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A kormány munkás- 
házépítési akciója
A magyar kormány szociál

politikája egyik legfontosabb 
feladatának tekinti az építőipar 
megsegítését. Természetes ez, 
merthiszen, ha az építőiparnak 
van munkája, megfelelő kere
sethez juthatnak széles oépré- 
tegek, de természetes azért is, 
mert a jó és egészséges lakás 
egyik alapfeltétele az erős 
nemzedéknek, annak, hogy 
honvédségünk megfelelően jó 
emberanyagból kaphassa évről 
évre a pótlást.

Az egyik legutóbbi miniszter- 
tanács ebben a tekintetben egy 
igen nagyjelentőségű újabb lé
pést tett. Az iparügyi kormány
zat előterjesztette nagyszabású 
munkáscsaládiházépitési akció
jának. tervezetét, amely mint
egy kiegészítője annak a mun
kának, amellyel az Országos 
Nép- és Családvédelmi Alap 
még ez év folyamán ötezer 
sokgyermekes mezőgazdasági 
munkást juttat kertes, egész 
séges lakáshoz.

A  magyar kormány az ipari 
munkás családiházépítését igen 
nagy kölcsönök folyósításával 
segíti elő. Az építési költsé
geknek esetleg 70 százalékát 
is rendelkezésére bocsájtja 
azoknak a vállalatoknak, ame
lyek munkásaiknak lakásokat 
építtetnek, s emellett a józan 
életű, takarékos ipari munkás 
részére egyéni kölcsönt folyósít 
házépítés céljaira. Ha a munkás 
megtakarította építendő háza 
költségeinek egy szerény hánya
dát, 8 van telke is, egészen 
könnyen hozzájuthat a ház fel
építését biztosító hiányzó ősz
szeghez, olcsó és hosszúlejáratú 
kölcsön formájában.

Gondoskodás történik a sok
gyermekes munkáscsaládok 
házépítésénél külön kedvezmé
nyek biztosításáról. Ez a. ked
vezmény megmutatkozik' nem
csak a munkásházak adómér
séklésénél, de a kölcsőntörlesz- 
tés méltányosságában is. Figye
lemmel voltak arra is, hogy mi 
történjék, ha a munkás változ
tatja munkahelyét és sikerült 
megtalálni azt a formát, amely 
károsodás nélkül teszi lehetővé 
a munkáscsaládiházak tulajdon
jogának átruházását.

Alapos és nagy munka fo
lyik, hogy jobbá, szebbé tegyük 
a magyar munkás életét.. Nem 
ígéretekről, délibábokról van 
szó, itt a tettek beszélnek, a 
magyar kormányzat megfontolt, 
előrelátó és komoly szociálpo 
litikájának eredményei hirdetik 
a magyar élet napról-napra 
fejlődő j avulását -

Országoshírű orvosók részvételével ünnepli meg a 
Békésszentandrási Tüdőgondozó 10 éves fennállását

A Békésszentandrási Tüdő
beteggondozó Intézel fennállá
sának 10  éves évfordulóját két
napos orvosi kongresszus meg
rendezésével üli meg. Belekap-. 
csolódik ezekbe az ünnepsé
gekbe több vendégszónokkal a 
Tüdővész Eileni Országos Szö
vetség is. Az orvoskongresszus 
fővédnökségét vármegyénk 

nagy népszerűsége főispánja, 
baiczai Beliczey Miklós vállalta. 
Az előkészítés^ és megrendezés 
fáradságos munkáját pedig dr. 
Koncz Lajos vármegyei tiszti
főorvos, dr. Bernáth Kálmán, 
járási tisztiorvos és dr. Szeré- 
nyi M. Iván községi orvos

végzi nagy körültekintéssel és 
buzgalommal. A  széles népré
tegeknél is nagy. érdeklődésre 
számottartó ünnepségek rész
letes programját az alábbiak
ban közöljük;

Május 24-én: délelőtt 9 óra
kor ' dr. Koncz Lajos m. kir. 
tisfctifőorvos elnökletével ható
sági orvosi és védőnői értekez
let. 11 órakor dr. Dobszay 
László egyetemi m. tanár: 
Csecsemők légzőszervi megbe
tegedései. Délután 13 órakor 
ebéd, 16 órakor dr. Kühbacher 
Ferenc egyetemi m. tanár: 
A gyakorlati szülészet. 17 óra
kor dr. Göttche Oszkár prof.:

A csecsemő és gyermekkori 
gűmőkór. 18 órakor dr. Doma- 
hidy György közegészségügyi 
felügyeld : A  nemibetegségek el
leni küzdelem. 2 0 -kor vacsora.

Május 25-én délelőtt 1 0  óra
kor dr. Cserba Zoltán e. ü. 
felügyelő : Községi és gyakorló 
orvos kötelességei a tbc-vei 
szemben. 1 1  órakor dr. Kovács 
Ferenc prof.: A  gümőkór se* 
bészeti gyógykezeléséről. 1 2  
órakor dr. Nádor Nikitits Ist
ván főorvos : A rőntgenkép és 
lelet olvasása és értékelése. 
13 órakor dr. Baitz Géza fő
orvos : Mit kell tudni a kö
zönségnek a giimőkórról.

Bércséplők és géptulajdonosok országos közgyűlése
A Magyarországi Bércséplők 

és Géptulajdo aosok Országos 
Szövetsége május hó 1 1  én, 
yasárnap tartotta évi rendes 
közgyűlését Budapesten. Az 
Országos Szövetség a megejtett 
tisztújítás során országos ügy
vezető elnökké > Tóth György 
bércséplőgéptu!ajdonost, orszá
gos ügyésszé dr. Csicsely Mi
hály ügyvédet, országos tiszte
letbeli alelnökké Litauszky 
János bércséplőgéptulajdonost 
választotta meg.

Ezen választás a megra^yob-

bodntt ország 26 000 cséplő- 
gcrcitúrát számláló tagjának 
részéről igen nagy megtisztel
tetés községünkre nézve, mert 
a megválasztottak most már 
nemcsak Szarvason, hanem or
szágos viszonylatban is a köz
bizalom letéteményesei.

A bércséplői szabadipart a 
közelmúltban képesítéshez kö
tötte a kormány, most vasnak 
folyamatban azok a tárgyalá
sok, melyek befejezése után 
az ország összes géptulajdono-

sái kötelezve lesznek a szövet
ségi tagságra. Megszűnik végre 
az az állapot, amikor a bér* 
cséplés — a közellátásra oly 
égetőeb fontos szakmát — bárki 
szabadon végezhette. Cséplést 
a jövőben csak az vállalhat, 
akinek képesítése és ipariga
zolványa van és a Bércséplő- 
géptulajdonosok Szövetségének 
igazolt tagja lesz.

A  megválasztott országos ve
zetőknek a magunk részéről 
őszinte szívből gratulálunk és 
munkájukhoz sikert kívánunk.

Szép eredményről számoltak be 
a Szarvasi Hitelszövetkezét vasárnapi közgyűlésén

A Szarvasi Hitelszövetkezet 
a szövetkezeti tagok nagyszámú, 
részvétele mellett május 1 1 -én, 
vasárnap délelőtt fél 1 1  órakor 
tartotta meg üzleti helyiségében 
évi rendes közgyűlését, mely
nek legfontosabb tárgysorozati 
pontjai a múlt évi zárszám
adások megvizsgálása és a 
mérleg megállapítása voltak. 
Dauda Mihály elnök üdvözölte 
a közgyűlésen megjelent szö
vetkezeti tagokat, s annak meg
állapításával, hogy a közgyűlés 
határozatképes — a közgyűlést 
megnyitotta és felkérte dr. 
Podany Pál ökl. közgazdász 
ügyvezető-igazgatót a Hitelszö
vetkezet múlt évi üzleti ered
ményének ismertetésére. Dr. 
Podany Pál ügyvezető-igazgató 
ezután részletesen ismertette a 
múlt év üzleti eredményét és 
őrömmel állapította meg, hogy 
a múlt évi gyenge termésered
mények ellenére is, a Hitel-

szövetkezet üzletrésztőkéje és 
takarékbetétállománya jelentős 
mértékben emelkedett. A Hi
telszövetkezet , az elmúlt év 
folyamán 286.000 pengő új köl
csönt folyósított, s ezzel a Hitel- 
szövetkezet által folyósított hitel 
összege 856.000 pengőre emel
kedett. Weszter Vilmos, a fel
ügyelőbizottság elnöke felol
vasta a felügyelőbizottság jelen
tését, mely szerint a felügyelő- 
bizottság javasolja a közgyűlés
nek a zárszámadás elfogadását 
és az igazgatóságnak a felment- 
vény megadását. A  közgyűlés 
a Hitelszövetkezet múlt évi zár
számadását egyhangúlag elfő-

Íradta és az igazgatóságnak a 
elmentvényt megadta. Az üz

leti év nyereségéből a közgyű
lés 5 százalék, vagyis üzletré
szenként 2  P osztalék kifizeté
sét határozta el, melynek kifi
zetését a Hitelszövetkezet már 
n»eg is kezdette, A közgyűlés

ezután id. Kondacs Lajos és 
Felker Márton urakat egyhangú 
lelkesedéssel további három 
esztendőre igazgatósági tagokul 
ismét megválasztotta.

A tagok részéről dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd orszgy. képv. 
szólalt fel. Értékes és komoly- 
hangú beszédében a szövetke
zeti összetartás szükségességét 
hangsúlyozta, s kifejezte á tagok 
nevében köszönetét a vezető
ségnek, buzgó munkájukért,..

A vezetőség részéről dr. Po
dany Pál biztosította a jelenlé
vőket arról, hogy a jövőben i| 
fáradhatatlanul és fokozott erő* 
vei kívánják a szövetkezetei 
továbbfejleszteni.

Dauda Mihály zárószavaival 
ért véget a közgyűlés.

örvendetesnek tartjuk  ̂ hogy 
községünk ezen keresztény 
pénzintézete eredményesen fej - 
lődik, 8 ebhez további sikert 
kívánunk.
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Nagszabású levente- Újból szabályozták 
nap lesi vasárnap a  h ú s á r a k a t
A'Szarvasi Levente Egyesület 

május hó 18-án, vasárnap egész
napos levente-ünnepséget ren
dez a Horthy Miklós sportte
lepen és az Erzsébet-ligeti 
pavillonban. Az ünnepséget a 
község valamennyi templomá
ban megtartandó istentisztele' 
tekkel kezdik, majd a ligetbe 
való parádés felvonulással foly
tatják, ahol a napi műsor egyik 
legszebb számát bonyolítják le : 
a levente avat ást. A  műsor dél
után 4 órakor folytatódik csak
nem kétórás, jórészt mókás 
versenyek lefolytatásával. Este 
8 órakor színdarab előadás lesz 
a pavillonban a legkiválóbb 
levente-színjátszók részvételé
vel, mely után tánc következik. 
Az ünnepség iránt különösen 
az ifjúság köreiben élénk, me
leg érdeklődés nyilatkozik meg, 
mely tény.előre biztosítani lát 
szik a levente* nap nagy erköl
csi és tömegsikerét. Rossz idő 
esetén csak az esti műsorszá
mokat tartják meg a Levente- 
Otthonban, ahol az előadás 8 
órakor kezdődik.

Ismét megrendezik 
járásszerte 
a vasnapokat

Az elmúlt esztendőben igen 
nagy sikerrel lefolytatott vas
napokat ezidén ismét meg fog
ják rendezni. A  járás egyes 
községeiben még nem teljesen 
rögzítettek az időpontok, annyi 
tény: azonban, hogy a jövő 
héten ismét megkezdődik az 
ócskavas és fémhulladékok 
programszerű gyűjtése, s ren
deltetési helyére juttatása és 
felhasználása annak a nemzeti 
vagyonnak, amely eddigelé ki- 
kasználatlanul hever szerteszét. 
Nem szükséges olvasóink előtt 
ismét felsorakoztatni azokat az 
érveket, amelyek e munka 
szükségessége, s nemzetgazda
sági szempontból való fontos
sága mellett szólnak, ehelyütt 
ismételten csak fölhívjuk min
denkinek a figyelmét ezekre a 
vasnapokra azzal: szedje össze 
bárhol is található vas* és fém
hulladékát mindenki, s adja el 
a fémgyüjtőnek. önmagának 
hasznot, hazájának komoly 
szolgálatot tesz vele.

P a lli íw n e  I Ezúton értesi- reimvas I tem és felhívom 
a nagyérdemű közönséget, ameny- 
nyíben vidéken v. vidéki kórház
ban elhalt hozzátartozóját szállí
tani óhajtja, forduljon cégemhez.

Halottszállítást autón
az onzág bármely területére v. 
területétől vállalok. Kérem a n. é. 
közönség szives támogatását és 
vagyok szolgálatrabármikor kész 

t i s z t e l e t t e l  
KovácsOyOrgy 
temetkezési és haJottszállitási 
vállalkozó. Békéscsaba, Bánát-u. 
17. Telefon 580. — Bővebb fel
világosítással szolgál Nádházi 
János temetkezési villáik. Szarvas 

. - Telefon 42. 94

Az árellenőrzés országos kor
mánybiztosa a hentesáruknak 
hentesek és mészárosok által 
az ország egész területén fel
számítható legmagasabb fo
gyasztói árát az alábbi módon 
szabályozta:

Szalonnafélék:

Érett fehér sózott szalonna 
2'80, csécsi tokaszalonna 3'30, 
füstölt és paprikás csemege
szalonna 370, kolozsvári és 
brassói szalonna 4’—, füstölt 
császárhús 3'70, főtt császárhús 
4’40, cigányszalonna 4'—, an
gol teaszalonna 5 50, tepertő 
3*30 pengő kilogrammonkint.

Kolbász és vörösáruk:

Marhahúsból és sertéshúsból 
fehéráru felhasználása nélkül 
II. rendű füstölt kolbász 2'40, 
marhahúsból és sertéshúsból 
fehéráru felhasználása néikül 
készült II. rendű füstölt száraz 
kolbász 3'—, a 60 százalékban 
sertéshúsból fehéráru felhasz
nálása nélkül készült füstölt 
száraz kolbász 4'70, párisi sza- 
faládé, krinolin 320, virsli 3 40 
pengő kilogramonkint. Kolbász
áruk főzve és meleg állapotban 
kiszolgálva 1 0  százalékkal ma
gasabb áron hozhatók forga
lomba.

Szalámifélék:

Nyáriszalámi fehéráru fel
használása nélkül 50 százalék
ban sertéshúsból 3‘—, vadász
szalámi fehéráru felhasználása 
nélkül 70 százalékban serté»> 
húsból 4'—, márkanélküli téli
szalámi, rúdvételnél 6 '2 0 , már
kanélküli téliszalámi, szeleteivé 
6 60 pengő kilogrammonkint.

Hurkafélék és májasok:

Fekete hurka (vérből és bör-i 
kéből, fehéráru felhasználása 
nélkül) 140, májas és véres. 
hurka (legfeljebb 10  százalék 
fehéráru felhasználásával) 2 30, 
sült vagy füstölt vegyes hurka 
2 80, kenőmájas 3*60 pengő kir 
logrammonkint.

* Sajtok:

Fejsajt (sertlsfejnek, nyelv-, 
nek és sertésnyesedékhúsnak 
felhasználásával) 3'40, bőrsajt 
(bőrnek, csontról levált nyese-T 
dékhúsnak és vérnek felhasz
nálásával, fehérárú nélkül) 1  60,' 
kúsrajt (legfeljebb 1 0  százalék' 
nyers fehéráru és 1 0  százalék, 
sertésnyesedékhús felhasználá-. 
sával) 4’20 pengő kilogrammon- 
kint.

Ballag már a vén diák . . .

A napokban újra fellendültek 
ennek az örökszép diák-himnusz
nak az akkordjai■ Jelezvén, hogy 
egy kis csapat életreménység 
ismét válaszúihoz érkezett. Az 
élet nagy küszöbéhez, amelyen 
túl már halálosan komoly, 
mélyértelmű, felkészültségünk, 
rátermettségünk, életrevalósá
gunk minden vértezetét próbára 
tévő hatalmas harc, tusakodás 
dúl az érvényesülésért, a hol
napért, a kenyérért, az életért. 
Ettől kezdve a boldog ifjúi ro
mantikához csak az emlékezet 
szárnyán lehet visszatérni már; 
aztán lassan az is elkopik majd: 
s elhomályosulnák az élmények, 
amelyek pedig egész énünket 
betöltötték egykor. Ügy hittük 
örökre. Később vesszük észre, 
hogy a szürke hétköznapok 
inszakajtó munkája minden nap, 
vagy minden évben maga alá 
temet egy-egy ünnepnapot, áb
rándot, vágyat, reményt, álmot, 
emléket, s lassan nem marad 
meg bennünk csak egypár mé
labú akkord: tovább, tovább... 
Tovább a megkezdett úton, hol 
új tartalmat kap az élet és új 
értelmet... Tovább még akkor 
is, amikor bealkonyul, s a test 
megfáradton örök pihenőre ké
szül; amikor a. lélek húrjain 
zeng már csak a dallam: to
vább, tovább. . .  az Ür elé végső 
számvetésre . .. Ahonnan aztán 
nincsen „tovább" !

Istentiszteletek :

A szarvasi ág. h. ev. ótemptomban 
vasárnap délelőtt tőt, d. e. 10 órakor 
magyar, az újtemptemplomban 8 órakor 
tót istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. 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 
Árvahaz dísztermében. Kondoroson 
minden hónap második vasárnapján 
délután 2 órakor van istentisztelet a 
községi iskolában.

— Vend égszónok az ó-temp
lomban. Vasárnap, f. hó 18-án 
az ó-templomi magyar isten- 
tentiszteleten Pásztor Pál szen- 
tetornyai s. lelkész prédikál, 
melynek során ki fog térni az 
egyházi szórványokban, nagy 
egyházi szolgálatot teljesítő hit-> 
buzgalroi lapok támogatásának 
szükségességére. Az ez alkalom
mal megtartott offertórium jö
vedelmét a Kecskeméten meg
jelenő „Üzenet" című lap javára 
fordítják.

Búzát, árpát és tengerit
a legmagasabb napi áron vásárolunk

dr. Podany Pál és Társai
T.Ufon a. G Á S P Á R - H Á L O M T*U(m ti.

B ú z á t  t á r o l u n k !
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— Doktorráavatás. Hanzó 
Lajos gimnáziumi tanárt — 
Hanzó Mihály tanító fiát — 
a szegedi Horthy Miklós Tu
dományegyetemen a bölcsészeti 
tudományok doktorává avatták.

— Június első harmadában 
lesznek az ev. elemi iskolai zá
róvizsgák. A szarvasi evangéli
kus egyházközségi népiskolák
ban lassan befejezéshez közelít 
a tanítás s alig két hét múlva 
megkezdődnek a vizsgálatok az 
előre megállapított sorrend sze
rint, amelyet kivonatosan az 
alábbiakban közlünk: Június 
3-án, kedden az ótemplomban 
d. e. 8 órakor Dankó János, 
1 0  órakor Rohoska Lajos, d. u. 
2  órakor Borgulya Endre, jú 
nius 4 én, szerdán az újtemp
lomban d. e. 8 órakor Zima 
Pál, 10  órakor Adamik Teréz, 
d. u. 2  órakor Szakács György, 
június 5 cn, csütörtökön az 
ótemplomban d. e. 8 órakor 
ifj. Lipták Mihály, 1 0  órakor 
Melis Mihály, d. u. 2  órakor 
id. Lipták Mihály, június 6 -án, 
pénteken az újtemplomban d. e. 
8 órakor Kovács Pál, 1 0  óra
kor Rohony Pál, d. u. 2  órakor 
Rohony Gábor, 4 órakor Pilisz- 
ky János, júoius 7-én, szomba
ton az ótemplomban d. e- 8 
órakor Reményi Gyula, 1 0  óra 
kor Patonai JáDos, d. u. 2 
órakor Palkovics Júlia, 4 óra
kor vitéz Csatai György taní
tók tanulóinak vizsgái lesznek 
megtartva.

— Másfélezer pengőt gyűjtött 
Szentandrás a Vöröskeresztnek.
A Békésszentandrási végefelé- 
járó Vöröskereszt gyűjtés alig 
remélt szép eredményeket mu
tat fel. A gyűjtés eredménye 
már most megközelíti a más
félezer pengőt, mely ■ összeg 
élénken megvilágítja a békés
szent andrásiak áldozatos letkét 
és szívét,

— Káromkodás ellen. Isme
retes, hogy Egerből mozgalom 
indult meg a káromkodás szo
kásának kiirtására. Ezzel kap
csolatban érdekesnek és tanul
ságosnak véljük leközölni a 
Harangszó c. ev. hetilap egyik 
hiréf, miszerint Nagykárolyban 
rövididővel ezelőtt egy N. N. 
nevű fiatalember ittas állapot
ban a külvárosi utca ablakait 
sotra beverte és mindenkibe 
belekötött.' A megkárosultak 
összefogva a rendőrségre akar
ták az illetőt kísérni, mire az 
hangosan szitkozódott, han
goztatván, hogy ö az istennyi
lától sem fél. Rövid időmulva 
égzengés támadt, majd egy 
villámcsapás érte a káromló 
fiatalembert, akinek ruhája le
égett s egyik karja megbénult. 
Súlyos állapotban vitték be a 
kórházba- A tényleg megtörtént 
eset eléggé világosan beszél.

— Újabb események a pesti 
színházi világban. A Délibáb- 
színházi hetilap pontosan be
számol önnek mindén esemény
ről. Színes riportok, érdekessé-

Íek, kritikák az új darabokról, 
ulisszamögötti pletykák, ma-

Íyar Írók remek novellái tor
it ják a Délibáb minden szá

mát. Ezenkívül gazdag filmro
vat, divat, rejtvények, humor, 
Bozzay Margit asszonypóstája 
és tökéletes képes heti rádió
műsor teszik felülmúlhatatlanná 
a legolcsóbb színházi hetilap . 
minden egyes számát A Déli* 
báb ára csak 14 fillér*

Hírek
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— Budapest székesfőváros Is- 
kolánkívüli Népművelési Bizott
sága f. évi június hó 18-'ól 
28-ig férfiak részeié és f. évi 
június hó 29 (ől nők részére 
Balatonleiién népművelési ve
zetőképző tanfolyamot rendez. 
A tanfolyamokon a részvéieli 
díj személyenként 68 pergő, 
amelyben szállás, napi> három
szori étkezés, borravaló, strand- 
használat, kurtaksa, továbbá 
Balatonleiién a podgyász szál
lítása is bennfoglal tátik. A tan
folyamra csak korlátolt szám
ban vehetők fel hallgatók, 
ezért felhívjuk a népművelő 
előadók figyelmét, hogy kérel
müket, adataik megjelölésével 
adják be a Békésvármegye 
Népművelési Bizottságnál (Gyu
la, Vármegyeháza) május hó 
20 ig- Egy-két népművelő rész
vételi díját részben a Bizottság 
viseli.

— Felhívás. A gróf Bolza 
Pálné Leányegyesület vezető
sége felkéri mindazokat, akik 
a leány egyesület könyvtárából 
könyvet kölcsönöztek és azt 
még nem szolgáltatták vissza, 
hogy folyó 16-án (pénteken) 
délután 3 és 5 óra között a 
gimnázium leányszobájában az 
egyesület vezetőségének be
szolgáltatni szíveskedjenek. 116

— A hentesek nem főzhetnek 
szappant faggyúból. Az ipar
ügyi miniszter most megjelent 
rendelet szerint a mészárosok 
és hentesek az általuk levágott 
állatról lelejtett faggyúval nem 
rendelkezhetnek szabadon, ha
nem kötelesek azt a zsiradék- 
gyűjtő és elosztó kft-nak, vagy 
bizományosainak felajánlani. E 
rendelet érvényessége idején 
a mészáros iparosok a faggyút 
nem főzhetik szappanná és 
nem hozhatják forgalomba. A 
hatóságok a rendelet betartását 
szigorúan ellenőrzik.

— Alföldi őrség. Új köntös* 
ben jelent meg az eddig „Ti- 
szaínenti Szemle" címmel igen 
előnyösen ismert agrár-irodalmi 
folyóirat. Az új cím: Alföldi 
őrség. S ha csak az első be
mutatkozó számot is nézi az 
olvasó, meg kell állapítsa, hogy 
a füzet valóban őrsége, szelle
mi őrsége igyekszik lenni min
dennek, ami magyar. Alföldi 
problémák,'alföldi néplélek, a 
szépirodalom és költészet mű
vészi köntösében : az röviden 
az új lap. Érdemes elolvasni.

— A szelídített delfinek biro
dalmában. Nincs még egy olyan 
tengeri állat, amelyről az em
beri fantázia annyi'szép színes 
mesét költött volna, mint a 
delfinről. Nemrég a floridai 
Marienlandbao egy olyan hatal- 
más akváriumot építettek, a* 
melyben az emberek még ten
geri kedvenceiket is természe
tes életviszonyaik között figyel
hetik meg. Hallatlanul érdekes, 
képes riportot közöl erről a 
csodálatos akváriumról gróf 
Bethlen Margit népszerű képes 
szépirodalmi lapja, az Ünnep 
most megjelent új számában. 
Az albúmalakú Ünnep ezúttal 
is gondos tárházát nyújtja a 
nívót és szórakoztató olvasni-

Íalóknak, remek képeknek. Az
innep előfizetési ára negyed

évre 2  pengő 40 fillér, Mutat
ványszámot kívánatra készség* 
gél küld a kiadóhivatal, Bpest, 
VH. Dohány u. 12*

— Szabályozták a szegek 
forgalmát. A vas és fémipari 
a ny albizottság intézkedési adott 
ki, amely szerint az eddig nem 
zárolt szegek forgalma meg
kötöttség alá esik. Az intézke
dés szerint a gyárak a tavalyi 
eladásnak 50 százalékát szol
gáltathatják ki feleiknek.

— Rézgáliccol való takaré
kosságra tanít meg minket a 
Növényvédelem és Kertészet 
legújabb száma. Cikkeket kö
zöl még a tavas2 i fagyok 
elleni védekezésről, a szabad
földi palántanevelésről, az ak
tuális gyümölcs- és zöldséges
kerti teendőkről, egy új gyü
mölcsterméstöbbletet biztosító 
metszési eljárásról, a gyümölcs
fák törpe alanyairól, egy kiváló 
rovarölőszerről, a házikert zöld 
ségtermesztéséről, a helyes pa
lántaültetésről stb. A  dúsan 
illúszrált színes gyümölcsképet 
is közlő két szaklapból a „Nö
vényvédelem" kiadóhivatala 
(Budapest, VI , Aréna-út 84/c.) 
egy alkalommal lapunkra való 
hivatkozással díjtalanul küld 
mutatványszámot.

— Kisipari kölcsönök az ipa
rosok országos központi szövet
kezetétől. A kereskedelmi és 
iparkamara végzi a bankszerű 
fedezettel nem biró kisiparosok 
és kiskereskedők hitelakciójá
nak igazgatását, amelyre vo
natkozó tájékoztatót összeállí
totta és azok az ipartestületek
nél, kereskedőtársulatoknál

megtekinthetők. A kamara 20  
fillér levélbélyeg beküldése el
lenében a tájékoztatót az 
érdeklődőknek postafordultával 
is megküldi. Gyakran fordul
nak azonban a kamarához az 
érdeklődők az iránt, hogy 
bankszerű fedezet (ingatlan, 
kezes) ellenében hogyan lehet 
az e célra is életrehívott 
IOKSZ-tól kölcsönt kapni ? 
Közli a kamara érdekeltségé
vel, hogy a kölcsönkérelem 
űrlapja tájékoztatóval együtt 
kapható a kamaránál A  kamara 
a kérvényürlapot tájékoztató
val együtt 20  fillér levélbélyeg 
beküldése ellenében postafor 
dultával megküldi. Megjegyezni 
kívánjuk, hogy ingatlan fedezet 
hiányában kezes kölcsönöket 
ezidő szerint csak kivételes és 
méltányos esetekben is legfel
jebb 150—300 pengő erejéig 
engedélyezhetnek. Nagyobb 
összegű kölcsönigény lésnél — 
a hitelnyújtási szabályok értel
mében — feltétlenül megkíván-, 
ják a megfeleld forgalmi becs- 
értékű ingatlannak fedezetűi 
való lekötését az intézet jel
zálogjogának — a kölcsön 
megszavazása — esetén első 
helyen történő biztosítását. -

— „Éneklő ifjúság" . hangver
seny Békésen. Az „Éneklő if
júság" szervezet f. hó 18 án, 
vasárnap délután 4 órai kez
dettel Békésen hangversenyt 
rendez, amelyen Dobó László 
tanító vezetésével részt vesz 
a békésszentandrási református 
elemi iskolák énekkara is. A 
hangversenyen a békési és 
szentandrási ifjúsági énekkarok 
mellett a békésföldvári, körös- 
tarcsai, tótkomlósi, mezőberé- 
nyi, gyulai, kisújszállási és szeg
halmi iskolák ifjúsága szolgál
tatja a változatos műsort. A 
közös énekszámok előadásánál 
mintegy 12 0 0  elemi iskolás vesz 
részt- A hangverseny iránt kör- 
nyékszerte óriási érdeklődés 
nyilvánul meg. A  közős éne
kekét Bárdos Lajos a zenemű
vészeti főiskola tanára vezeti. 
A már sok helyi sikert meg
ért békésszentandrási együttes-

; tői ezúttal is dicséretreméltó,
i kiváló teljesítményt várunk.

— Elcserélt fejek, Thomas 
Mann regénye. Korunk leg

nagyobb írójának, talán sz 
[egyetlen élő klasszikusnak és 
! ugyanakkor a legmaibb regény
írónak és elbeszélőnek lehelet- 
jszerűen finom, szivárványosan 
színpompAs, káprázatosán ne
héz alkotása ez a regény. Csak 
,6 merészelhette az emberi lé-

Íek ősi mélységeiből játékos 
lönnyedséggel és varázslatos 
szépséggel felidézni ezt az in
diai legendát, amelyben primi
tíven természetes báj és grácia 
egyesül az emberi természet 
titkainak raffinált tudásával. 
Szinte alig vesszük észre, hogy 
$ k önnyedbá jo s  játék ssi- 
várványhídja az emberi termé
szet legnagyobb mélységei felett 
ível. Az új Thomas Mann re
gény egyesíti legszebb elbeszé
léseinek érzelmi finomságát és 
hangulati gazdagságát ujabb 
nagy műveinek mitoszok homá
lyába alászálló mélységével és 
utóiérbetetlen artiszükus stilus- 
művészetével. „ Az elcserélt 
fejek" ben Thomas Mann meg
mutatta, hogy az egészen nagy 
művész egyesíteni tudja az iro
dalom és a zene minden kife
jezési lehetőségét. Ez a kettős 
művészet egy mesevilágba va
rázsol bennünket, amely mégis 
igazibb és valóságosabb annál 
világnál, amely külsőleg körül
vesz bennünket. ~

— A kamillaszedés májusban 
vasárnaponként is végezhető. A
kereskedelem és közlekedés- 
ügyi miniszter 13.716/1941. sz. 
rendeletével megengedte, hogy 
az 1911. évi május 18 és 25- 
ére, valamint június 1 -ére eső 
vasárnapokon a kamillaszedés
sel, válogatással, rostálással és 
kapcsolatos ipari (kereskedelmi) 
munkálatok egész napon át 
végezhetők legyenek.

AIDUSZOBOSZLOI
g y ó g y f Drdö
ma már európai hírű.
Az ország egyik legolcsóbb és páratlan gyógyha
tású fürdője. Fedett gyógymedencék, ivócsarnok, in- 
halatfrium, strandfürdő, hullámfürdő. Páratlanul ered
ményes fürdő-, ivó- és belélegző-kúrák. — A fürdőt 
Hajdúszoboszló 73 és 78°-os sós, jódos, bromos, 
hídrocarbonátos hév vizei táplál Ják.. 3.000 liter forró
víz percenként. Magyar- és németnyelvű ismertetővé! 
készséggel szolgál a fürdő Igazgatósága,
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S P O R T

A szarvasi leventék nyerték 
meg a kézilabda-bajnokságot

A Szarvasi Levente Egyesület 
múlt vasárnap, május hó 1 1 -én 
rendezte meg a szarvasi járási 
kézilabdamérkőzéseket a járás 
valamennyi községe levente- 
csapataiDak részvételével szép
számú érdeklődőközőnség je
lenlétében. A tornát — mint 
az előrelátható is volt — a 
szarvasi leventék nyerték meg 
pontveszteség nélkül. Szarvas 
színeit a következő tizenegy 
képviselte : Roszik — Mohácsi, 
Laukó I. — Tomka, Szrnka, 
Tóth — Kelemen 1 1 ., Sebjan, 
Hadady, Kasnyik, Muska. A  
mérkőzések eredményei a kö
vetkezők :

Kondoros—Békésszentandrás 
2:1 (0 :0) A szépen és jobban 
játszó kondorosiak megérde
melt győzelemmel vívták ki a
2 . helyezést jelentő győzelmet. 
Góldobók: Kugyela I., Janúrik, 
illetve Farkas Q.

Szarvas — Öcsöd 10 ;2  (6:1 ). 
A szarvasiak biztos győzelmet 
arattak a lelkesen játszó öcsö- 
diek felett A szarvasiak góljait 
Hadady (5), Sebjan, Kasnyik, 
(2 - 2] és Kelemen Q. szerezték, 
míg Öcsöd mindkét gólját Barta 
dobta 13-asokból.

Kondoros — Öcsöd 5:2 (2 :1 ). 
A nap legszebb mérkőzését 
hozta ez a találkozó, amelyből 
Kondoros került ki győztesként, 
Kugyela 1. nagyszerű játékával. 
Góldobók: Kugyela I. (4) és 
Janúrik, illetve Barta (2).

Szarvas — Békésszentandrás 
2 : 1  (1 :1 ), A békésszentandrási 
csapat az 5. percben vezetést 
szerzett Bődi I. szerencsés do
básából, amely után az egész 
mérkőzés tartamára védeke
zésre rendezkedett be, s így 
született meg a kis eredmény. 
A  szarvasiak 7(1) büntetőt 
hagytak ki. Sebjan egyenlített 
ki a 2 2 . percben. A  szarvasiak 
győzelmét jelentő gól a mér
kőzés utolsó percében született 
meg Sebjan dobásából, amit a 
játékvezető előbb érvénytele
nített, másik bíró megkérdezése 
után azonban szabályosnak mi
nősítette. Tehát Szarvas kézi
labdacsapata minden. ellenfelét 
legyőzve nyerte meg a járási 
bajnokságot. Kitűntek a szarvasi 
csapatból: Mohácsi, Szrnka, 
Tomka, Sebjan és Hadady. A  
szentandrásiak közül csupán a 
kapus dicsérhető, mert a töb
biek képességéről nem lehetett 
meggyőződni, miután azok a 
védekezést annyira túlzásba 
vitték, hogy komolyabb akcióra 
nem vállalkoztak és így nem is 
láthattunk tőlük semmit

Súlyos bírálat, újabb vereség 
érte a Turult —  Békéscsabán

A Turul múlt vasárnap a 
Rokka ellen játszott bajnokit 
Békéscsabán, amely mérkő
zésre csak 1 0  emberrel tudott 
kiállni és így természetes, hogy 
ki is kapott gyenge ellenfelétől. 
A  mérkőzés lefolyásával nem 
kívánunk foglalkozni, mert azt 
egyáltalán nem tartjuk érde
mesnek. mivelhogy az nagyon 
is egyoldalú volt Hogy mégis 
megemlítést teszünk ez újabb 
vereségről, az csupán annak
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mindazon rokonoknak, isme
rősöknek, kik szeretett jó férjem, 
édesapánk illetve nagyapánk

HAMZÓ JÁNOS
elhunyta alkalmával végtisztessé
gén megjelentek, ezúton mondunk 
köszönetét.

Szarvas, 1941. május hó. 14.

öxv. Honzó lánotné
és családja.

a bírálatnak a következménye, 
amely a „Körösvidék" című 
laptársunkban jelent meg a 
Rokka—Turul bajnoki mérkő
zés lefolyásáról szóló referádá- 
ban. „Nagyon szomorú — írja 
a lap —, hogy egy első osz
tályban játszó csapat nem tud
11 épkézláb embert kiállítani." 
Minden egyes szarvasi sport- 
rajongó méltán olvashatta döb
benetesen a fenti százszázalékig 
súlyos megállapítást. Annál is 
bántóbb ez és szomorúbb, mert 
a Turulnak — tudomásunk sze
rint — több mint 30 igazolt 
játékosa van és a bajnokság 
megkezdése óta már másodszor 
fordult elő, hogy a csapat 10 
emberrel volt kénytelen kiállni. 
Nem tudjuk, hogy hol történtek 
mulasztások: a vezetőség, vagy 
a játékosok körében. De annyi 
bizonyos, hogy megtörténtek, 
amelyek Szarvas .sportjára nem 
a legjobb hatással vannak és 
a régebben szerzett hírnevet 
és dicsőséget csorbítják, még
hozzá — mint ez a fenti bírálat 
is bizonyítja — igen súlyosan. 
A  legfőbb hibát abban látjuk, 
hogy még a mérkőzések előtti 
délelőttökön egyes játékosok 
még nem tudják, hogy játsza
nak-e vagy sem — ez kétség
kívül a vezetőség hibája. A 
játékosoknak pedig azt lehet 
hibául felróni, hogy nem jelen
nek meg az edzéseken, miáltal 
a vezetőség nem tudhat eliga
zodni. Ezeket rendszertelensé
geket ki kell irtani, mert ezt 
meg is kívánja Szarvas sport
társadalma, amely vállalta és 
fogja is vállalni az .áldozatokat 
egyetlen sportegyesületéért: a 
Turulért. Reméljük, hogy úgy 
a „Kőrősvidék", mint lapunk 
sorai meghallgatásra találnak 
az illetékeseknél és a vasárna
pihoz hasonló eset többé nem 
fog előadódni és a játékosok 
fegyelmezetten vetik majd alá 
magukat a vezetőség olyirányú 
intézkedéseinek, amelyek azt 
fogják célozni, hogy a komoly 
munka végre megkezdődjék I

Vasárnap a Turul idehaza' 
játszik bajnokit a CASS ellen. 
Ha a csapat rendesen kiáll, 
akkor esetleg szemtanúi lehe
tünk az első győzelemnek.

ELADÓ
a szarvasi ÜL.bel. kér. 101 
számú, volt Ponyiczky féle

ház
Az eladással dr. Készt 

Ármin szarvasi ügyvéd v/m 

megbízva.
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— A zsidók házvételének en
gedélyhez kötését kéri Tolna
megye a minszterelnöktől. Tolna 
vármegye közigazgatási bizott
ságának vitéz Madi Kovács 
Imre főispán elnöklete alatt 
tartott üléséről a következő 
felterjesztést intézték a minisz
terelnökhöz : „Megütközéssel
tapasztaltuk, hogy a zsidók, az 
utóbbi időben a városokban, 
de a falvakban is egyre na
gyobbodó számban vásárolják 
össze a lakóház-ingatlanokat. 
Nemcsak azok a zsidók vesz
nek házakat, akiknek eddig 
házingatlanaik nem volt, ha
nem azok is, akiknek eddig is 
volt egy, esetleg több házuk is. 
A zsidó tökének házingatla
nokba vfiló lázas menekülése 
a házak árának oly rohamos 
emelkedését idézte már elő, 
amely általában nincs arány
ban a drágasági folyamattal és 
igen káros hatással van a gaz
dasági élet minden terén az 
árképződés kialakulására, meg 
ingatja a pénz értékében való 
bizalmat és pánik-hangulat kel
tésére alkalmas. Mély tisztelet- 
tel kérjük ezért Nagyméltósá
godat, kegyeskedjék sürgősen 
odahatni, hogy az 1939. évi IV. 
t.c. 15. és 16. § ainak meg
változtatásával olyan törvényes 
rendelkezés adassék ki, amely 
a zsidók ház-ingatlan vásárlá
sát is engedélyhez köti és ki
mondja, hogy a zsidók saját 
lakás-szükségletüket meghaladó 
ház ingatlanaiknak átengedésé
re legyenek kötelezhetők."

Hirdetmény.
Tudomásul adja az elöljáró

ság a lakosságnak, hogy a 10 
kát. holdon felüli gazdaságok, 
vetésterületei, azonkívül a 20 
kát. holdon felüli gazdaságok
nál az állatok összeírása iilelve 
számbavétele elrendeltetett.

Felhivatnak ennek alapján 
mindazok a 10 kát. holdon fe
lüli gazdálkodók, hogy akiknek 
bevetett vagy esetleg még ez* 
után bevetésre kerüld földjük 
van, hogy a bevetett terület 
bevallása illetve a 20 kát. hol
don felüli gazdaságoknál az ál
latok számbavétele végett mi
előbb, de legkésőbb f. évi má
jus hó 25 ig, a községházán a 
kataszteri hivatalban (33 számú 
iroda) jelentkezzenek.

10 kát. holdon alóli gazdasá
gok tulajdonosainak jelentkez
ni nem kell.

A  bevallások naponként dél
előtt 8 órától 12 óráig fogad
tatnak el.

A bevallást mindig az tar
tozik adni, aki gazdálkodik, és 
pedig akár mint bérlő, feles 
vagy harmados.

Aki a bevallást elmulasztja, 
vagy valótlan adatokat vall be, 
az kihágást követ el és ‘szigo
rban meg lesz büntetve.

Tudomásul adja végül az 
elöljáróság a lakosságnak, hogy 
a vetésterületek bejelentése il
letve az állatok számbavétele 
sem adózás, sem rekvirálás 
vagy más ilyen célra felhasz
nálta tni nem fognak, hanem 
kizárólag arra szolgálnak, hogy 
az ország mezőgazdasági hely
zete ebből megismerhető le- 
gyen.

Szarvas, 1941. május hó.15.

— A gimnázium hagyomá
nyos majálisa május hó 24-én 
lesz megtartva. Bő vebbet a jö
vő számunkban.

Május hó 5 tői érvényben 
lévő vasúti összeköttetések

Szarvasról indul Mezőtúr felé
délelőtt 7 óra 35 perckor, csatlakozása van 
Budapestre (gyors) érk. 11 óra 25 perckor

délután 16 óra 29 perc csatlakozása van 
Békéscsabára gyors

este 19 óra 21 perc csatlakozása van 
Bpestre (azemély) érk. reggel 4 óra 50 perc 

Békéscsabára (személy)

Szarvasról indul Orothóza felé
délelőtt 6 óra 51 perc 

délután 13 óra 10 perc 

este 18 „ 45 perc

Meghívó.
A S Z A R V A S I  H A N G Y A  

rendesévi közgyűlése
és tagértekezlete május hó 25- 
én d. e. 11 órakor lesz meg
tartva a Gazdakörben. Kéret
nek a tagok minél számosab
ban megjelenni szíveskedjenek. 

114 Igazgatóság.

APRÓHIRDETÉSEK

121
Ha kellemesen akar szó

rakozni, keresse fel a

C Z E P E R K Ó  
sörözői és borozót,
ahol esténként cigányzene 
van. Kitűnő fajborok, min
denféle likőrök és sörök leg
olcsóbb beszerzési forrása. 
Nyári hűs kerthelyiség pon
tos és tiszta kiszolgálás.
• Folyó hó 24- én este 8 órai 
kezdettel vacsorával egybe
kötött tavaszi megnyitót tar
tok. Szíves pártfogást kér: 

Czeperkó Mihály vendéglős.

I R Ó G E P E K
M fillérnél

r
E l -A f X A  a város alatt CLAL/U 3  és fél kis
hold jóminőségű részben 

h e r é s í t e t t

szántóföld
Az eladással dr. Készt 

Ármin szarvasi ügyvéd van 

megbízva.
122

ELÖLJÁRÓSÁG.

A Szarvasi Hitelszövetkezet

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

4'h  %~os
kamatozású mezőgazdasági 
termelés fokozását előmoz
dító középlejáratú kőtelez- 
vénykolcsőnök folyósítását. 

_____________ U

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

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

24

Csabacsüdi 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

Egy utcai pados szoba, kony
ha, tpeiz kiadó 111. kér. 80. 41

Makó Gyula fegyverkeres - 
kedő háza eladó. 44

I. kér. Deák Ferenc utca 284 
számú ház, köves és beton 
járda mellett eladó. 107

3 szobás lakást keresek, cim 
a kiadóban. 110

Hirdessen lapunban!

‘II. k. 400 számú ház feleré
sze jutányos áron és 28 hol
das tanyás birtok eladó. Az 
eladással dr. Csicsely ügyvéd 
van megbízva. 113

20 hold földre felest keresek
2 kilométerre a várostól. Je
lentkezni I. k. Arany János 
utca 193,_____________  119

Macózugban a Körösparton, li~ 
gettel szemben 340 négyszögöl 
bő termést ígérő csemege sző
lő és köztes vetemény eladó. 
Tájékoztatást ad a macózugi 
csősz. 117

Csabacsűdön takarmányrépa 
eladói. Érdeklődni Valkovszky 
Pál I. kér. 40._____________115

Öcsödön beltelek és 858 sz. ház 
növényzetével eladó. ÁU«' négy 
helyiségü lakás, kamara, istálló, 
ól és 50 év óta élénk "vegyes 
kereskedői üzlet berendezéssel, 
kis raktárral, pincével részek
ből. Az üzletben háromféle 
állami egyedárusitás is van, mi 
erre jogosult keresztyén vevő 
által szintén megszerezhető. 
Eladási árra, válaszbélyeg kül
dés mellett felvilágosítást ad, 
nem közvetítő Páczai Mihály 
ny. tanító, Piactér 600. Kísér
letező kérdezősködés céltalan. 
___________________ 106

IV. kér. 295|1- számú ház fe* 
lerésze eladó. Érdeklődni Nagy 
József korcsmárosnál. 83

Nyomtatványokat
szép Ízléses kivitelben 
olcsó áron készit a

Mül ler-nyomda

Nyomatott Müllcr Károly könyv
nyomdájában Ssanras, L kér. 13.


