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A magyar hadsereg NÉGY ÚJ TÖRVÉNYJAVASLAT:
ősi erényeiről beszélt Cavallero, 
az olasz nagyvezérkar főnöke 
abban a meleghangú pohárkö 
szöntőjében, mellyel a most 
Rómában időző Bartha Károly 
honvédelmi minisztert üdvözöl
te. A magyar csapatok — úgy
mond — a cselekvés órájában 
az olasz és német haderő olda
lán harcolva, fényesen igazol
ták ősi erényeiket és vitézségük 
hagyományait, amelyek minden 
időben híressé tették a magyar 

hadsereget. Büszke elégtétellel 
könyveljük el derék fiaink tel
jesítményeinek emez újabb el
ismerését, s csak fokozódik 
bennünk a vágy a továbbiak 
során még inkább beigazolni 
azt, hogy honvédségünk méltó' 
utódja a valamikor az egész 
világot rettegtető .magyar ka
tonának. Míg azonban eddig 
eljutottunk ismét, nehéz és 
fáradságos volt az út. A világ
háború után gúzsba kötötték, 
s lehetetlenitették minden nem
zeti törekvéseinket, s csak fej

lett életösztönünk, fajszerete

tünk, lelki felkészültségünk, 

önként magunkra vállalt túlzott 

kötelességteljesítésünk tudta át 

hidalni a nehézségeket, ame

lyeket ezen a téren elénk állí

tottak. Csak anyagi erőbedo

básra volt már szükség, a lelki 

előkészítés és iskolázás készen 

volt már. Ezért sikerült olyan 

bámulatosan rövid idő alatt a 

legmagasabb tökélyig fejleszteni 

a hoavédség intézményét, 

olyanná, amelynek már a leg

első próbatétele sem mutatja 

azt a fejlődésbeli kiesést, ame

lyet ellenségeink két évtizedes 

praktikáikkal elérni reméltek. 

Mert lélekben mindannyian 

katonák vagyunk, s voltunk a 

kétszer tíz év alatt is. Csak 

így voltak elérhetők azok az 

eredmények, amelyekkel a 

megifjodott magyar hadsereg 

dicsekedhetik, többek között a 

legkiválóbb katona-nemzetek 

vezetői által napról-napra, mind 

több és több, szóban és nyíltan 

kifejezésre juttatott elismeré

seiben is.

az alkotmányfejlődés, a földreform, a zsidókérdés 
és az összeférhetetlenségről szólók — a Ház előtt

Vitéz Lukács Béla, a Magyar Élet Pártja országos elnöke a csabai ülésen 
A szarvasi járásból külön autóbusszal mentek az érdeklődök Békéscsabára

A Magyar Élet Pártja békés
vármegyei szervezete június hó
8 án rég tapasztalt óriási érdek
lődés mellett nagyválasztmányi 
ülést rendezett, amelyen meg
jelent* és felszólalt a párt or
szágos elnöke, vitéz Lukács 
Béla is- Az ülésen baiczai 
Beliczey Miklós, vármegyénk 
szeretett főispánja elnökölt, s 
ő nyitotta meg az ülést a meg
jelentek szíves üdvözlése és a 
Hiszekegy elmondása utáni 
aag^na szép és mélyhatású 
beszédben. A  sorsdöatő törté
nelmi órák több munkát, fo
kozottabb kötelességteljesítést 
rónak mindenkire. Kötelessé-. 
günk, hogy a mai idők kon
zekvenciáit levonjuk abban, 
hogy kiküszöbölünk minden 
olyan gondolatot, amely a 
magyart a magyartól elválaszt
hatja. A vármegye lakosságáról 
szólt elismerőleg ezután, msjd 
a következő szavakkal fejezte 
be nagyhatású elnöki megnyi
tóját : Azért jöttünk össze, nogy 
erőt merítsünk a további nagy 
munkára, megáll anunk egy 
percre sem szabad, mert min
den megállás egy-egy nyitva 
hagyott kapu, amelyen bétör- 
het, besurranhat a magyar élet 
tolvaja.

A  következőkben dr. Bíró 
Zoltán, vármegyei MEP titkár 
ismertette számadatok felsoro
lásával a kormányzat várme* 
gyénket érintő intézkedéseit. 
Az árvízsegély, tüdőgondozók, 
egészségházak, vetőmagkőlcsö- 
nök, egyéni támogatásokra 
mintegy 4 millió pengőt folyó
sított a kormányzat a várme 
gyének baiczai Bsliczey Miklós 
főispán hathatós közbenjárása 
révén, bizonyságául annak, 
hogy különösen a szociális 
gondoskodás képezi program
jának sarkalatos pontjait.

Ezután következett vitéz 
Lukács Béla országos elnök 
nagy érdeklődéssel várt beszé
de. Bevezetőjében a kitűnő 
békésvármegyei szervezetekről 
szólt elismerőleg, majd külpo
litikánk vonalvezetéséről, s 
honvédségünk korszerű kiépí
téséről beszélt a termet zsúfo
lásig megtöltött hallgatóság nagy 
tetszése mellett, A Ház követ
kező ülésszaka elé kerülő tör
vényjavaslatokat ismertette ez
után Lukács Béla, négy főcso

portra osztván azokat a követ
kezőképpen :

— Szólni akarok a további
akban az alkotmányfejlődésről, 
a földkérdésről, a zsidókérdés
ről és az Összeférhetetlenségi 
javaslatról.

— Amikor az alkotmányfej
lődés kérdéséről szólok, minde
nek előtt leszögezem, .hogy 
nem az alkotmány reformjáról, 
hanem fejlődéséről van szó. A 
magyar alkotmány ezer éven 
át sokszor változott, de mindig 
úgy, hogy magyar jellege meg-, 
maradt. Sorsforduló előtt ál
lunk. Arra' kell figyelnünk, 
hogy - az ősi magyar jeUeg-Jd- 
domborodjon. Alkotmányunkon 
csak olyan változást eszközöld, 
hetünk, mely az ősi magyar 
alkotmány reformjáoak és ma
gyar lényegének meg lelel.

— A másik generális kérdés 
a föld problémája. Nem közöm
bös — emelte fel hangját Lu
kács Béla —, hogy a magyar 
földet kik birtokolják. Nyilván
való, a kormányzat politikai ' 
intenciója az, hogy a magyar 
földet olyan megosztásba hoz
zuk, hogy minél több önálló 
egzisztecoiát alakítsunk. Azok 
kezébe kell juttatói a magyar 
földet, akik szeretik, értékelik, 
megbecsülik és utódaiknak 
megszaporítva adják azt át. 
1936-tól 203 ezer katasztrális 
hold föld ment át nagybirtok
ból kisemberek kezébe. Ezen
kívül 187 ezer katasztrális hold 
került még nagy kezekből kis 
kezekbe. Ez négy év alatt 400 
ezer katasztrális hold földet 
jelent. Sürgetjük, hogy a zsidókj 
kezén lévő birtok minél- gyor- j  
Sabban kerüljön magyar ke- % 
zekbe. Ezután rámutatott arra, 
hogy a kormány bérmegállapitó 
rendeletei jobb helyzetet terem
tettek a mezőgazdasági mun
kásság részére. A mezőgazda
sági munkásság reménnyel néz
het jövője elé.

— Amikor a zsidókérdésről 
beszélünk — tért át a zsidó
kérdés tárgyalására —, azt 
mondják, hogy nem tartjuk be 
Krisztus parancsát. Én azt 
mondom: A  zsidókérdés meg
oldása fajtánk iránti kötelessé
günk teljesítése. A mi orszá-

Íunkban nyolcszázezer zsidó és 
étszázezer keverék él. 
Rámutatott arra, hogy az

eddigi zsidótörvények értelmé
ben zsidó nem tarthat meg föl
det. Hangsúlyozta, hogy további 
intézkedésekre van szükség.

Bárdossy László miniszterel
nök legutóbbi bestédében utalt 
arra, hogy .a magyar gazdasági 
élet kulcspozíciói sem marad
hatnák zsidó kézen, s a kor
mány ezeket keresztény ke
zekbe adja át. Tehát nem 
helytálló az a beállítás, mintha 
a zsidókérdés rendezése csak
a. kiszsidókat sújtaná, a nagy
zsidók kímélése mellett. Intézd 
kedés történt azirántis.liögy 
eívonjSk az állásukból Ipmoz- 
dítoff nágyí5ve<feimá " zsírók 
nyugdijait és végkielégítését. 
Ezeket az ' összegeiket az ufe- 
téktelenül megajándékozottak 
visszafizetik. Az ügyvédi kar 
életében is most kerül megol
dásra a zsidótörvény erélye
sebb végrehajtása olyan törvé
nyes intézkedés útján, amely 
biztosítja, hogy a zsidó ügyvé
dek a kamarában már azon
nali hatállyal csak a 6 száza
léknak megfelelő arányban jut
hassanak szóhbz, az eddigi 52 
százalék helyett.

A kormány törvényjavaslatot 
nyújt be a házasság előtti kö
telező orvosi vizsgálatról. Eb
ben a törvényjavaslatban ki
domborodik az a követelmény, 
is, hogy zsidód és .keresztény 
nem köthet egymással házas- 
ságot, s az ez ellen vétőket 
szigorúan megbüntetik.

A  törvényhozó összeférhe
tetlenségről szólva, kijelentette, 
hogy az e tárgyban benyújtandó 
törvényjavaslat lehetetlenné 

fogja tenni azt, hogy pusztán 
képviselői mandátumukra te
kintettel, egyesek olyan vezető 
pozíciókat foglaljanak a gazda
sági életben el, amelyhez szük
séges szakértelemmel egyálta
lán nem rendelkeznek. Az új 
összeférhetetlenségi törvény a 
felsőházi tagokra is vonatkozik, 
akik részére szintén teljes 
erkölcsi és anyagi szabadságot, 
függetlenséget biztosít maja a 
törvény.

Lehet — fejezte be gyönyörű, 
nagy figyelmet keltő beszédét 
vitéz Lukács Béla —, hogy az 
elkövetkező idők még több le
mondást, nélkülözést és szen
vedést hoznak majd* Ha azon
ban nélkülözünk, vagy lemon«
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duók valamiről, gondoljunk 
arra, hogy ezzel egy-egy fel
szabadult testvérünknek, vagy 
egy-egy honvédünknek adjuk 
meg a hiányzó falatot. Rend
nek, fegyelemnek, áldozatos 
kötelességteljesítés és vállalás
nak kell jellemeznie életünket, 
bizalom és hűség a vezetők 
iránt, mert csak így remélhet
jük, hogy a jobb jövendő kár
pótol majd bennünket, s elérjük 
azt a szebb, boldogabb 
magyar életet, amelyért mind
nyájan fáradozunk és dolgo
zunk.

Elnöklő főispán köszönte meg 
az országos elnök beszédét, 
majd dr. Bencs Zoltán, a bé- 
bésceabaiak ihletett, apostoli 
lelkületű képviselője szólalt fel, 
s ragyogó, lélekbemarkoló, 
mély gondolatokban gazdag, 
költői szárnyalású, hatalmas 
bestédében döbbenetes erővel 
világította meg azt a küzdel
met, amelyet a magyarság év
századok óta és ma is folytat 
azért, hogy megmaradhasson. 
A  szervezettség fontosságáról, 
s az idegen eszmék kiküszöbö
lésének szükségességéről szólva 
fejezte be gyönyörű beszédét, 
amelyet dr. Gally Károly kér. 
MÉP elnök felszólalása követte, 
áld a békéscsabai és vármegyei 
szervezetek hangulatát ismer
tette. Javaslatára a nagyvá
lasztmányi ülés táviratilag üd
vözölte Bárdossy László mi 
níszterdnökőt, biztosítván őt a 
vármegye lakosságának támo
gató ragaszkodásáról.

A  mindvégig lelkes hangu
latú ülés a Himnusz eíéneklé-
iM  ért vége t
' A fiaáyvjüa2ztmá*»yi Slési a- 
CŰba-saáÜoban társasebéd kö
vette, amelyen baiczai BeHetey 
Miklós a kormányzót éltette, 
nődd dr. Gally Károly, vitéz 
Lukács Béla, Csizmadia And
rás, vitéz Jánossy Gyula, Cser- 
nUS Mihály. Somogyi Miklós 
ét vitéz Rétay Béla mondottak 
ttthárköszöntőt, ilL beszédet.

A  nagyválasztmányi ülésen 
a szarvasi járás vezető MÉP- 
tagjai mintegy 30-as létszámmal 
képviselték magukat, külön 
autóbusszal utazván Békéscsa
bára, dr. Ugrin László Járási 
f&zolgabiró és dr. vitéz Zerin- 
váry Szilárd országgyűlési kép
viseld vezetésével.

— A dléfék kWáfitilMik k«f-
Mtetéso. Ügynökök bíztatására 
látszólagos haszonért az ország 
egész területén nagymértékben 
kezdték kivágni és eladni az 
MSdióttkát. Az üymódon elő
idézett nemzetgazdasági kár 
megakadályozása céljából kor- 
mányreadelet jelest meg a hi
vatalos lap azomhaÜ számában. 
A  N&Met amriat élő diófákat 
kititferf csak altkor szabad, 
1a innak faanyagát az ingat
lan tulajdonosa (birtokosa, ha- 
Mtfeélvccőjt, haszonbérlője) a 
rt$fti IrtAngrflUtofifliwridt*
■Ár IjliAfri tilfMinal ÍJR^LdcTc ■■nî »qf|a wL ILgyvD 
■tőiben élő diófa kivágásihoz 
ttertitetfleg Illetékes Icerténeti 
mftgyeTŐ, vagy a legközelebb 
tekvő illáim  Vertészeti akadé- 
tdb Igazgatója ad engedélyt. 
Itesll Kbb elő . diófa kivágá- 
sShoz a IdUhmvelésügji minisz
tertől kelt ííD ^ tfly iw n ii

A szarvasi közs. iparostanonciskola tanulóinak évzáró ünnepélye
június hó 7-én, múlt szombaton 
este zajlott le az Iparos Kör 
Árucsarnokában a „Janowsky 
György “ Ifjúsági Egyesület ren
dezésében, amely iránt hatalmas 
érdeklődés nyilvánult meg, s 
azon községünk valamennyi 
társadalmi rétege jelen volt.

A  gondosan összeállított és 
változatos műsor a Hiszekegy 
elénekiésével vette kezdetét, 
amit követően Horváth Gábor 
IV. osztályú tanuló, ifjúsági 
elnök tartotta meg szép gondo
latokkal telített megnyitóbeszé
dét. A tényleges műsort szava
latok, szóló- és kari-énekszá
mok, magyar táncok, színmű, 
monológok és élőkép díszítet
ték, amelyek előadásában a 
tanulók pompás előkészítésről,

nagy ügyességről és rátermett
ségről tettek tanúbizonyságot. 
Az előadáson megjelentek há
lás tapsban juttatlák kifejezésre 
megelégedésüket, olyannyira, 
hogy az egyes számokat meg 
is kellett ismételni- A szereplők 
közül különösen nagy sikert 
Hankisz Adéi és Kovács Ácsi 
arattak nagyszerű szóló ének
számaikkal. Miadketten élénk 
bizonyságát adták ezúttal is — 
mint már annyiszor — komoly 
felkészültségűk és tehetségük
nek, amellyel igen kellemes 
perceket szereztek a magyar 
nótáért egyébként is lelkesedő 
közönségnek. A többi műsor
számok előadásában Skultéti 
Mária, Kovács Ácsi, Hankisz 
Adél, Pintér Pöntyi, Molnár

Irma, Pljesovszki Mária, Veles 
Zsuzsanna, Zvara Anci, vala
mint Tomka Pál, Nemcsényi 
Lajos, Tóth Péter, Kovács Pál, 
Fabó György, Sonkoly János 
és Horváth Ferenc jeleskedtek. 
Megindító volt a műsor utolsó 
számát jelentő élőkép, amely
ben minden iparágunk képvi
selve volt egy egy' tanulóval.

A jólsikerüít ünnepély meg
rendezéséért teljes elismerés 
illeti Hegyi József tanítót, aki
nek fáradságos munkájának 
eredményéül íihatjuk fel az 
iparostanonciskola évzáró ün
nepélyének hatalmas sikerét.

Előadás végeztével kedves 
hangulatú táncmulatság volt, 
amely a késő éjszakai órákig 
tartott a legjobb kedvtelésben.

A magyar mezőgazdaság kiviteli helyzete
Bánffy Dániel báró földmí- 

velésügyi miniszter a „Pester 
Lloyd" pünkösdi számába ér
dekes cikket írt, amelyben töb
bek között a következőket írta:

A kölcsönös érdekek szem 
előtt tartásával Magyarország 
mindig arra- törekedett, hogy 
agrárfeleslegei részére elsősor
ban a közelebbi piacokat biz
tosítsa. Ezt a törekvésűnket 
azonban sokáig akadályozta az 
elhibázott weimari gazdasági 
politika, amire jellemző, hogy 
a háborúutáni évtizedben a 
Németországba kivitt agrárcik
keink értéke a német összbe- 
hazatalnak alig 1—2 százalékát 
érte el és.ugyanakkor Német- 

'Örszág; külkereskedelmi forgal
mának több mint egyharmadát 
a téridegen tengerentúli álla* 
mokkaal bonyolította le. A 
nemzeti szocializmus uralomra- 
jutásával kibontakoznak az 
észszerű európai gazdasági po
litika körvonalai _ és ezeknek 
keretében agrárkivitelünk Né 
metországba 1934 tői már emel
kedni kezdett és 1937-től kezdve 
minden vonatkozásban haláro 
zott fejlődést mutat. Az 1938— 
39. években mezőgazdasági ki
vitelünk 60— 62 százaléka irá
nyul már Németországba és az 
azóta bekövetkezett viszonyok, 
a két ország egymásrautalt
sága tovább fokozzák Német
ország részesedését a magyar 
agrárkivitelben. Olaszország ag
rárfeleslegeink másik 'fontos 
felvásárlója. Az úgynevezett 
római jegyzőkönyvvel megnyílt 
a lehetősége annak, hogy ag
rárkivitelünk keretei ebben az 
irányban bővüljenek és kapcso
lataink kiépülésének következ
ménye volt az, hogy 1938-39- 
ben mezőgazdasági kivitelünk 
20 százalékát vette fel. A  ba
ráti tengelyhatalmak már a 
jelenlegi háború előtt fontos 
tényezők voltak a magyar ag
rárkivitel szempontjából és ezt 
mi céltudatos politikánk ered
ményének tekintettük.

A  magyar agrárkivitel jelen
legi helyzetét egyes redklvüli 
körülmények hátrányosan be
folyásolják. Ezek a körülmé
nyek nagy általánosságban 
egész Európátérintik, nálunk 
azonban különös jelentőségük 
van. Az időjárás már második 
éve kedveződen a  mezőgazda
sági termelésre. Magyarorszá
gon tavaly másfélmillió ka i 
hold termőföld került hosszabb-

rövidebb ideig víz alá, idén 
pedig 970 000 hold. A háborús 
viszonyok miatt az ország ka
tonai készenléte sok munka
erőt elvont a mezőgazdaságtól. 
Kárpátaljának és a második 
bécsi döntés alapján az ország 
keleti és erdélyi részeinek visz- 
szacsatolása olyan területekkel 
gyarapította az országot, ame
lyeknek egyes fontos mezőgaz
dasági cikkekben hiányuk van, 
főleg pedig kenyérgabonában. 
Á jugoszláviai események kö
vetkeztében az ország egyes 
elszakított déli részeit a ten
gelyhatalmak és elsősorban 
Németország megértő támoga
tásával visszaszerezhettük. Ez
zel olyan területeket kaptunk, 
amelyeknek mezőgazdasági fe
leslegeik vannak. Ezzel olyan 
területeket kaptunk, amelyek
nek mezőgazdasági feleslegeik 
vannak, ezzel azonban csak a 
jövőben érhetünk el bizonyos 
egyensúlyi helyzetet.

A világháború előtti Magyar- 
ország Európáoak éléskamrája 
volt. Normális körülmények 
közölt tekintélyes kiviteli feles
leggel rendelkeznénk, az emlí
tett rendkívüli -viszonyok azon
ban erősen csökkentik kiviteli 
képességünket.

Jelenleg a kenyér készítésé- 
kéz a gabonaliszteket tengeri 

: liszttel és burgonyával kell ke
vernünk igen magas százalék* 
bán, ez azonban az állati takar* 
mányozás szükségleteire van 
kiha'ássál. Magyarország nor 
mális években mintegy 20 000 
tonna olajpogácsát hozott be 
állatállományának fenntartá
sára. Ez a behozatal most ki
eseti Más európai országok
ban hasonló viszonyok miatt 
kénytelenek voltak az állatál
lományt csökkenteni. Magyar- 
ország azon az állásponton 
van, hogy állattenyésztése, a- 
mely céltudatos politikával, a 
népies tenyésztés fejlesztésére 
iráínyuló rendszeres állami ak
ciókkal magas színvnnalat ért 
el, minden eszközzel fenntar
tandó. Sajátos viszonyaink kö
zött fokozott szükségünk van 
állatállományunkra azért is, 
mert az ístáüótrágya termelés
sel biztosíthatjuk jelentékeny 
mértékben növénytermelésünk 
tápanyagszükségletét.

£z a példa is azt mutatja, 
hogy nagy körültekintéssel kéH 
eljárnunk és sok nehézséget 
kell leküzdendőik. Ezek közé

tartozik az árkérdés is. A je
lenlegi háboiu kitörésekor a 
magyar kormány az összes 
árakat rögzítette. A rendkívüli 
körülmények következtében el
kerülhetetlenné vált azonban 
az árak és a munkabérek szín
vonalának óvatos emelése. 

Agrárkivitelünk szempontjá
ból igen fontosnak tartom a 
tavaly .létrejött magyar-német 
mezőgazdasági megállapodást, 
amely egyes agrárcikkeink ter
melésének fejlesztését kívánja 
előmozdítani, a feleslegek át
vételére az eddiginél nagyobb 
lehetőségeket nyújt a gyümölcs 
és főzelékkivitelünkre vonat* 
közóan Németország kiküldöt
teivel létrejött megállapodás 
szerint az említett cikkekre a 
kiviteli keretet a tavalyi 14 
millió márka helyett 24 millió 
márkában állapította meg a 
vegyesbizottság-

A: magyar-német mezőgaz
dasági egyezménynek egyik 
igen fontos pontja olajosnö
vény termelésünk fejlesztése. 

Az említett rendkívüli viszo
nyok miatt a kenyérmagvak 
vetésterülete az ősszel 16 szá
zalékkal maradt alatta az elő
ző évinek és ezt a kiesést 
csak bizonyos mértékben tud
tuk pótolni a tavaszi vetések
kel. Kiviteli feleslegekkel en
nek következtében kenyér
magvakból aligha fogunk ren
delkezni.

Fűmag, lóhere és lucernamag, 
valamint más vetőmagvak ki
vitele a múltban is túlnyomó
an Németországba irányult és 
ebben a tekintetben reméljük, 
hogy kivitelünket nagyobb mér
tékben tudjuk lebonyolítani.
— Vöröshagymatermelésünk a 
visszacsatolt területekkel kibő
vült. A  paprika termelése és 
kivitele szempontjából lehető
ségeink megnőttek,

A tojás- és baromfitermelé- 
süok örvendetesen emelkedik, 
feleslegeinket a német és olasz 
igénylések kielégítése után 
Svájcban és Svédországban 
helyezzük el. A sertés- és 
szarvasmarhaki vitelünk Német
országba és Olaszországba irá
nyul. Végül megemlítette a mi
niszter, hogy a július 31-én 
lejáró magyar-német kereske
delmi megállapodás tekinteté
ben e hóban tárgyalások in
dulnak meg .-és előttük, vagy 
utánuk Olaszországgal tárgyal* 
juk meg az uj megáHapoaárt.
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Istentiszteletek.:

A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 
vasárnap reggel 8 órakor tót, délelölt 
10 órakor magyar, az újtemplomban 8 
órakor tót istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm, kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap 8 órakor diák
mise. 9 órakor csendes mise. 10 órakor 
szentbeszéd, nagy mise, délután 3 óra
kor litánia. Köznapokon negyed 8 óra
kor csendes mise.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében.

B E Z Á R U L T A K
az iskolák kapui, s a sokezer 
ifjú nebuló nyári pihenőjére vo
nul ; erőgyűjtésre az elkövetkező 
tanév küzdelmeiben. Látszólag 
felszabadulnak tninden megkö
töttség, minden irányítás alól, 
csodálatos mégis a háromhó
napos kiesés csak öregbiti a 
tudásukat, bővíti ismereteiket és 
tapasztalataikat, s ősszel új 
életkedvvel, látnak a további 
munkához, bár már más szem
lélettel, személyes tapasztalatok 
révén is felfokozott érdeklődés
sel. A magyar, pedagógiai kar 
munkásságának ebben van a 
legfőbb dicséretemég a pihe
nés, üdülésre szánt időben is 
épit, irányt szab, s gyakorlati 
megfigyelésekre serkenti a fo
gékonnyá tett gyermeki lelket. 
Tanit, oktat, javít, nevel nem
csak az iskolában, de azonkívül 
is, a lélekbe plántált maggal a 
bő aratás reményében. Isko
lazáráskor egy gondolatnyi el
ismerés nekik is keli jusson a 
magyar tanítóknak, a helyes 
magyar életirány kiszabásának 
lebtöbbször névtelenül maradt 
robotosainak. Nyugodalmas nyá
ri pihenést kívánunk nekik, a 
jól végzett munka boldogító tu
datában.

— Házasság, Polónyi Erzsé
bet, a szarvasi főszolgabírói 
hivatal tisztviselője és dr. Falusi 
Imre ügyvédjelölt L hó 7-én 
házasságot kötöttek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

— Képviselőtestületi közgyű
lés, Az ev. egyház képviselő
testülete L hó 10-én tartotta 
rendes ülését Szelényi János ig. 
lelkész és Borgulya István U. 
felügyelő elnöklete alatt, A  
gyűlés legkiemelkedőbb tárgya 
volt a Vallás és Közoktatásügyi 
Miniszter Urnák Frankó Mi
hály ny, ig- tanító és Rohoska 
Jenő ny. ig, tanító részére be
küldött elismerő oklevelek át
adása, melyeket^méltó szavak 
és keretek között Szelényi 
János ig. lelkész nyújtott át a 
kitüntetteknek. A  Kitüntetése
ket Frankó Mihály ny. ig. tanító 
köszönte meg ihletett szavak 
keretében; A  közgyűlés további 
fontos döntései a következők 
voltak: A  képviselőtestület a 
lemondott és állását el nem 
foglalt Sülé N. ‘tanító helyére a 
kákái iskolába pályázatot hir
det. A  belső VII. és-VIIL osz
tály szükségletei miatt kimond
ja egy további belső tanítói 
állás megszervezését, illetve a 
megszűntek köxül az egyik ál
lás újraszervezését A  képvise
lőtestületi közgyűlés több

egyéb kisebb tárgy letárgyalása 
után a déli órákban véget ért

— Köszönet, A szarvasi női 
kereskedelmi szaktanfolyam

igazgatósága köszönetét mond 
a gép- és gyorsíró versenyre 
és más jutalmakra küldött adó- 
mányért: Szarvasi Takarék-
pénztár 20 P, Szarvasi Hitel
bank 10 P, OKH. Szarvasi Fi
ókja 10 P, A  később befolyó 
adományokat külön nyugtáz
zuk.

— Az állami polgári leány
iskolába június hó 26, 27 én 
reggel 8-tól 12-ig lehet beirat
kozni. Kívánatos, hogy a hely
beliek e két napon feltétlenül 
beiratkozzanak, mert az I. osz
tályba jelentkezők nagy száma 
miatt esetleg nem lesznek fel
vethetek a későbbi jelentkezők. 
Az elemi népiskoJa V—VIII. 
osztályát végzettek felvételi 
vizsgával a magasabb osztá
lyokba juthatnak, ba megfelelnek 
a polgári iskolai színvonalnak. 
Ha a felvételi vizsga nem si
kerül, csak magánúton vizsgáz
hatnak ezek, de akkor mind 
a négy osztályról rendes vizs
gát kell tenni. Tandíjkedvez
mény és más kérdésben is az 
igazgató ad felvilágosítást.

— Cserkészünnepély. A hely
beli Vajda Péter gimnázium 
„Kárpát" cserkészcsapata kar
öltve a „Gábor Áron” iparos- 
cserkészcsapattal, ill. annak 
közreműködésével f. hó 22-én 
este fél 9 órai kezdettel a 
nyári színkörben változatos 
műsorú cserkészünnepélyt ren
dez, amelyre az érdeklődőket 
ezúton is magyaros vendég- 
szeretettel meghívja és elvárja. 
Jövő heti lapszámunkban bő
vebben irunk.

—  A kisiparosság öregségi 
biztosítása. A kisiparos öreg 
sége pár évtieed óta bizonyta
lan, különösen azóta, amióta a 
a kézművesiparosnak a gépe
sített nagyiparral kell felvennie 
a versenyt A feltételek any- 
nyira aránytalanok voltak- a 
kisiparos kárára, hogy lema
radása nem is volt kétséges. 
Egy- tekintélyes gazdasági réteg 
fokról-fokra szegényebb lett 
és ma az a helyzet, hogy a 
kisiparos öregségére még annyi 
támaszt sem remélhet, mint a 
segédje vagy inasa. A kormány 
mindezek figyelembevétel rö
videsen törvénytervezetet ké
szít a kisiparosság öregségi 
biztosítása érdekében.

— Gyűlések a vármegyehá
zán. Békésvármegye Törvény
hatóságának kisgyűlése f.* hó 
10-én, kedden, a közigazgatási 
bizottsága pedig 11-én, szerdán 
9 órai kezdettel tartotta meg 
júoius havi ülését. Az ülések 
fontosabb, a nagyközönség ér
deklődésére is számottartó 
részleteit lapunk legközelebbi 
számában fogjuk közölni.

— Kistisztviselők és munká
sok vasúti kedvezménye. Az
iparügyi miniszter rendelete 
értelmében a fizetéses szabad
ságra utazó munkások, felesé
geik és 14 évnél fiatalabb csa
ládtagjaik 50' százalékos vasúti 
jegykedwzménvt kapnak az 
idén is. A rendelet érvényét a 
miniszter kiterjesztette oly kis
tisztviselőkre, akiknek a havi 
fizetése a 250 pengőt nem ha
ladhatja meg. Az eljárás 
ugyanaz, mint a munkásoknál.

Tcmévzáró ünnepély a GISz-ben
Frankó Mihály, Rohoska Jenő és Janúrik Mátyás kitüntetése

Szarvas nagyközség tanítói 
társadalma az 1940/41. iskolai 
év -befejezése alkalmával ha
talmas látogatottságú évzáró 
bankettet rendezett a gazda
körben, A vigadót zsúfolásig 
megtöltött közönség jelenlété
ben Lelkes Pál ig. tanító kö
szöntötte a megjelenteket s 
mélységes tisztelettel üdvözöl
vén Frankó Mihály és Rohoska 
Jenő ny. ig. tanítókat díszes 
kultuszminiszteri kitüntetésük 
alkalmával, amellyel egy életen 
át eredményesen folytatott pe
dagógiai munkásságukat hono
rálta a legfelsőbb kultuszkor 
mányzat. Rohony Pál tanító a 
helybeli tanítóegyesület nevé
ben köszöntötte az ünnepelte-- 
két. Pusztai J. lelkész szép be
szédben a tanítóság magasztos 
hivatásáról szólt, Dr. Ugrin

László főszolgabíró a tőle meg
szokott pompás felépítésű be
szédben adózott helyi tantes
tület érdemdús munkásságá
nak, míg Krsnyák Pál a 
gazdatársadalom, s a sok hálás 
névtelen szülő nevében köszön
te meg a tanítóság fáradságos, 
felelősségteljes munkáját. Az 
ünnepeltek meghatott hangon 
mondottak köszönetét a nem 
várt, de jóleső elismerésért, 
Frankó Mihály talpraesett be
szédben, Rohoska Jenő ötletes, 
tanulmányszerű felolvasásban. 
Kijutott az ünneplésből Janu
rik Mátyás tanítónak is, akit 
értékes munkásságáért a Julián • 
oklevéllel tüntetett ki. Vacsora 
és annak hivalos része után 
a megjelentek táncra perdültek 
s emelkedett hangulatú csalá
dias szórakozás következett.

Miért nem lehet tejterméket kapni
a szarvasi piacon ?

Hónapok óta aggasztó jelen
sége a szarvasi heti piacoknak, 
hogy tejterméket egyáltalán 
nem lehet kapni, s a község
beli polgárság egy-egy ritka 
felhozatalnál sokszor közel
harcot vív egymással az áru
kért. Különösen a tej, még 
inkább azonban a túró és vaj 
tiint el a pacokról. Sokáig nem 
találtunk magyarázatot erre a 
furcsa jellenségre, 8 magunk is 
helytadni készültünk annak az 
általánásosságban hangoztatott 
érvnek, hogy azt eladli árak 
leszorítása miatt maguk a ter
melők demonstrálnak azok 
ellen azzal, hogy nem viszik 
az árut a piacra, hanem ezt sa
ját gazdaságukban hasznosítják. 
Hosszas megfigyelés után meg
győződtünk aztán arról, hogy 
a tejtermékeknek a piacról 
eltűnése egyáltalán nem a ter
melők lelkiismeretén merad, 
hanem inkább, sőt egyedül a 
piaci árusokon (a kofákon), akik 
mielőtt még az áru piacra jut
na, megvásárolják azt a meg

állapított ár kétszeresén is 
többet fizetve érte. A  legtöbb 
piaci árusnak a piactól kívül 
eső telepe van, de sokan 
helybe mennek az áruért s ott 
vásárolják meg a 40 filléres 
túrót pl. 70—80 fillérért, vagy 
a 4 pengős vajat 6—7 pengő
ért. A termelő természetesen 
a jobb és kényelmesebb meg
oldást választja, s így állott elő 
a helyzet, amely miatt a fo 
gyasztó közönség nélkülözni 
Kénytelen azt az árut, amely 
rendes körülmények között 
itt maradt, most azonban a 
nagyvárosokba vándoroL 

Szigorú razziákat'kellene tar
tani s elsősorban ezekét, a pi
aci - árusokat megrendszabá- 
lyozni, ha kell a legsúlyosabb 
büntetésekkel, mert végérád* 
ményben ők az okai annak is, 
hogy a termelők árdágításba 
esnek, s elvétve egy két ki
csinyben vevő is, akinek e 
termékek iránti gusztusa a 
törvénytiszteletet is elnyomja 
olykor.

—  Erdei facsemeték kiosz
tása, A  földmivelésügyi minisz
ter az alföldi erdők, fasorok, 
szélfogópászlák és facsoportok 
telepítésére, továbbá az ország 
bármely részén lévő kopár és 
vízmosásos területek beerdősí- 
tésére és végül a Balaton köz
vetlen környékének fásítására
1941 őszén ̂ s  1942 tavaszán 
nagymennyiségű eredei facse
metét és suhángot oszt ki az 
állami csemetekertekből. Az 
erre vonatkozó hirdetmény
többek között a Budapesti Köz
lönyben is megjelenik. Az ér
deklődőknek felvilágosítást a 
tervezett erdősítések és fásítá
sok helye szerint illetékes er
dőigazgatóság, vagy erdőfel
ügyelőség ad. Az* őszi erdősí
téshez szükséges facsemetéket 
és suhángokat július végéig, a 
tavaszi erdősítéshez szüksége* 
seket pedig október végéig le
het az ültetés helye szerint 
illetékes #rdőigazgat6ságnál, 
vagy erdőieliigyelőlőségnél szó
ban vagy iráspan igényelni.

— Anyakönyvi hírek. Szület
tek : Schvartz Móric és Adler 
Anna leánya Magdolna, Faze
kas Sándor és Paluska Judit 
leánya Judit, Filyó István és 
Tusjak Anna fia Ferenc, Brach- 
na Mátyás és Opaúszky Mária 
fia János, Roszik Pál és Juhos 
Mária leánya Mária, Krajcsi 
Mihály és Hraskó Erzsébet 
leánya Erzsébet, Melis Gvörgy 
és Sovány Ilona leánya Erzsé
bet, Stász Mihály és Belopo 
toczki Anna leánya Ilona Má
ria, — Házasságot kötöttek2 
Jeszenky Paulovics István Gom
bár Zsuzsannával, Kugyela Mi
hály Adamov Zsuzsannával, 
Urbancsok Pál Brácsok Anná
val, dr. Falusi'Imre Lajos Po
lónyi Erzsébettel, — Elhallak: 
Kugyela János 47 éves, özv. 
Kapus. Lajosné Csonki Zsu
zsáim* 69 éves, Klein Mór 61 
éves, özv. Nemes Mihályné 
Skorka Mária 72 éves, özv. 
Sznylda Jánosné Podani Anna 
94 éves korukban.

— Kina sorsa három nő ke
zében. Európában kevesen tud
ják, hogy a négyszázmillió la
kosú Kína sorsa évtizedek óta 
három nővér : a Mayling-leá- 
nyok kezében van. A Mayling- 
leányok karrierjéről, Kina sor
sának irányítóiról rendkívül ér
dekes, képekkel illusztrált cik
ket közöl a Tolnai Világlapja 
legújabb száma. Az ejtőernyő
sök Kréta szigetén való harcai
ról, az atlantíóceáni csata fő
szereplőiről és a háborús hír
adó készítéséről képes riport 
számol be a népszerű képeslap, 
a Tolnai Világlapja, amelynek 
egyes 6záma 20 fillér.

A szarvasi női kereske
delmi szaktanfolyam vizsgálatai
VI. 9—18-án tartatnak. Beirat
kozni a szaktanfolyamra június 
hó 26—27 én délután 3 órától 
lehet, az áll. polg. iskola igaz
gatói irodájában. Ugyanott le
het minden kérdésre fel
világosítást kapni. A tandíj évi 
200 P, a beíratási díj 10 P. A 
tandíjkedvezmény ügyét csak 
szeptemberben döntjük eL

— Üsző és tehénakció, A
földmivelésügyi kormányzat 

tervbevette legújabban, hogy 
1000 válogatott jóminőségű te
henet és vemhesüszőt fog ki
osztatni a kisebb birtokosok 
között 30 százalékos árkedvez
ménnyel- A z . akció tervezetét 
most dolgozzák ki.

— Tornaünnepély. A áll. polg. 
leányiskola 1941 június hó 14* 
én, szombaton d. u. 4 órakor 
tartja tornaűnnepélyét melyre 
az érdeklődő közönséget ez* 
úton hívja meg az igazgatóság,

— Tűzeset. Szombaton . az 
éjféli órákban eddig még tisz
tázatlan körülmények között 
kigyulladt Békésszentandráson 
Fazekas Pál háza, A  pillana
tok alatt a helyszínen termett 
tűzoltóságnak sikerült á tüzet 
eloltani, mielőtt még nagyobb 
kárt okozott volna.

S P O R T
Újból megállta helyét

a Turul utánpótlása, amikom 
múlt vasárnap Csabacsűdőn, az 
ottani CsSK ellen játszva, 4:1 
arányban győzedelmeskedett 
A  csapat felállítása ez alkalom
mal a következő volt: Roszik
— Sznagyik, Kelemén ÍJ —- 
Kerekes £  Praznóczy, Kelemen
I — Fradi, Podmaniczky, vjtéz 
Csatay, Fábri, Kerekes IL A 
C*SK pedig így állt fé l: Kiss
— Varga, Kéry — Válkovszki, 
Balatoni, Brachna — Lestár, 
Litauszki, Zahorecz, Hruska, 
Wéber. Góllövők epntiMie: 
Hruska, Praznóczy. Kerekes Q, 
vitéz Csatay (2). Á Turul ifjú
sági gárdája mait vasárnapi 
játékával is megmutatta, hogy 
érdemes foglalkoztatni. Nagy 
örömünkre és megelégedésünk* 
re szolgált hogy a vezet&Mg 
erre gtádot nyúit, djeazis.bogy 
a csapat tagjai olyan lelkese
dést i s  játékkészséget
élt ami igen biztató a jövőre is.
— A Turul vasárnap 
psabán játstfk bajnokit a fljár 
első Törekvés ellen, utánpótlá
sunk pedig a Törekvés ifjúsági

Hírek
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— Újra rendezték a cukor 
árát. A pénzügyminiszter ren
delete szerink a cukrot feldol
gozó üzemek részére vásárolt 
cukor fogyasztási adóját és 
kincstári részesedését 100 kg - 
ként 148 pengőben állapította 
meg az „Ipari cukor vásárló 
engedély11 alapján vásárolt cu
kor árát a különböző cukor
fajtákra az eddig megállapított 
áraknál 100 pengővel emelte 
fel kg-ként. Ezt a többletet 
nem szabad a vevőkre áthárí 
tani, tehát a cukrot továbbra 
is az eddigi árakon kell a ve
vőknek kiszolgáltatni.

x Közgyűlés. A szarvasi Tu 
rul Sport Egyesület f. évi .jú
nius hó 15-én d. e 11 órakor 
a községháza tanácstermében 
évi rendes közgyűlését tartja, 
amelyre a tagokat a vezetőség 
tisztelettel meghivja. ' 135

Békés vármegye.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Hirdetmény
Értesíti az elöljáróság a köz

ség lakosságát, hogy a község 
tulajdonát képező

mangolzugi strandfürdő
folyó évi június hó 1-én meg
nyílt. — A fürdőrend és hasz
nálati dijak további rendelke
zésig a kővetkezők :

A  fürdő- délelőtt 8-tól dél
után 8 óráig van nyitva.

A  fürdőtelep területére való 
belépésre jogosító jegy ára ka
bin és fürdőhasználat nélkül 
személyenként 10 fill. Bérlet
jegy kabin és fürdőhasználat 
nélkül az egész fürdőszezonra 
személyenként 4 P.

Fürdő- és kabinhaszaálat 
dija, melyben a strandfürdő te
rületére való belépés dija is 
bennfoglaltatik, személyenként 
30 fill., vetkezőszekrény igény- 
bevétele esetén 20 fill.

20 szelvényből álló bérlet ki
zárólag egy család használatára
5 P. vetkezőszekrény igénybe
vétele mellett 3 P.

Idénybérlet kizárólag egy 
személy használatára 8 P., vet
kezőszekrény használata mel
let 5 P.

Egy fürdőjegy vagy d. e. 8- 
tól d. u. 2 óráig, vagy d. u, 2 
órától 8 óráig érvényes, mig az 
idénybérlet egész napra. Csol- 
nak kölcsöndij óránként 40 
filL 20 szelvényből álló bérlet, 
mely kizárólag hétköznapokon 
20 órai csolnak használatra jo
gosít 5 P.

A fürdőben, illetve a fürdő 
területón egész fürdőtrikó vise
lése kőtelező.

Szarvas, 1941 évi máj. 30..
Elöljáróság.

Nyi l t tér . * )
Tudomásulvétel céljából köz

löm, hogy a Piactéren álló uj- 
ságpavillon 127/1941 számú ta- 
nácsülési határozat szerint kis
korú Grőminger Ilona tulajdo
nát képezi, amennyiben ezt va
laki mástól venné meg, úgy a 
kifizetést saját felelősségére 
teszi.

Szarvas, 1941. június hó 12.
Grőminger Jánosné, 

mint kiskorú Grőminger Ilona 

gyámja.

*) E rovatban közöl tekért a szerkesz 
tőség nem felel.

I Tisztelettel ér-crresites ! tesitemanagy-
érdemű közönséget, hogy csiz
ma, cipő és papucskészitő üz
letemet a Harmati-féle házba 
(Szatmári koporsós mellé) he
lyeztem át, ahol rendeléseket 
és javításokat eszköz lök. Ké
rem a nagyérdemű közönség 

szives pártfogását.

Kun Pál
csizma, cipő és papucskészítő.
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Szarvas nagyközség elöljáró
ságától.

Hirdetmény.
Értesíti az elöljáróság a köz

ség lakosságát, hogy a község 
tulajdonát képező

nyári uszoda
folyó évi június hó 1-én meg
nyílt.

A fürdőrend és használati 
dijak további rendelkezésig a 
következők :
d. e. 6—9 óráig férfiak, gyér 

mekek és középiskolai fiú
tanulók. Személyjegy fel
nőttek részére 30 HU., 
gyermekek és középisko 
lai tanulók részére 20 fill.

* 20 szelvényből álló bérlet 
kizárólag egy család hasz
nálatára felnőttek részére
5 P>i gyermekek és kö
zépiskolai tanulók részére 
3 pengő, 

d. e. 9 órától d. u. 2 óráig kö- 
zöp. Személy-jegy felnőt
tek részére 40 fill., gyer
mekek és középiskolai ta 
nulók részére 30 fill., 20 
szelvényből álló bérlet ki
zárólag egy család hasz
nálatára felnőttek részére
7 P, gyermekek és közép
iskolai tanulók részére 5 
pengő.

d. u. 2—5 óráig nők, gyerme
kek és középiskolai le 
ánytanulók. Személy-jegy 
felnőttek részére 30 fill., 
gyermekek és középisko
lai leánytanulók részére 
20 fill. (Bérletek áramint 
6—9 óráig.) 

d. u. 5-8 óráig közös. Sze
mély* jegy felnőttek részé 
re 40 fill., gyermekek és 
középiskolai tanulók ré 
szére 30 fill. Bérletek ára 
mint 9—2 óráig.

A közös fürdés ideje alatt 
egész fürdőtrikó használata kö
telező.

A  fürdőbejárat kizárólag a 
Kossuth Lajos-utcai fronton.

Szarvas, 1941. évi május 30.

Elöljáróság.

A szarvasi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság. 3033—1941. tk sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Csonka János végrehajtatnak Vaskor 

Mihály szül- Demcsák Mária végrehaj
tást szenvedő cilon indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi ható&ág a végre
hajtási árverést 140 P tőkekövetelés cs 
járulékai behajtása végett a Szarvas 
községben fekvő, s a

I. szarvasi 4549, sz. tkvi betétben A 
1—2. sorsz 2874. és 2875 hrsz. alatt 
felvett és a beltelekben fekvő 93 négy
szögöl kert és ugyanott 207 négyszögöl 
térületen fekvő IV. kér. 210 öisz. ház
ingatlanból a B. 7. sorsz. szerint vég
rehajtást szenvedő nevén álló illetőségre 
521 P 75 f. kikiáltási árban,

II. továbbá a szarvasi 9582 sz. tkvi 
betétben Af3 sorsz. 11592/1 hrsz. alatt 
felvett s a Nádas dűlőben fekvő 4 kát. 
hold 34 négyszögöl területű szántó in
gatlanra 3720'— pengő kikiáltási árban 
elrendelte.

Az árverés az I. alatti ingatlant a C.
8. és 15. sorszámú bejegyzés szerint 
terhelő, és Özv. Demcsák Jánosné sz. 
Janurik Anna javára bekebelezett szol
galmi jogot, továbbá a 11. alatti ingatlant 
a C. 7 sorsz. bejegyzés szerint terhelő 
és Demcsák György javára bekebelezett 
szolgalmi jogot nem érinti.

Amennyiben azonban a II. alatti in
gatlan az azt terhelő szolgalmi jog fenn
tartásával netán olyan árban adatnék 
el, amely a szolgalmi jog tkvi bejegyzé
sét megelőző s ezúttal 800 P 90 fillér
ben megállapított követelések teljes 
kielégítésére elégtelennek mutatkozna: 
az árverés ezen ingatlanra vonatkozóan 
hatálytalanná válik és az ingatlan a 
szolgalmi jog fenntartása nélkül a kitű
zött határnapon újabban elárvereztetik. 
(Vht. 163. §.)

Az árverést 1941 évi július hó 4 nap
ján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi 
hatóság helyiségében (Deák Ferenc-utca 
31 szám) fogják megtartani.

Az árverés alá eső I alatti ingatlant 
a kikiáltási ár felénél, mig a 11. alattit 
a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet. (1908;XL1. te. 26. §)

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

Szarvas, 1941. március hó 29* napján.

Dr Molnár s. k. kir. jbíró.

A kiadmány hiteléül :
147 Józso s. k. kiadó.

A szarvasi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság. 3034/1941. tk. sz*

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Salacz Aladár szarvasi ügyvéd 

végrehajtatnak Vaskor Mihály sz. 
Demcsák Mária végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve
rést 103 P tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a Szarvas községben 
fekvő, s a

I. szarvasi 9549 tkvi betétben A I. 
1—2 sorsz. 2874 hrsz. alatt felvett és 
beltelekben fekvő IV. kér. 210 
öisz. ház ingatlanból B. 7 sorsz. szerint 
végrehajtást szenvedő nevén álló ille
tőségre 52 I P 75 f. kikiáltási árban,

II. továbbá a szarvasi 9582 tkvi be
tétben A+3 sor 11592/1 hrsz. alatt fel
vett a Nádas dűlőben fekvő 4 kát. hold 
34 négyszögöl területű szántó ingatlanra 
3720 P kikiáltási árban e'rendelte.

Az árverés az I. alatti Ingatlant a C. 
8 és 15 sorszámú bejegyzés szerint 
terhelő s özv. Demcsák Jánosné sz. 
Janurik Anna javára bekebelezett szol
galmi] ogot továbbá, továbbá a 11. alatti 
ingatlant a C. 7. sorszámú bejegyzés 
szerint terhelő és Demcsák György ja
vára bekebelezett szolgalmi jogot nem 
érinti.

Amennyiben azonban a II. alatti in
gatlan az azt terhelő szolgalmi jog fenn
tartásával netán olyan árban adatnék 
el, amely a szolgalmi jog tkvi bejegyzé
sét megelőző s ezúttal 800 P 90 f-ben 
megállapított követelések teljes kielégí
tésére elégtelennek mutatkozna : az ár-

Értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy a

z ö I dh  i t eI  
folyósítását
megkezdtem. Az érdek
lődők Kossuth téri irodám

ban jelentkezzenek.

G A Á L  FERENC
^  gabona- és terménykereskedő

A Szarvasi Hitelszövetkezet

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

4 ^ 2  V o s

kamatozású mezőgazdasági 
termelés fokozását előmoz
dító középlejáratú kötelez- 
vénykölcsönök folyósítását.
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verés ezen ingatlanra vonatkozóan ha
tálytalanná válik és ez ingatlan a szol
galmi jog fenntartása nélkül, a kitűzött 
határnapon újabban elárvereztetik. (Vht. 
163 §.)

Az árverést 1941 évi július hó 4 
napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi 
hatóság helyiségében (Deák Ferenc utca 
31 szám) fogják megtartani.

Az árverés alá eső 1. alatti ingatlant 
a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. (1908 XLI. te. 26. §) 
Az árverés alá kerülő II. a. ingatlant 
pedig a kikiáltási ár kétharmadánál ala
csonyabb áron eladni nem lehet. (1908: 
XLI. te. 26 §.)

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 száza
léka, amelyet a magasabb Ígéret ugyan
annyi százalékára kell kiegészíteni.

Szarvas, 1941, március hó 29 napján.
Dr. Molnár t. k. kir. jbíró 

A kiadmány hiteléül:
148 Jázsa kiadó.

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

3 szobás lakást keresek, cim 
a kiadóban._______________110

20 hold főidre felest keresek
2 kilométerre a várostól. Je
lentkezni I. k. Arany János 
utca 193._________________ 119

Biroga Sándor Mária-malom 
résztulajdonosa betegsége miatt 
minden elfogadható árért el
adja a malomrészét. Érdeklőd
ni lehet Biroga Sándornál ü l. 
kér. Petőfi-u. 11. a malomtele- 
pep>___________________  132

Eladó 30 hold föld jókarban 
lévő tanyaépülettel Sárkány- 
soron. Érdeklődni lehet II. kér. 
337._____________________ J42

Szarka József háza Kondo
roson a Főutcán több üzlet- 
helyiséggel szabadkézből eladó. 
__________________________143

Jó karban lévő 2 db ponyva 
5x3 és 5x5 méter nagyságú el
adó II. kér. 131. Kriska rőfös- 
üzlete.____________________146

Eladó egy négylámpásoS rá- 
dió. Cím a kiadóban.______154

Eladó 30 hold föld tanyával 
Csabacsüdön. Érdeklődni ül. 
kér. 122.__________________152

Eladó egy használt kordé özv. 
Bartyik Pálnénál II. kér. 102. 
Szentesi kövesút mellett 149

Szivattyú 3 colos vadonatúj 
vaskocsira szerelve 5 HP. ben- 
zinmótorral, csövekkel, szíjjal 
együtt olcsón és egy nagy ku- 
koricafölddarab eladó Gyarmati 
Pálnál IV. kér. Szék-utca 362.

Eladó föld. Békésszentandrá
son közvetlen a Gödény halom 
mellett a Dorogi féle 24 kis
hold föld eladó. Csinos, sok 
épületes tanyával gyümölcsös 
és szőlős kerttel. Kitűnő termi) 
föld. Felvilágosítást nyújt Cser- 
nus Ferenc Békésszentandrfts 
Szent László utca 11, vagy 
Bálint Lajos Szentes Sáfrány 
û _55_sz._________________ 153

Nyomatott Müllar Károly könyv-
nyomdájában Szarvú, l  ktr, 19.

C aIU .w íC « I Ezúton értesi- reimvas ! tem és felhívom

nyiben vidéken v. vidflá* kórház
ban elhalt hozzátartozóját szállí
tani óhajtja, forduljon cégemhez.

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

t i s z t e l e t t e l  
Kovács OyVrgy 
temetkezési és halottszállitási 
vállalkozó. Békéscsaba, Bánát-u. 
17. Telefon 580. — Bővebb fel
világosítással szolgál Nádházi 
János temetkezési villáik. Szarvas 
_________Telefon 42. 94


