtrágyák, 
szuperfoszfát, Péti és Ká
lisó raktáron. Permetező- 

gép kölcsön kapható.

BÜK ADOLF FIAI
mezőgazdasági gépraktár, 
Szarvason. 31

APRÓHIRDETÉSEK
Használt férfi és női ruhát vé

szek és eladok. Hívásra házhoz 
megyek. Nótári Pálné II. Beli- 
czey u. 17.______________  913

Vitéz Orbán Lászlónak Man- 
golban lévő villája eladó, la
kásán bútorozott szoba kiadó.

24

Csabacsűdi határban az oros
házi úttól 1 kilométerre 32 kis
hold föld uj tanyával és mel
léképületekkel (magtár, góré# 
istálló) jutányos áron eladó. Ér
deklődni dr. Král Pál ügyvéd
nél.______________  25

Eladó a Mangolzugban kö
rösparti nyaraló kedvező fize
tési módozattal. Felsővályi, 1H. 
Széchenyi-u. 109. 43

Használt bútorok, i  gyalu* 
pad, 1 országos mézpergető 
eladó. Érdeklődni lehet-U. kér. 
Csúcs-utca 147. alatt._______48

Eladó jó karban lévő sport
kocsi. Érdeklődni lehet Hl. kef.
199 ház szám._____________45

Makó Gyula fegyverkeres
kedő háza eladó. Ugyanott két 
permetező, boros és. nyitott 
hordók eladók. 44

I. kér. Vajda Péter u. 23f. 
sz. ház eladó. 51
< ■ ■ ■■ ■ r. î T'rr

Szabadkézből eladó ház ÍL 
kér. Deák malom-utca 351 sz.- 
Érdeklődni lehet ugyanott. 42*

Egy utcai pados szoba, kony-r 
ha, speiz kiadó 11L kér. 30; 41

Tanoncot felvesz Bárány vas- 
kereskedés._________ ______ 3j?

IV. 219. sz, ház eladó; Ér- 
deklődni ugyanott_____  50*

Gyermekeién házaspárt £  
szobás- lakást kertes tfleflékne- 
lyiséggel május l i  beköltö-, 
zésre. Cim a kiadóban. 49 

-— — - — - ■ ■- — — - —■-- - -J- - “
Nagyon olcsó áron eladó'prf*' 

mar Külme gyártmányú 
rosta, egy príma segéd 'motor 
kerékpár, továbbá 25 lwi& ( I t t  
tanyával ÉrdéjüUftfai ILlfleC-ttfci

Nyomatott' Mffllto KírölV könyv-- 
nyomdájibsn Szarra, L tat. 1&


