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A. korszak embere
Diplomata férfiú ül Magyar- 

ország? miniszterelnöki széké
ben, a korszak embere, aki 
személyében és abban a kor
mányprogramjában, amit az 
országgyűlés^ képviselőháza és 
felsőháza előtt adott, kifejezte 
a magyar nemzet .elmúlt meg- 
próbáltatásos esztendeinek leg
főbb értékét. Ez a felbecsülhe
tetlen érték abban rejlik, hogy 
Magyarország a legmélyebb 
megaláztatás, súlyos, szinte 
helyre nem hozhatónak látszó 
országcsonkítás, tökéletes gaz
dasági leromlás és a magyar 
lélek lendületes ívelésének le
targikus lehanyatlása ellenére 
is meg tudta tenni azt, amit 
ily fokig egyetlen.európai nép 
sem tett meg: a legjobb dip
lomata nemzetnek bizonyult. 
Történt ez bölcs vezetés, ki 
váló állampolgári nevélés és 
egy komoly nemzeti összedol
gozás folytán, aminek tulajdon
képpen egyetlen kulcsa volt s 
ez az, ami a magyar nemzet 
lelkületéből, karakteréből, jel- 
lemességéből önként fakad ; a 
hfitiég, a barátság érzületeinek 
szinte vallásos komolynak tar
tása, a szilárd kitartás, az adott 
szó minden körülmények között 
való betartása. Ezek voltak 
azok a diplomáciai eszközök, 
amelyekkel mi Európa és a 
világ színe előtt több mint két 
évtized óta építettük nemze
ttük sorsát. Ilyen előzménye 
van annak, hogy amikor Ma
gyarország diplomata minisz
terelnöke bemutatkozik a par
lament két háza előtt, beszé
dét rögtön beszámolóval tudja 
kezdeni. Szabadka, Zombor, 
Zenta, Újvidék. . .

Mint t  film pereg le előttünk 
honvédeink útja, a 
zöi parancs szerint, az ezer- 
eszteádós déli határokig. A  
hianóni ország gyarapodása 
meglátszik a Bárdossy- kormány 
programjában. Est a szép or
szágot nekünk a lehető legjob
ban kell kormányoznunk, igaz
gatnunk, erősítenünk és népét 
boldoggá tennünk. Dé nagyon 
hiéíyesen pputatott rá a miaisz- 
térebök arra, hogy háború van 
EurÓ^ábán, amelynek hatása 
Magyarországot sem kerüli eL 
Ezt a ki nem küszöbölhető

körülményt figyelembe kell 
vennünk minden cselekede
tűnkkor. Amikor a belső prob
lémák megoldásához nyúlunk, 
tudnunk kell azt, hogy az égési 
nemzet főfigyelmét ma a nagy 
mozgató háborús tények felé 
kell fordítanunk. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy, a 
reformok útján megálloltunk, 
mert a háború azokat legfel 
jébb csak lassíthatja. De a belső 
átalakulás folyamatát meg nem 
béníthatja.

A kormányelnök két vezető 
szempontot lát maga előtt. A í 
egyik a nemzet lelki és szellemi 
egységének fenntartása, a má
sik pedig az, hogy az ország 
erkölcsi és materiális erejét 
megoldjuk és erőtartalékaink* 
kai takarékoskodjunk. Nagy

irányelvek ezek, amelyek mel
lett a miniszterelnök a lehető 
legrészletesebben foglalkozott 
a belpolitikai reformkérdések 
egész sorozatával.

Anélkül, hogy az önbiza
lomnak, a dicsekvésnek és az 
öndicséretnek mindenkor kár
hoztatható hibájába esnénk,, 
tudatában kell lennünk annak, 
hogy népünk számbeli ereje az 
ezer év óta felmutatott lelki és 
kulturális értékek, az évszáza
dok alatt tett magyar szolgál
tatások igazolják, hogy nem 
vagyunk kicsiny nép. Nem 
voltunk és ma sem vagyunk 
kicsiny nép. Ezt ma is tudnunk 
kell, mert központi elhelyez
kedésünk, mai történelmi sze
repűnk és népünk nagyszerű 
kvalitásai még a meglévő és 
ismert magyar erőket is felfo
kozzák. A  magyar állam a ma 
ismert európai rend és együtt

működés erős tényezője és 
továbbra is az akar mnraHni. 
Ez a miniszterelnöki nyílt val
lomásban a leghatározottabb 
állásfoglalás a tengelyállamok 
iránti rendületlen hűségünk, 
kitartásunk és a velük együtt 
való boldogulásunk tekinteté
ben. És amikor Bárdossy Lászó, 
mint a mai magyar korszak 
kiváló emberé, elmondta nagy 
nagy programbeszédét, tekin
tete a dolgozó magyar nép és 
a magyar ifjúság felé fordult. 

A lelkes és tanult fiatalság 
záloga annak, hogy amit cse
lekszünk, azt méltó . utódok 
számára tesszük. Az ő hitük 
és erejük, tiszta nemzeti érzé
sük biztosítékot nyújt szá
munkra, hogyha majd á köz
ügyek intézése, annak terhe 
az ö vállára kerül, az ezeréves 
becsületes magyar örökséget 
biztos kezekbe tettük le.

BÓRBÁS PÁL huszonötesztendős lelkészi jubileuma
Szerdán, április hó 30-án 

bensőséges, meleg ünneplésben 
részesítette Békésszentandrás 
község lakossága szeretett plé
bánosát,. Borbás Pált, aki ezen 
a napon tartotta meg ezüstmi
séjét, pappá szentelésének ne
gyedszázados évfordulóján. A 
ritkaszép jubileumon nemcsak 
a helybeli, de a,.közel környék 
róm. kát. hívei is részt vettek, 
bizonyosságául a jubiláló lelki- 
pásztor emberi és papi kiváló
ságának. Részt vettek az ezüst
misén — amelyen Sebestyén 
Sándor rákosszentmihályi hit
oktató, a plébános unokaöccse 
hirdette az igét — az összes 
helybeli intézmények, a-köz
ség, iskolák, stb. és a vármegye , 
róm. kát. papsága csaknem 
teljes számban. Mise után' a 
helybeli iskolások, a leány- és

zetősége és a maga nevében, 
majd dr. Ugrin László járási 
főszolgabíró beszélt, kidombo
rítván annak a munkának a 
hatalmas jelentőségét, ame
lyet Borbás Pál hazája, egy
háza és községe érdekében 
eddig kifejtett. Bagi István köz
ségi főjegyző a község társa
dalmi egyesületei, míg Kultsár 
József a tantestület jókívánsá
gait tolmácsolták. Borbás Pál 
meghatott hangon mondott kö
szöneté után a díszközgyűlés a 
Himnusz eléneklésével ért véget.

*

Csendben, mélységes hittel, 
buzgó hivatástudattal végzett 
papi tevékenység, lelki ered
ményekben gazdag' munkásság

ünneplése volt ez á jubileum. 
Egy ember megismerése, aki 
teljes leikével, egész szívével* 
minden idegszálával,'erényeivel 
értékeivel, hitével és lankadat
lan buzgalommal mindig, egye
dül és kizárólag amaz új világ 
kiépítésén fáradozik negyed
század óta, ahol nincs gonosz
ság, átkos visszavonás, békét
lenség, hanem szeretet, béke 
és áldás : az Isten országának 
■kimunkálásán áz Örökkévaló 
dicsőségére és az emberek 
boldogulására. -Azért voltez a 
jubileum olyan bensőségesen 
meghitt, meleg és szeretetteljes, 
mert szívek összetalálkozása 
volt a Mindenható Isten úná- 
dásában.

e eiottunK helyben iskolások,̂ a leány- *s t i r p  v ö la s r fm á n v i  Zerinváry Szilárd képviselőfari taitd««tek MCr- vaiasztmanyi to[_ 4> ^
Borbás Pálnál, aki meghatót 
tán mondott köszönetét a ked
ves megemlékezésért. A főün
nepség a Katolikus Kör dísz- 
közgyűlése volt délelőtt 11 órai 
kezdettel; itt Jandó Pál világi 
elnök köszöntötte a kör egy
házi vezérét ritka jubileuma 
alkalmából. Ezután Fetzer Jó 
zsef pápai kamarás, szarvisi 
esperesplébános és Marjay 
Géza ref. lelkész üdvözölte az 
ünnepeltet egyháza, annak ve-

Ara 10 fillér

ülés volt vasárnap politikai tájékoztatót adétt
Vasárnap, április hó 27-én 

délelőtt 11 órai kezdettel vá
lasztmányi ülést tartott a Ma
gyar Elet Pártjának szarvasi 
tagozata a Polgári Körben lévő 
helyiségében. A  szép számmal 
összegyűlt párttagokat Medvegy 
GVörgy dr. helyi elnök köszön
tötte szíves szavakkal, majd 
felkérte a jelenlévő dr. vitéz 
Zeriaváry Szilárdot, kerületünk 
országgyűlési képviselőjét bél
és külpolitikai tájékoztatójának

megtartására. Képviselőnk nagy 
érdeklődés mellett tartotta meg 
mindent felölelő ismertetését $ 
az ő megszokott modorában 
mind a bel-, miad t  külpoifí- 
kai ,vonalvezetésről Idjeno 
kimerítő tájékoztatót és falvi- 
lágosítást adott. A lelkes hdk  
gatóság a beszámoló után me
legen ünnepelte a népsaaifl 
képviselőt. A  választmányi Űláa 
dr. Medvogy György 4ár4m< 
vaival ért véget
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Az újonnan meg
állapított sertés- 

és húsárak
Az árellenörzés országos kor

mánybiztosa az élősertések leg- 
magasabb árát az alábbiakban 
állapította meg:

A  legalább 12 órát koplal- 
tatott élősertésekért hizlaló 
gazdaságokban történő átvétel 
esetén kifizethető legmagasabb 
termelői árak az alábbiak:

a) legalább 155 kg súlyú fi
atal (legfeljebb 2 éves) tenyész
tésbe nem fogott elsőrendű jól 
hízott sertés ára 1'74 P.

b) legalább 14Ö kg súlyú fi
atal (legfeljebb 18 hónapos) 
vagy' legalább 148 kg súlyú 
(legfeljebb 2 éves) tenyésztésbe 
nem fogott elsőrendű jól hízott 
sertés 1*70 P.

c) legalább 110 kg súlyú fi
atal jól hízott sertés, elsőrendű 
sonkasfildő 1'64 P.

d) legalább 170 kg súlyú hí
zott sertés korra való tekintet 
nélkül 1*62 P.

e) legalább 100 kg súlyú, fi
atal középminőségű szedett 
sertés 1'64 P.

f) 170 kg-nál kisebb súlyú 
vágósertés korra való tekintet 
nélkül 1*54 P.

A  170 kg, vagy ennél nehe
zebb fiatal (legfeljebb 2 éves) 
tenyésztésbe nem fogott első
rendű jól hízott sertésért élő 
súly kilogrammonként az a) 
pont alatt megállapított árnál 
legfeljebb. 4. fillérrel magasabb 
ár fizethető ki.

Sovány sertések:

A  35 kg-nál nehezebb, de 
legfeljebb 75 kg súlyú egész
séges heréit, vagy miskárolt, 
orbánc ellen beoltott, szimul- 
tánozott, befogásra alkalmas 
sovány sertésekért legmagasabb 
árként az eladó gazdaságban 
átvéve legfeljebb 1*90 P szá
mítható fel kilogrammonként.

Fogyasztói árok :

Az árellenőrzés országos 
kormánybiztosa Szarvas köz
ségre a fogyasztói hús- és sza
lonnaárakat az alábbiakban ál
lapította meg:

Zsírszalonna bőrrel . 2*64 P ' 
Kenyér és tokaszalonna 2*64 P 
Rövid karaj . . . . 300 P
Bőrös karaj . . . .  2*80 P
L a p o c k a ..................2'60 P
Oldalas . . . . . .  200 P
Csülök (hátsó) . . . 160 P
Köröm . . . . . .  0 80 P
M áj' . ......................  220 P
Háj . . .  . . .  . . 3*06 P
Zsír ...................... .... 3*30 P
Hosszú karaj . . . . 2*70 P
Comb . . . . . .  2 60 P
Tarja . . . . . .  2*40 P
Csülök (elfő) . . , . 180 P
Fej, farok . . .  1'40 P 
Tüdő, szív, lép . . . 1*40 P
Vese, velö . . . .  220 P

A  sertés húsrészek legmaga
sabb -fogyasztói .ára a benpe 
lévő csonttal minden nyomaték 
nélküli árusításra érvényes. A 
csont nélkül árusított sertéshús 
legfeljebb Í6 százalékkal ma
gasabb áron hozható forga
lomba a megfelelő húsrészek- 
Btk fent; megállapított áránál.

Képviselőtestületi közgyűlés H  j  1* 0
Kepenyes György lett a községi gazda

Szarvas nagyközség képvi
selőtestületének tisztiszéke áp
rilis hó 29 én, kedden délelőtt
9 órai kezdettel tisztújító köz
gyűlést tartott a nagytanácste
remben. Ez alkalommid ejtették 
meg a Melis Pál lemondása 
folytán megüresedett gazdai és 
esküdti állásra a jelölést. A 
tisztiszék jelölése alapján a 
szép számmal összegyűlt vá
lasztók a községi gazdai ál
lásra egyhangúlag Kepenyes 
György községi esküdtet, az

eddigi helyettes gazdát válasz
tották meg, míg helyébe esküdti 
minőségben Rágyanszki Györ
gyöt. Mindkét új elöljáró tisztes 
és becsületes tagja a szarvasi 
gazdatársadalomnak. A megvá
lasztottakat dr. Ugrin László 
elnöklő főszolgabíró köszön
tötte a tőle megszokott pompás 
beszéddel. Kepenyes György 
gazdai és Rágyanszki György 
esküdti megválasztása általá
nos megelégedést keltett köz- 
ségszerte.

Autókarambol a Beliczey-úton
A főszolgabírói hivatal előtt egymásba szaladt két autó

Csőtörtökön, április hó 24- én 
a főszolgabírói hivatal előtt 
szerencsés kimenetelő autóka- 
rambol történt. Az összeütkö
zés akként történt, hogy a 
Beliczey-úton az állomás felöl 
hajtott a városban Piturák Já
nos bérautós, ugyanakkor Bor
gulya Mihály bérauíós a Rákó- 
czi-útou száguldott a nagyutca 
felé. A két autó eddig még ki 
nem derített körülmények kö
zölt az útkereszteződésnél* 
összetalálkozott s Borgulya 
autója olyan erővel ment neki 
Piturák kocsijának, hogy az 
megfordult a tengelye körül.

Csak a vezetők lélekjelenlété
nek és vezetői rutinjának kö
szönhető, hogy komolyabb kö
vetkezménye nem volt az eset
nek, az egy, Piturák kocsija 
kivételével, amelyet bizony 
alaposan helybenhagyott Bor
gulya autója, úgyaonyira, hogy 
a négy kerék és sárhányó mel
lett az egyik tengely is hasz
navehetetlenné vált. Mint érte
sülünk, az esetnek bírósági 
folytatása nem lesz, mert a két 
bérautós barátságos alapon 
megegyezett egymással, illetve 
Borgulya kártalanította Pitu- 
rákot.

Sajtótájékoztató
A most folyó terményigény

bevételek során szerzett ta
pasztalatok azt mutatják, hogy 
több helyen a gazdaközönség 
abban a bitben van, hogy a 
Futúra által terményeire fize
tett felárat akkor is megkapja, 
ha akkor adja át a terménye
ket, amikor azokért a beszerző 
osztagok a községben megje 
lennek. Nehogy a jóhiszemű 
gazdák elessenek az április 
30 ig fizetett felártól, a kor
mány úgy. intézkedett, hogy 
tekintet nélkül a katonai igény- 
bevételek tartamára, a. felár 
fizetésére április 30-ig megálla
pított határidőt egy héttel, 
május 7-ig bezárólag megbosz- 
szabbítja. A tengeri átvételi

ára. májusban 70 fillérrel ma
gasabb, mint áprilisban volt. 
Ennek ellenére nemcsak a 
gabonanemüeknek, hanem a 
tengerinek is az átvétele május
7 ig ugyanazon az áron fog 
történni, mint április havában 
történt. Május 8-tól, amikor a 
felár megszűnik, a tengeri is az 
árkormánybiztos által május 
hónapban megállapított áron 
fog átvételre kerülni. A fentiek 
szerint erre a felárra mindazok 
jogosultak, akik május 7-ig ter
ményeik átadására a Futurával 
kötle velet váltanak, vagy-ha 
ennek akadálya volna — a köz
ségi elöljáróságnál bejelentik 
feleslegüket, amit felárral a Fu- 
turának át akarnak adni.

Megnyílt a strandvendéglő !
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a község tulajdonát képező

strandvendég lől
megnyitottam, hol naponta frissen tsapolt feör, bor és mindenféle 
italok, valamint hideg és meleg ételek kaphatók. — Á nagyérde

mű közönség, szíves támogatását k£ri, o BÉRLŐ. 99

Tisztelettel felhívom a. nagyérdemű közönség figyelmét, hogy

sírlcőr a k ta r á mát
Beiiczey-úf, 214 szám f alá. helyeztem át,
ahol nagy választékban a legmodernebb síremlékek kaphatók. 
Elvállalok minden e szakmába vágó munkát, u. m. vésést, aranyozást.

Tisztelettel K L E I N  E R N Ő  sírkőfaragó
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Istentiszteletek :

A szarvasi ág. h. cv. ótemplomban 
vasárnap délelőtt tót, d. e. 10 órakor 
magyar, az újtemptemplomban 8 órakor 
tót istentiszteletet 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 
Árvaház dísztermében. Kondoroson 
minden hónap második vasárnapján 
délután 2 órakor van istentisztelet a 
községi iskolában.

A beremendi leventék
A magyar virtus, leleményes

ség, találékonyság és bátorság 
izzik a szavakból, amikor a be
remendi fapuskás leventékről 
esik szó mostanában és jogos 
büszkeség, láttán ifjúi nemze
dékünkben is évszázados eré
nyeink jelenvalóságát. Mesébe- 
illő hőstett a beremendi fiúk 
magatartása s fényes bizonyos
sága amaz intézmény létjogo
sultságának, amely már a. leg
fiatalabb korban és azt köve főleg 
is, a testi kultusz legtöbbólda- 
lúbb ápolásán át ébrentartani 
igyekszik harci erényeinket, faji 
öntudatunkat, jogos állami tö
rekvéseinket s irányítani ifjú
ságunk jellembeli fejlődését úgy, 
hogy tettrekésztő elhatározásai
ban, cselekedeteiben minden 
időkben méltó legyen azokhoz, 
akik ezt a drága földet megsze
rezték nekünk s őrizetünkre bíz
ták. A beremendi legények be
bizonyították, hogyan kell a- 
magyar ifjúságnak helyt állania, 
miként kell viselkednie, ha is
mét felhangzik a Legfelsőbb 
Hadúr hivó szava.

Tanuljunk tőlük, leventék !

— Kinevezték a járásbíróság 
új elnökét. A  kormányzó az 
igazságűgyminiszter előterjesz
tésére dr. Lázár -Lajos gyulai 
kir. törvényszéki bírót a szarvasi 
kir. járásbíróság elnökévé ne- 
vezte ki.

— Kinevezés. Dr. Áts Nagy 
György őcsödi ügyvédet a bat- 
tonyai járásbírósághoz járásbí
rónak kinevezték.

— Iskolalátogatás. Április 
hó 22 - 24-én Janson Vilmos 
főigazgatói szakelőadó, tanügyi 
tanácsos a kultuszminisztérium 
megbízásából, 24—26-án pedig 
dr. Rell Lajos tanügyi főtaná
csos, ny. gimnáziumi igazgató 
az egyházi főhatóság megbízá
sából hivatalos látogatást vég
zett a helybeli Luther Tanííó- 
sőképző Intézetben és líceum
ban. ' Mindkét hivatalos látó*

Í'ató elismerését és dicséretét 
ejezte ki a tapasztaltak felett.

— Felfüggesztették a munka
időkorlátot ást. Az iparfigyi mi
niszter - rendeletet adott ki, 
amelyben az 1939. őszén ki
adott rendelkezésekhez hason
lóan az iparban, kereskede
lemben, kohászatban a heti 
negyvetmyolcórás munkaidőre 
vonatkozó kötelezettség érin
tése nélkül a korlátozást fel
függeszti. Ez a rendelet intéz* 
kedik arról is, hogy a fizetéses 
szabadságot meg is lehet vál- 
tani
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— Szarvasi munkások az er
délyi útépítéseknél. Hatalmas 
arányú útépítés indult meg a 
visszatért keleti országrészeken 
és Erdélyben, részint, hogy az 
elhanyagolt utakat kijavítsák, 
részint, hogy újakat-építsenek. 
Az útmunkálatoknál igen sok 
szarvasi munkás is elhelyezke
dést talált.

— Zsidók katonai szolgálata.
Egyik legújabb kormányrende
let szerint az 1939. évi IV. te. 
1. § a értelmében zsidónak te
kintendő hadköteles személyek 
hadkötelezettségüknek a hon
védség kötelékében kisegítői 
szolgálat teljesítésévet tesznek 
eleget. Ezt a szolgálatot rend
fokozat nélkül teljesítik az 
esetben is, ha korábban tiszti, 
altiszti, vagy tisztesi rendfoko
zatot kaptak. A kisegítő szol
gálat részletes szabályait a 
honvédelmi miniszter állapítja 
meg. A  rendelet már hatályba 
is lépett.

— Új sikerek a pesti színhá
zakban. A  tavaszi színházi 
idény minden újdonságáról 
írásban és képben pontosan 
beszámol a Délibáb színházi 
hetilap legújabb száma. Kulisz- 
szamögötti pletykák, színházi 
beszámolók, riportok, magyar 
írók kitűnő elbeszélései, humor, 
divat, rejtvények, tökéletes 
képes heti rádióműsor teszik, 
páratlanul népszerűvé a leg
szebb és legolcsóbb színházi 
hetilapot. A Délibáb ára csak 
14 fillér.

— Az elhullott sertések bőrét 
is le kell fejteni. A sertésbőr 
lefejtésének szabályozása tár
gyában ujabb rendelet jelent 
meg. Mint ismeretes, egy - elő
ző kormányrendelet kötelezte 
a hentes és sertésvágó válla
latokat, hogy az általuk levá
gott élő súlyban 130 kg súlyú 
vagy ennél nehezebb sertések 
30 százalékának bőrét le kell 
nyúzni. Most ezt a százalék 
arányt egy ujabb rendelet 60 
százalékra emelte fel, sőt kö
telezte arra nemcsak fenti ipa
rosokat, hanem a gyepmesteri 
telepek vezetőit is, ezutóbbia- 
kat a sertés súlyára tekintet 
nélkül. A  rendelet május else
jén lépett hatályba.

— Lójuttatás. A  Békésvárm. 
Közjóléti Szövetkezet legutóbb 
tartott ülésén Szín Albert ré
szére két igásló juttatását ha
tározta el a szokásos feltéte
lek mellett. A  két y lovat (800 
P) értékben a község elöljáró
ságának kell megvennie.

— Békésvérmegyei elemi is
kolások adománya az árvízká
rosultak javára.. Vármegyénk 
elemi iskolai tanulói a kir. tan- 
felügyelő kezdeményezésére 
akácmagot gyűjtöttek, a be
gyfiit magot értékesítették s az 
érte kapott 133'51 P-t az ár
vízkárosultak javára adomá
nyozták.

— Vápási tilalom a 2 évesnél 
fiatalabb borjúkra. A napokban 
kormányrendelet jelent meg, 
amely-szerint további intézke
désig megtiltja, hogy 2 évesnél 
fiatalabb borjút akár köz, akár 
magánfogyasztásra levágjanak. 
Indokolt esetekben a hatósá
gok adnak engedélyt a levá-

Íásra. Az eladásra kerülő Al
itokat tenyésztési célra fel kell 

ajánlani.

A szarvasi járás legelterjedtebb és legolvasottabb hetilapja!

Z i a m h é k  i f i d é i r e

Hirdetései gyors eredményhez vezetnek minden alkalommal!

— 12Ó ember útja a fehér 
halálba. Nemrégiben egy kana
dai pilóta, Burwash őrnagy 
egyik útján a Vilmos király 
föld közelében egy jégbefagyott 
vitorlást pillantott meg. Két
ségtelenül a szerencsétlenül 
járt Frankli expedíció tragikus 
nyomait találta meg, s élet
céljául tűzte ki, hogy végre 
fényt derít annak a 126 em
bernek a sorsára, akik a jég
mező áldozatai lettek. A múlt 
század egyik legfenségesebb, 
de egyben legáldozatosabb ka
landjáról írt Semper Victor 
izgalmas és érdekes cikket 
gróf Bethlen Margit népszerű 
képes szépirodalmi lapjának, az 
Ünnepnek most megjelent, új 
számában Az albumalakú Ün
nep ezúttal is gondos tárházát 
nyújtja a nívós és szórakoz
tató olvasnivalóknak és képek
nek. Az Ünnep előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér. 
Mulat ványsz áipot készséggel 
küld a kiadóhivatal: Budapest,
VII. Dohány u. 12,

— Útat építenek a lebontott 
erdélyi erődökből. A román 
uralom alatt elhanyagolt vár
megyei és állami útak rendbe
hozása igen nagy gondot okoz 
.Nagyváradnak, és Biharvárme- 
gyének egyaránt Mintegy 700 
kilométer hosszú megyei és 
120 kilométer hosszú állami 
közúti útat kell alaposan meg
javítani. Az útak kijavítását 
most megkönnyíti az a körül
mény, hogy a főútvonalak 
mentén megépített román erő
dök útépítésre kiválóan alkal
mas kővel vannak kitömve s 
most ezeknek az erődöknek 
kőanyagát használja f«l útépí
tésre. így egy kilométer útsza' 
kasz megépítése a rendes 20 
ezer pengő helyett csak mint
egy 8000 pengőbe kerül, ami 
teljesen a munkadíjakra megy. 
A  román erődökből kiszedett

. bán és magáDházaknál oly olcsó 
az elhelyezkedés, hogy a für
dőben való tartózkodás alig 
kerül többe, mint odahaza. A 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő 
páratlanul eredményes gyógy- 

' hatásáról és olcsóságáról hires 
s ma már fogalom az egész 
országban. Visszautazásnál e- 
gész ' éven át 50 százalékos 
vasúti kedvezmény. Magyar 
és németnyelvű prospektussal 
készséggel szolgál a fürdő igaz- 

. gatósága.

— Meghívó. Hatház és Óte
mető alatti hegyközség 1941 év 
'május 4-én d. u. 2 órakor 
: rendkívüli közgyűlést tart II 
kér. Lelkes féle iskolában a- 
melyre úgy a tagokat mint a 
csoport képviselőket tisztelettel 
meghívja az elnökség. Tárgy:

-Közgyűlés megnyitása és a 
'jegyzőkönyv hitelesítők meg
nevezése. 2. Elnök bejelenti: 
’a szarvasi képviselőtestületnek 
}a.z utak rendbentartására vo- 
.‘natkozó határozat elleni felle
bbezésnek tárgyalása. 3. Esetle 
>ges indítványok. Elnökség. 96

— A Párisi Divat májusi szá
ma bő , tárháza a szebbnél 
szebb ruháknak. Gyönyörű fe-

, hérnemüek, otthoni ruhák, 
strand holmik, empire ruhák. 
:Magyaros hímzésű és vonalú 
ruhák, kosztümök és kabátok. 
?Bakfisoknak, gyermekeknek és 
erősebb hölgyek részére is 

italálunk kitűnő modelleket. 
íkézi munkarészben írásos nya- 
•ralókészlet, filémuukák és fe- 
hérhimzések váltakoznak. Es- 
tküvői ruhák, leszámolható 
-horgolt terítő és elsőrendű 
irodalmi rész áll olvasói v ren
delkezésére. Célszerű tanácsai 
pedig takarékosságra oktatnak. 
^Megjelenik minden hó 1-én, 
ára 60 fillér.

— Megállapította az árkor- 
inánybiztos áz áruhitelirodák

kövekkel faár meg is kezdték^ legmagasabb jutalékkulcsát. A
az útjavításokat.

— . Hajdúszoboszlói Gyógy
fürdő április hó 15-én megnyílt. 
Ezen európai hirü gyógyfürdő 
ma már mindazokkal a beren
dezésekkel fel van szerelve, 
amelyek az eredményes gyógy-

Budapesíi Közlöny 1941. évi 
április hó 20-i 89. számában 
jelent meg az Arellenörzés 
IDrszágos Kormánybiztosának 
1062/1941. sz. rendelete az áru
hitelirodák jutalékkulcsának 

megállapítása tárgyában. A
kezelés szempontjából "szüksé-* rendelet szerint a hitelközve- 
gesek. Fedett gyógymedencék, titő irodák által a szervezetben
ivócsarnok, inhalatórium álla-, résztvevő kereskedők vagy
nak a közönség rendelkezésére, iparosok terhére felszámított
Modem szállodákban, pensiók- jutalékkulcs nem haladhatja

Búzát, árpát és tengerit
a legmagasabb napi áron vásárolunk

dr. Podany Pál és Társai'
T«Ufon 47. G Á S P Á R - M A L O M  T+Ufon 47.
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meg a 11 százalékot abban az 
esetben, ha az áruhiteliroda 
tartalékalappal rendelkezik, 8 
százalékot abban az esetben, 
ha az áruhiteliroda tartalék- 
alappal nem rendelkezik^ Szer
vezési külön költségként a 
vevőnek a hitelközvetítő szer
vezetbe történő belépése alkal
mával legfeljebb 1 pengő szá
mítható fel.

— Anyakönyvi hírek. Szület
tek : UhJjar Mihály és Dudás 
Zsuzsanna leánya Mária, Plje- 
sovszky János és Gergely Má
ria fia János, Filip András és 
Nagy Szklenár Anna leánya 
Anna-Mária, Krajcsovics Pál 
és Szlovák Mária fia Pál, Tus
jak Mihály és Plachy Zsuzsan
na a leánya Mária Erzsébet, 
Krajcsovicz Pál és Kozsuch Ju
dit fia János, Nagy Imre és 
Behan Mária fia Béla, Kozsuch 
Jáüos és Krkos Judit leánya 
Judit, Zvara Pál és Babinszky 
Zsuzsanna leánya Anna, Liska 
Mihály és Veles Zsuzsanna fia 
halvaszületett. — Házasságot 
kötöttek: Uhljar Mátyás Szkle
nár Máriával, Kasik János Ka- 
sik Zsuzsannával, Lebovics
Henrik Kallus Lenkével, Kor- 
nidesz Béla Gyarmati Máriá
val. Elhaltak : Guttmann Béla ~
8 éves, özv. Nyemcsok János 
75 éves, Nagy Irma 9 hónapos, 
Hursan István 58 éves.

— A részletfizetésre történő .
eladásoknál felszámítható lég*: 
magasabb bruttó, haszonkulcs 
felszámításáról a Budapesti
Közlöny 1941, évi április 20-i
89. száma közli a 9100—1941. 
számú rendeletet, amely a
részletfizetésre történő eladás- " 
nál felszámítható legmagasabb 
bruttó hasznot szabályozza. A 
rendelet kiadását a kamarák 
többször sürgették, mert a 
részletfizetésre történő eladás^ 
nál felszámítható legmagasabb 
bruttó haszon kérdésének el
döntése eddig tisztán bírói gya
korlatra támaszkodott. A  ren
delet mindenekelőtt meghatár 
rozza azt, hogy ki tekintendő, 
részletkereskedőnek, majd kü
lönbséget tesz bútor és egyéb 
cikkek között. Bútornál a fel
számítható haszon hat hónapi 
hitelnyújtásnál 45 százalékot, 
hat hónapot meghaladó hitel
nyújtás esetén 50 százalékot 
nem haladhat meg. Egyéb cik
keknél 70, illetve 65 százalék 
a legmagasabb Határ.

— „Napfénylámpát* találtok 
fel Oroszországban. Oroszor
szágban újfajta „napfénylámpát- 
hoztak forgalomba. Az új izzó
lámpa belsejét valamely külö
nös összetételű világitó anyag 
vékony rétegével vonták be. 
A  lámpa fénye teljesen a nap
fény illúzióját keltL Égés köz
ben a lámpa a felhasznált 
energia 80 százalékát haszno
sítja és áramfogyasztása mint* 
egy egyhármada a másfajta 
izzólámpák fogyasztásinak,
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— Pályázat. A Magyaror
szági Tanitók Eötvös-Alapja 
pályázatot hirdet: a budapesti 
Tanítók Házában, a Péterffv 
Sándor Leányotthonban, a 
keszthelyi Rákos István Fiúin- 
ternátus és Üdülőházban léte
sített helyekre, több jutalom- 
díjra, több segélydíjra és árva
nevelési segélyre. A Szarvasi 
Helyi Tanítóegyesület segélyre 
szoruló és a nevezett helyek 
elnyerésére igényjogosult tag
jai kérvényeiket 1941 évi má
jus bó 12 ig Rohony Pál egye
sületi elnökhöz adják, aki kész- 
séggel ad felvilágosítást a pá
lyázati feltételekre vonatkozó
lag. 72

— Meghívó. A Szarvasi Gaz* 
és Iparosok Szövetkezete

ö. f. a. 1941. május hó 15-én 
<L e. 10 órakor Szarvason, az 
intézet székházában megtartan
dó évi rendes közgyűlésére. 
Napirend. 1. A felszámoló je
lentése az 1940 üzletévről, az
1940 évi számadások előter
jesztése és megállapítása. 2. A 
f^ügyelőbizottság 1940 évi je
lentése. 3. A  felszámoló, vala- 
Doínl a felügyelőbizottság tagjai 
részére a felmentés megadása.
4. A felügyelőbizottság tagjai
nak megválasztása. 5. Esetleges 
indítványok. Megjegyzés: Az
alapszabályok 18- § a értelmé
ben „A közgyűlésen szavazati 
joggal csakis azon tagok bírnak, 
kije a közgyűlést megelőző 
december 31-ig lettek a tagok 
sorába felvéve s üzletrészüket 
teljesen befizették. Az alapsza
bályok 19. §-a értelmében a 
közgyűlés határozatképtelensé
ge esetén az ujabb közgyűlés
1941 május hó 25 napján ugya
nazon időpontban és helyen 
tártatík meg, mely esetben a 
közgyűlés a megjelentek szá
mlára való tekintet nélkül fog 
a tárgysorozat felett jogérvé- 
nyésen határozni/ Budapest,
1941. évi április hó 21. A  fel
számoló: Pénzintézeti Központ-

A hadsereg szeme. A
mórt . dúló . világháború egyik 
legérdekesebb fegyvernemét: 
a , légi félderítőket találóan a 
hadsereg széniének lehetne 
nevezni. A  légi félderítök bo
nyolult és sokoldalú munkáját 
mutatja be rendkívül érdekes, 
kévékkel illusztrált riportban a 
Tolnai Világlapja legújabb szá
ma. Honvédeink dicsőséges 
délvidéki bevonulásáról, a há
rom fronton harcoló olasz ka
tonákról és egy páncélerőd 
megsemmisítéséről ugyancsak 
képes riport számol be. „A 
ngmzet bárója Nápolyban", 
„Bet á Bácskában**, „Hogyan 
őrizhetjük meg fiatalságunkat** 
című cikkek tarthatnak nagy 
érpftjtlfflésre számot. A szo
kásos érfókes rovatok, számos 
kitűnő novella és cikk egészíti 
k i a. közel rszáz fényképét közlő 
népszetfl képeslapot. A  Tolnai 
VíiágtipiánaK égy száma húsz 

kerül.

N y o m t a t v á n y o k a t

szép ízléses kivitelben 
olcsó áron készít a

— Iparosköri közgyűlés, A
Szarvasi Iparoskör vasárcap, 
április hó 27-én népes köz
gyűlést tartott saját székházá- 
zában. A közgyűlés elismerés
sel adózott a vezetőség komoly 
és céltudatos kör-vezetéséért, 
majd további bizalmáról bizto
sította, illetve újonnan megvá
lasztotta alelnökéül a lemon
dott Darida Györgyöt. Az ipa
rosköri közgyűlés csendben, 
szenvedélymentesen zajlott le, 
dicséretére komoly iparostár- 
s^dalmunknak.

900 munkás dolgozik a 
békési rizstelepen. Érdekes, 
közgazdasági szempontból igen 
jelentősnek ígéxkező kísérlet 
folyik most Békésen a rizster
meléssel A munkálatok alap
vető részénél, a csatornázás
nál már hetek óta mintegy 
kilencszáz munkás dolgozik s 
minden jel arra mutat, hogyha 
az időjárás nem szól majd 
bele, egyike lesz Békés az 
ország legnagyobb rizstermelő- 
vidékeinek*

----- -----------------

Hirdessen lapunkban

— Elkobozhatok a letiltott 
gépjáróművek. Múlt hó 27-étől 
végérvényesen életbe lépett a 
gépjárómüforgalom korlátozása.
27-étől kezdődően csak a kü
lön jelzéssel ellátott gép járó
müvek közlekedhetnek a köz
úti forgalomban. Azok a gép- 
járómüvek, amelyeknek a 
közúti forgalomban va^ó továb
bi használatát nem engedélyezik 
motalkójegy ellenében sem 
vehetnek föl üzemanyagot. Aki 
külön engedéllyel el mm látott 
közüli gépjárómü számára 
üzemanyagot beszerez, illetőleg 
ezek számára üzemanyagot ki
szolgáltat, kihágást követ el, a 
gépjárómü pedig elkobozható.'

A Szarvasi Hitelszövetkezet

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

kamatozású mezőgazdasági 
termelés fokozását előmoz
dító középlejáratú liStelez- 
vénykölcsönSk folyósítását.

____- - 4t

425-1941.

Hirdetmény.
A Körös-Tisza-Marosi Ár

mentesítő Társulat Békés-bá- 
bockai szakasz védtöltéseinek 
fűtermése a szakaszigazgat óság 
által összeállított eladási felté
telek mellett az alábbi sorrend 
szerint lesz a helyszínen kész- 
pénzfizetés mellett értékesítve-'

Május 19-én hétfőn reggel 8 
órakor kezdetét veszi az érté
kesítés a halásztelki vasúti híd
nál és halad Endrőd felé estig 
a 8. számú Fazekaszugi őrhá
zig.

Május 20 án reggel 7 órakor 
kezdődik 8. számú Fazekas
zugi őrháznál és halad délig 
a 6. számú gyomai őrházig és 
onnan délután 2 órakor foly
tatva estig a Gyoma-mezőbe- 
rényi határig, vagyis a védtöl-
23 500 folyóméteréig.

Május 2l-én szerdán reggel
7 órakor kezdődik Gyoma-me- 
zőberényi határnál, vagyis a 
védtöltés 23.500 folyóméterénél 
és halad délig a 3. számú kő- 
rőstarcsai őrházig és onnan dél
után 2 órakor folytatva estig a 
védtöltés 7000 folyóméteréig.

Május 22-én csütörtökön reg
gel 7 órakor kezdődik a véd
töltés 7000 folyóméterénél és 
halad Békés félé a békési élő- 
vízcsatorna zsilipéig.

Május 23 án pénteken reg
gel 8 órakor kezdődik a ha
lásztelki vasúti hídnál és halad 
Békésszentandrás felé délig a
12. szentandrási őrházig, onnan 
dé'után 2 órakor folytatva a 
védtöltés 68 500 folyóméteréig.

Május 24-én szombaton reg
gel 9 órakor kezdődik a véd
töltés 68.500 folyóméterénél és 
halad Öcsöd felé délig a véd
töltés 75.000 folyóméteréig, on
nan délután 2 órakor folytat
va bábockáig, vagyis a védtől- 
tés 80.600 folyóméteréig.

Szarvas, 1941 május 1.

TAKÁTSY SÁNDOR sk. 
97 szakaszfőmémök.

C a l l t . ' u X r  I Ezúton értesi-relnivas !  tem és felhívom
a nagyérdemű közönséget, ameny- 
nyiben vidéken v. vidéki kórház
ban elh It hozzátartozóját szállí
tani óhajtja, forduljon cégemhez.

Halottszállítást autón
az ország bármely területére v. 
területéről vállalok. Kérem a n. é. 
közönség szives támogatását és 
vagyok szolgálatrabár mikor kész 

t i s z t e l e t t e l  

Kovács  György 
temetkezési és halottszállitási 
vállalkozó. Békéscsaba, Bánát u. 
17. Telefon 580. — Bővebb fel
világosítással szolgál Nádházi 
János temetkezési vállalk. Szarvas 

Telefon 42. 94

H

AJDUSZOBOSZLOI
■a #r

G Y O G Y F U R D O
Az ország egyik legolcsóbb és páratlan gyógyha
tású fürdője. Fedett gyógymedencék, ivócsarnok, in- 
halatórium, strandfürdő, nullámfürdÓ. Páratlanul ered
ményes fürdő-, ivó- és belélegző-kúrák. — A fürdőt 
Hajdúszoboszló 73 és 78°-os sós, jódos, frontos, 
hidrocarbonátos hévvfzei táplálják. 3.000 liter forró- 
víz percenként. Magyar- és németnyelvű ismertetővel 
készséggel szolgál a fürdő Igazgatósága.

APRÓHIRDETÉSEK
, Kákái legelőn 4 járás kiadó. 
Érdeklődni Farkas János 11. k. 
389, 92

Szabósegéd rendelt munkára 
elhelyezkedne megfelelő óra
bérért. Cím a kiadóban. 91

Fafűrészelést és tengeri mor- 
zsolást a legkorszerűbb géppel 
vállalok. Litauszki Pál Kiskun
sági-utca 263 sz. IV.^ker. 90

Jókarban levő asztalsparhert 
eladó. Érdeklődni lehet UI. 77]1. 
sz. alatt. 89

Terehalmi gazdasági-tanyá
val szemben 42 kishold tanyá
val örök áron eladó v. bérbe 
kiadó. ..Ugyanoda egy juhász 
kerestetik. IV. k. 408. 93

32 hold jóminőségű, teljesen 
vízmentes, partos és kubikolt 
föld eladó Halásztelken, a volt 
Mikolay-földön az egyházi gát 
mellett. Úgyszintén eladó 21 
hold tanyásföld a Kardos-dűlő 
Vili. kér, 78 sz. alatt, 10 perc
re a kisszénási állomástól. Fel
világosítás III- kér. Lehel-u. 93 
sz. alatt. 95

Egy használt, jói állapotban 
lévő ruhaszekrényt keresek 
megvételre. Cím a.kiadóhiva- 
talban. (?)

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, gójé, 
istálló) jutányos áron eladó. Ér
deklődni dr. Král Pál ügyvéd
nél. 25

Egy utcai pados szoba, kony
ha, epsiz kiadó ÜL. kér. 80. 41

Eladó 1 db Phlilips 3 lám
pás telepes néprádió teljes fel
szereléssel együtt kedvezmé
nyes áron. Kűlkerűletben, ahol 
nincs villamos^áram, különösen 
alkalmas. — Érdeklődni lehet 
Sztrehovszki Márton villany
szerelő üzletében vagy Tóth. 
György bércséplőgéptulajdo- 
nosnál 111. 462 szám alatt. 63

Makó Gyula fegyverkeres - 
kedő háza éladó._________ 44

IV kér. 295|1 számú ház fe
lerésze eladó. Érdeklődni Nagy 
József korcsmárosnáL 83

Dr. Král Pál ügy védnek Szap
panosban levő 405 négyszögöl 
ingatlana eladó. 81

Juhászat céljára kiválóan 
alkalmas 100 hold tanyás bir- 
tók bérbe kiadd. Érdeklődni a 
kiadóhivatalban. ' 80

Kákán legelő eladó. Érdek
lődni Hl kér. 57. 79

Eladó íí kér. 337 száftro jó- 
karban levő ház és Sárkány 
soron 12 hold föld, esetleg 40 
hold tanyával. . 76

Kiadó 2 szobás lakárf ugym-. 
nőtt 1 műhely május l*tŐL
Vostyár örökösök I kér. 169.

87

Nyottiatótt MÜIIer Károly könyv
nyomdájában Szarvas, L tér. 13.


