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A mai napon harangok zúgása 

közben áhítatosan dobban össze 

sok millió magyar ember szíve 

abban az ünnepi érzésben, hogy 

Kományzó Urunk hetvenÖtődik 

születésnapját ünnepeljük.

Háromnegyed évszázad egy 

ember életében igen szép idő, 

egy nemzet életében ' azonban 

csupán perceket jelentene, ba 

ezek a percek nem határolnának 

olyan történelmi eseményeket, 

amelyek ennek a háromnegyed 

évszázadnak utolsó harmadát- • a 

magyar nemzet legküzdelmesebb, 

de bizonyos fokig legdicsősége- 

«ebb időszakává avatják.

Ennek az időszaknak történe- 

leinformáló jelentősége talán csak 

Szent István, IV. Béla,a Hunyadiak 

és a Rákócziak korának jelentő

ségével mérhető össze és bizo

nyos, hogy ha a Gondviselés

annak idején el t nem küldötte 

volna hazánk részére a rendelte

tésszerű és kiváltságos férfiút, 

Horthy Miklós Nagyurunk sze

mélyében, akkor naa már sokkal 

sötétebb jelent élnénk és? s o k 

kal sívárabb és reménytelenebb 

jövőnek néznénk elébe.

Az ó  neve és tevékenysége 

egy darab történelem és pedig 

a legnagyobb tragédiából, a dicső

ség fénykörébe magasló nemzeti 

történelem, ó  volt ez, aki a Tri

anon által 'ronggyá tépett és 

sárba tiport nemzeti zászlót fel

emelte, megtisztította, magához 

ragadta, új lelkes sereget, élni 

akaró új országot gyűjtött alája, 

amelyet egy egész világ ellensé

geskedésén és a vörös fertőn 

keresztül odáig emelt, hogy ma 

már a magyar nemzetnek újra 

becsülete, tekintélye és ereje van

az egész világ előtt. Az Ó  dicső

séges nevéhez fűződnek a régi 

Monarchia legszebb tengeri fegy

vertényei, a négyszeres ország

gyarapítás, a hadsereg megerősö

dése és kitűnővé fejlesztése, a 

konszolidáció, és a nemzeti Ön

tudat páratlan érvényesülése.

Horthy Miklós Kormányzó 

Urunk neve világszerte tisztelt' 

és ragyogó név* Idehaza ennél 

is sokkal több. Soha< még államfő 

népével így össze nem forrott, 

mint Ö, és éppen ez a páratlan 

összeforrás mutatja az Ö  kivált

ságos nagyságán felül lelkének 

páratlan forróságát is és ez feszi 

érthetővé azt a valóban patriarc

hális apai és gyermeki viszonyt, 

amellyel államfő és népe örök 

időkre egymásra találhat.

Legfelsőbb Hadurunkat és csa

ládját ez a nemzet annyi hódo

lattal és annyi dédelgető szere

tettel zárta be már régen a lei

kébe, hogy szinte imádságosan 

éltjük ki a nevüket is.

És ma, amikor valóban minden 

magyar buzgó fohászt küld az 

Egek Urához, hogy Ó t és szeret

teit a nemzet javára és dicsősé

gére még sokáig, nagyon sokáig 

éltesse, és adjon gyógyító írt 

nekik drága Kormányzóhelyette

sünk elvesztése feletti mérhetet

len fájdalmukban, egyúttal azért 

is imádkozunk, hogy ennek a 

drága nagy magyar családnak a 

nemzet leikébe és testébe őrökre 

beépített további útján még sok, 

nagyonsok virág és dicsőséges 

cserfalomb teremjen a szebb, az 

új magyar jövendő számára.

Legfelsőbb Hadúrunkat, Horthy 

Miklós édesapánkat a magyarok 

jóságos Istene sokáig éltesse 1

A szarvasi levente ifjúság zenés felvonulással és felemelő ünnepséggel 
ünnepelte a Kormányzó Urat

Kovács Béla gimnáziumi táríkr, ievénféóktató, nagyszabású beszédet mondott

Csütörtökön este a szarvasi Lé 
vente Egyesület nagyszabású zenés 
felvonulással és ünnepséggel ün
nepelte meg a Kormányzó Űr 75. 
születésnapjai. A Kossuth-téren 
lezajlott ünnepségen Kovács 
Béla gimn. tanár, leven leparancs- 
nők mondott beszédet. A hatalmas 
tömeg elölt Kovács Béla a követ- 
kezőkeí mondotta :

Nagy ajándék egy csecsemő 
élete is keresztyén hívő magyar 
családban, hiszen ő a jövő Ígérete, 
nagy kincs egy serdülő lányka, 
aki a szülői álmok letéteményese, 
édesanyja szemefénye, hi$z 6 a 
család . fájának virágbaszökkenő 
tiszta bimbaja, az eljövendő ter
més bölcsője . .. nagy érték a 
nemzet életében a férfi is, ki dol
gos két karjával, vagy szelleme 
minden Istentől kapott erejével a 
Közösséget és önmagát építő al
kotásokra tör és — ami .a, legke
vesebb, de olykor a legtöbb is le
het — hűségesen megáll a neki 
rendelt őrhelyen... mondom, mind
mind érték, kincs, ajándék még 
akkor is, ha csak kis szürke da
rabjai a nagy ,£let-mozaiknak, de 
hatványozottan ' és sokszorosan 
drága annak az élete, aki a csa

ladok millióit, egy" nép és nemzet 
nagy közösségét fogja össze sze
mélyében, ki fajtájának ön ként vc  ̂
lasztott született vezetője s mint 
ilyen életével és tetteivel termé
szetes kifejezője fajtája tulajdon
ságainak, életa ka rátának, vágya
inak, törekvéseinek,

Ilyen férfi az, akinek 75. szü
letésnapját köszönti és lélekben 
megünnepelni gyüllünkegybe.Nagy 
idők nagy fia. az európai történe
lem egy élő formálója ez a há
romnegyed-századra visszatekintő 
kemény magyar férfi. Élete egyes 
szakaszai a történelem egy-egy 
nagy fordulójával kezdődnek, vagy 
zárulnak. Születési éve 1868. a 
kiegyezés utáni első esztendő, az 
az idő, amikor a magyarság1 is az 
erősödés a rohamos fejlődés út
jára lép. Az ezredéves ünnepsé
gek idején már világoljárt tenge
rész tiszt a 28 éves fiatalember, 
aki lassan a családalapításra ké
szül. A török főváriba vezényel
jen fontos tiŝ tŝ get töltött be, a 
Bosznia-okkupáció idején, majd 
inint a király, I. Ferencz József 
szárnysegéde, a kilencszázas évek 
elején közvetlen közelről szemlél
heti egy tekintélyes, erős biioda-

lom legfelsőbb irányítását. Az
tán ismét csak katona, az első 
világhábprú tetten hitetlen hőse, a 
töri én el mi nevezetességű, 1917. 
masában vívott pjtfaqtói tengeri 
ütközet győzelmes magyar parancs
noka. Aztán leányát temető <édes- 
apa is. ^e nem gyászolhatta szive 
szerint, mert fiatal allengernagyra 
a legkeservesebb feladat vár, me
lyet csak katonára kiróhatnak: 
hajóhadát kel) átadnia a délszláv 
nemzeti- tanácsnak EttőJ kedzdve 
egymás sarkát taposva ke ige fik ez 
időt az.események : jön a? 1919-es 
őtülel, a /szegedi pirkedés, a ke
serves kiiálypuccáok, Trianon gya
lázata, . . . megannyi szörnyű tör
ténelmi emlék..tragikus kényszerű
ség, melynek keresztje alatt nem- 
volt szabad összeioskadni a Ve
zérnek« a Koiményzónak. Joggal 
kérdezhetjük, van-e 75 éves férfi 
ma Magyarországon, akire olyan 
összemásoló, mázsás* súllyal 
nehezedett a Sors J<eze, mint ép
pen a legnegyobbra, mjndpyájénk 
földi vezéréie 7 Állott é valaha kő- 
2ülünk valaki, — .országos gyász 
közepette— olyan hirtelen-heivpdl 

^  virágos reményekkel á szivében 
koporsó mellé, mint Q Kpjmóny-

zóhelyettes hősJja ravatala mellé ? 
Hordoz*e valaki akkora felelőssé
gei a vállán, mint ő  ? Van-e a 
mi fiatal szívünkben akkora tör
hetetlen hitt olyan acélps magyar 
éleiakarat, fajtánk iránt érzett hű
ség. .olyan munkakedv, mint a 
Kormányzónk 75 éves fiatal szi
vében ? a Érezzük-e vájjon, hogy 
ezekben a harcos-véres, kétséges 
és nehéz órákban, .ha nem Jieje? 
hyjázunk zajosan, akkor köszön
tünk legigezebb születésnapot,, ha 
csak a bensőnk, a szív, a lélek 
zengi el halk . köszöntését, .de a 
munkáskéz, tovább lendül, a Szelr 
lem, tovább kutat, az akajat .to
vább szikrázik, a Lélek mélyebb 
alázatra hajlik a Teremtő előtte a 
verejték tovább gyöngyözik, a rög 
dúsabban hajt s a Szeretet pün  ̂
kösdi-helkes tüzes melege több élet
virágot fakaszt, ha sziklákat moz
gatóvá növekszik bennünk a hit. 
HM a. magyar- seregek Urában, 
hogy^még nem mondta ki ipiöt- 
tünk a „Megszámlállattól* Ítéletét, 
hanem új 'gZQjrévre izzít minden
kit a ■ szenvedések kohójában. Hit 
a fajtánk jövőjében. Hit a magyar 
bölcsők ájdott millióiban, Hit a 
magyar föld kalász*termő, életet



aarjaaztó őserejében, Hit az ön- 
tudatra ébredt magyar Szellem va- 
rázsos, termő és alkotó kedvében, 
hit egy sajátos magyar életlátás és 
életforma eljövetelében. Ó mennyi 
mindenben kellene hinnünk és mé
gis milyen szegényes sokszor a 
mi magyar életünk a hitben és az. 
öntudatban I Pedig a Ma nem a 
kételkedés ideje. Kormányzó urunk 
keménymetszésű egyenes arcán 
nyoma sincs a tétovázásnak. Ha 
a Vezér nem habozik, vájjon mi
ért aggodalmaskodik a közember. 
Te meg én ? Kicsiny a kenyérada
god ? Nem gondoltál arra. hogyha 
ellenségeink jóvoltából bármelyik 
felbomlott utódállamunk hatalomra 
jutna még kisebbre szabná a ma
gyar gyermek szájába jutó falatot ? 
Sokallod az adódat ? Nem jutott 
tnég az eszedbe, hogy idegen fajú 
végrehajtók sokkalta többet vasal
nának be rajtad, ha a bőröd alól 
is ? Panaszra nyílik az ajkad ? 
Nem döbbentél még rá. hogy jö-

még panaszkodnod sem lehelne? 
Ne szólj hát semmit, ha nem erő
síted. nem szolgálod, nem lelke
síted és biztatód a környezetedet, 
közösségedet vele. Gondolj arra, 
hogy nem hullhat szárnyaszegett 
letargikus csüggedésbe a magyar
ság éppen akkor, mikor fiai a szebb 
magyar jövőért küzdve hullatják 
a drága magyar vért és verítéket, 
s amikor olyan vezér áll a nem
zet élén, mint viléz Nagybányai 
Horthy Miklós, akit már Horthy 
apának nevez a nép országszerte. 
Nézz fel fia*al levente bajtársam, 
magyar testvérem, nézz . fel az Ő 
alakjára, aztán szent magyar aka
rattól csillogó szemed emeld fel 
a fölénk boruló mélységes, csil
lagtitkos magyar égre és kérd hit
tel, alázattal a népek urát. a ma
gyarok Istenét, hogy őrizze meg 
Öt nekünk, hogy vezesse népét, 
ezt a kiteljesedő emberséges szép 
magyarságot az új ezerév boldog 
távlatába nyíló útra.

hét olyan idő. amikor magyarul

A Magyar Élet Párt 
vármegyei vezetőinek körútja 

a szarvasi járásban
Vasárnap délelőtt 11 órától a szarvasi kisgazdák és 
földmunkások körében a MÉP gazdasági tárgyú 

választmányi ülést rendez

nos. A díjlevelet úgy az egyház- 
lanács, mint a képviselőtestület 
£gyhangú határozattal elfogadta. A 
tanítónőképző gyakorlóiskoláját bő
víteni óhajtja, miért is az egyház- 
község Kossuth u;cai iskolájában 
két tanterem átengedését kérte. A 
kérelmet a képviselőtestület telje
sítette. Bulik András esperességi 
segédlelkész a nagylaki egyházhoz 
adminisztrátori minőségben lett át
helyezve. helyébe Maróti János 
felszentelt lelkészt küldte ki a ke
rület püspöke. Az egyházközségi 
bíráskodás gyakorlására az egy 
ház^anács 10 tagból álló fegyelmi 
bizottságot választott. Ezen fegyelmi- 
bíróság tagjai lellek : Kiss György 
lelkész, vitéz Tepliczky János, 
Lelkes Pál, Kiszely György. Janu- 
rik Pál, Litauszky János, PauÜk 
Pál, Kepenyes György, dr. Csivcsely 
Mihály és Lapis Pál. Nagyobb 
vitára adott alkalmat az egyház- 
tanács azon javaslata, hogy a jö

vőben megüresedendő ólem plomi 
lelkészi állások bármelyikének 
megüresedése esetén, annak betöl
tése automatikusan történjék a 
mindenkori újtemplomi lelkészek 
szolgálatra nézve idősebbjikével. 
A képviselőtestület az egyházta
nács ezen indítványát 49 szava
zattal 25 ellenében elvetette, fenn
tartván magának a törvényben 
biztosított áthelyezési jogot. A

* békési ev. egyházmegye ez évi 
’ rendes közgyűlését június 28—29 
napjain tartja meg Kondoroson, 
melyre a hivatalbeíi tagokon kívül 
az egyházközség képviseletében : 
Jancsó András gondnok. Pataki 

1 János, Lelkes Pál. Kepenyes György. 
Kiszely György és Litauszky Já- 

’ nos képviselőtestületi tagokat sza
vazati joggal. Melis Mihály, Ko
lompár Pál és Furár István tago* 
•kát pedig jegyzőkönyvi kivonattal 
küldi ki. Több kisebb ügy letár- 
gyalasa után az ülés végétért.

Dr, Bíró Zoltán kir. közjegyző, 

a Magyar Élet Párt vármegyei 

alelnöke és dr. Tóth István ügy

véd, a MÉP vármegyei központi 

titkár szombaton a szarvasi já

rásba érkeznek, hogy megyei 

kőrútjuk során meglátogassák 

a Magyar Élet Párt szarvasi já

rási szervezeteit is'. Ez alkalom

mal mindenhol megbeszéléseket 

folytatnak a pártok vezetőségé

vel, valamint gazdasági tárgyú 

üléseket tartanak. A csabácsűdi 

szervezet szombaton délután

5 órakor, a szarvasi szervezet 

vasárnap délelőtt 11 órától a 

Kisgazdák és Földmunkások Kö

rében« a békésszentandrási szer

vezet délután 2 és az öcsödi

mm****

szervezet délután 4 órától tart

ják meg összejöveteleiket- A lá

togató körúton és a gazdasági 

tárgyú megbeszéléseken megje

lenik a vármegye politikai veze- íjferfnében nagy érdeklődés mellett 
tőin kívül dr. vitéz Zerinváry  ̂jartolla meg ünnepi választmányi 
Szilárd, a' kerület országgyűlési^rulését. A Hiszekegy elmondása

után Orosz Iván ügyvezető üd*képviselője is. Az értekezletre a 

pártvezetőket, a választmány tag
jait és az érdeklődőket ezúton 

hívják meg a községi pártszerve

zetek vezetőségei. Szarvason és 

a járási községek mindegyikének 

lakossága n a g y  érdeklődéssel várja 

a gazdasági tárgyú beszámolókat 

és megbeszéléseket, ahol ismer

tetésre és megbeszélésre kerül

nek a legújabb rendeletek is*

Evangélikus egyházi gyűlések 
Szarvason

Ak ev. egyháztanács elfogadta, a n egyedik lelkészi
állás díjlevelet

govin képviselőtestületi ülést tar-A szarvasi ev. egyházközség 
Kelló Gusztáv esperes, ig izgató
lelkész elnöklete alatt június 15 én, 
kedden délelőtt 9 órától az egy
házközség tanácstermében egyház- 
tanácsj. majd 11 órától fo'ytaíóJd

lo't a tagok nagy érdeklődése 
mílleM. A gyűlés; fontos tárgya 
a nígysdik lelkészi állás díjlevé
lének bimu tatása volt. mely a 
többi hátöm lelkészi állással azo-

ÚJ KOZM ETIKA SZA R VA SO N I
Értesíteni a nagyérdemű hő i g  y k özönsége t ,  
hogy a l e g m o d e r n e b b ü l  berendezett és 
s z á k s z e r ű e n  f e l s z e r e l t

KOZM ETIKAI S Z A L Ó N T
nyitottam Szarvason, I. kerület, Dáák 
Ferenc-uta'87. szám alatt (özv.Rjmir 
Pálné házában), ahol a legkényesebb igényeket 
is kielégíts elözélcciy kiszolgálásról bUtosíton •
a mélyen tüztelt h5lgyk5e5aiéget 61 kérem 
szíves pirtfogi tán )jitisu'<at.Teljes tisztelettel:

Ö r v e g y R o s z  i k M i h á J y  ívé.

Magyarország Kormányzóját 
hetvenötödik születésnapja 

alkalmából melegen ünnepelte 
a Magyar Élet Párt 

szarvasi szervezete
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd emlékezett meg a Kör- 
mányzó Úr érdemeiről, majd tartalmas kül és bel

politikai beszámolót adott

A Magyar Élet Póri szarvasi

(
szervezete pünkösd hétfőjén, dél
után 3 órától a Polgári Kör nagy-

vözölte dr. Ugrin László járási 
főszolgabírót mint a hatóság kép
viselőjét, a megjelenteket, és pár 
szóval indokolta a gyűlés egybe- 
hívását. Ezután Selmeczy Géza 
gimnáziumi tanár, körzetvezető, 
a szarvasi választókerület összes 
szervezetének nevében üdvözölte 
dr. Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselőt képviselővé való' meg-' 
Választásának negyedik évfordu

ló ja  alkalmából. Emelkedett elő
adásában ismertette a kerület 
képviselőjének fáradhatatlan és 
eredményes politikai és társadalmi

4 Jjmuokájél. további munkájához a 
Gondviselés áldását kérte, majd 
. beszámolt a pártszervezei négy 
évi munkájáról, amely most is 
töretlenül és állandóan gvarapodva 
'Gömbös Gyula által .kifejtett és 
előírt jobboldali keresztény alapo
kon áll. Örömmel leszögezte, hogy 
Szarvas hazafias keresztény lakos
sága állandó kapcsolatot tart fenn 
a párttal, mindig többen iratkoz
nak be tagnak és az osztályharc- 
„nak, q pártoskodásnak^ megszün
tetésével a békés és eredménye* 
társadalmi és gazdasági egybefo- 
gás eredményes útjait járja. A 
nagy tetszéssel fogadott beszéde 

jután a jelenlévők meleg ünneplés? 
ben részesítették a kerület köztisz
teletben álló képviselőjét, aki ez
után szólásra emelkedett. Pompá

san felépített, a jelenlévők lelkét 
megfogó és a kételkedéseket elsi
mító kül- és belpolitikai - íáwvú 
beszédében' nagy szeretettel és 
minden magyar háláját kifejező 
szavakkal emlékezett meg a má
sodik magyar hadsereg hazatér
téről és a Szovjet elleni harcok 
során hősi halált halt magyar hős 
honvédek tiszteletére a jelenlévők 
egy perces néma felállással hó
doltak. Ezuíén lángoló magyar 
lélekkel emlékezett meg Kormányzó 
Urunkról hetvenötödik születés
napja alkalmából, szép szavakkal 
vázolta Kormányzó* Urunk hervad
hatatlan érdemeit az új Magyar- 
orszég felépítése körül, és Isten 
áldását kérte további életére és 
nemzetépítő munkájára. A jelen* 
lévők felállva hallgatták végig a 
meleg kqszönlő szavakat és hosz- 
szas ünneplésben adtak kifejezést 
a Kormányzó Ür iránti szeretjük
nek és hűségeknek. Országgyűlési 
képviselőnk ezu’.án a kül- és bel
politikai ‘ helyzetet ismertette, rész
letesen kitért a kormányzat szoci
ális és gazdasági tárgvú intézke
déseire, amikkel a szociális meg
segítést és a belső rendet és bé
két szolgálja. Összefogásra, foko
zott munkára, további áldozatho
zatalra buzdítva . a választmány 

.tagjait, fejezte be széleslátókörü 
és hatásos beszámoló*előadását. 
Az elnö£i zárószó után a Himrtusz 
áhitatos cléneklésével és a Kor
mányzó Űr éltetésével éri véget a 
mindvégig lelkes hangulatban le
folyó választmányi ülés.

Hicdesacá lapukbia !

Tisztelettel értesítem'

kelen
a gazdaközönséget hogy

keddi aapoi m
b o r j ú á t v é t e l ,

/az előirt napi árért.

VttésTŐTH JÁNOS és TÁRSAI.
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H Í R E K
* Istentiszteletek

A szárvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót d. u. 6-tól magyar, az 
új templomban magyarnyelvű istentisz
teletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy- 
templombane tótnyelvű könyörgés után 
magyarnyelvű írásmagyarázat.

A szarvasi róm. kai. templomban • 
vasárnap délelőtt 8-órától diákmise. 
9 órakor csendes mise, 10 órakor 
?zentbeszéd, nagymise. Délután 6 óra
kor ajt^tosság.

Szarvason református istentiszteletei 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében. Kondoroson min
den hónap második vasárnapján dél
után 2' órokor x an istentisztelet a köz
ségi iskolában.

— . Előléptetés. Litavecz János 
községi tisztviselőt m. kir. tártál é- 
kos'hadnagyot főhadnaggyá lép
tették elő.

— Tessédik Sámuelről nevezték 
el afbrdasi levénteotthont. Tordi-
soni Á híres stövetkezeli minta- 
faluban levente otthont állítottak 
fel és; azt a ríagynevü szarvasi 
köz- és nemzetgazdáról, Tessedik 
Sámuelről nevették el. A levente
otthon egyik termében múzeumot 
is létesítettek és ebben kapott he* 
lyet Tessedik S&tnuel egyik köny
vének 1775-beH Koppenhágában 
megjelent példánya.

— Adomány* és jutalmak a
Szarvasi Női Kícskedelml Szaktan* 
folyam részére: Szarvas község 400, 
•Szarvasi Hltelbaak Bt. 50 P az Intő* 
zct céljára. Síárvasi üereskedők 
Egyesülete 30,. íovácstk Pál elnök 
20, Szarvasi Hileftank Rt. 20, Szarvasi 
Takarékpénztár 20, Dauda Mihály 
20, Szarvast Hi#ank Rt. 2o, Mik
lós Józset 20,' Gaál Ferenc 20, 
Gaál János (Barjss Szövetség) 20, 
Bárány Béla 20. Csipai János 10, 
Nagy Sándor 10) Szeleczky Vilmos 
5, Müller Károly' 10. Varga Ferenc 
10, Weszter Béla 5. Petendi Lajosné 
5, Szarvasi fltelszövetkezet 20, 
Czinkoczky KáM>án 10. özv. Réthy 
Vilmosné 10, dr"Podani Pál és tár- 
sai lo, Raskó pálmán 5 P.. Ősz« 
szesen: 320 P. Jutalom. — A jutái« 
mázolták névsűfa: Gyors- és gép- 
író verseny 1 dljtVasadi Júlia II. évf. 
30, D. dQ Hálás? Jolán II. évf 20, 
III. 'díj Tárnyik fHária -II. évf. 10 P. 
Általános' lanuldMiyi előmenetelükért 
a lí. évajyomból: Vasa® Júlia 40, 
Halász Jolán 30, Tárnyik Mária 25, 
Sziihaj Márta 2% Schtnidt Eszier 10, 
Dorogi Emllid ld és Barecz Erzsébet 
10 P. Az I. évfolyamból: Ónodi 
Irén 20, Horváti Margit 20, Szalal 
Erisébe! 15. Harjps Irén 10, Amóczky 
Magda 10. Btíjskó Anna 10, Kötél 
Róza 10 -P. # '  adományokért ez 
úion .ls köszönő^ mond az iskola 
és o. tanulÓif)űs48.

— Megszűrnek a községi 
gyámpénztaral̂  A belügyminiszter 
reiiddelet adoíj ki,.amely szerint 
többek között jífásunkban Szarvas 
és Öcsöd köziben a községi 
gyámpénztárakít július elsejével 
megszüntetik. ?A megszüntetett 
gyámpénztárak pénzeit központi 
gyámpénziári kezelésbe veszik.

— LúflMOldlfot iV̂ K. Cinkoczkj 
Islvánné 24 éles békésszentand- 
rási lakos ciaMi okokból lúgkö* 
oldatot ivott. ' A szarvasi mentők 
súlyos állapotban a gyulai kór
házba szállítottak.

A Szarvasi Levente Egyesület 
vasárnap Levente-Napot rendez

Reggel zenós ébresztő, istentiszteletek, délelőtt 
fogadalomtétel, délután bemutatók 

és este tábortűz lesz
a besorozott leventék búcsúja fog 
lefolyni. Délután 3 órától a Horlhy- 
Sporltelepen bemutatók leszrjek, 
majd esle* fél 9 órakor a Kossuth- 
téren tábortüzet rendeznek. A ve
zetőség ezúton is meghívja Szarvas 
hazafias lakosságát az ünnepsé
gekre. Bővebbet a ki ragasztott 
plakátokon.

A szarvasi Levente Egyesület 
derék leventéi június 20*én va
sárnap Levente* Napot rendeznek, 
amelyen beszámolnak egy évi mun
kásságukról. A gazdag program 
reggel zenés éBresztővei kezdődik, 
9 órakor a templomokban isten
tiszteleteket tartanak, majd I 1 
órakor a Hősi Emlékmű előtt a 
levenleújoncok fogadalomtétele és

Megkezdték a kenyérfejadagok; 
felemelésének előkészítését

A fejadagern 3lé>9 csökkenteni fogja a feketepiacon 
is a kenyérrel folytatott üzérkedéseket

Országszerte nagy megelégedést 
keltett az a legutóbbi hivatalos 
jelentés, amely szerint a közellá
tási minisztérium * júliu* l-lől 
kezdve felemeli a kenyéradagot 20 
dekára. A kenyérfejadagot még a 
múlt évben szállították le 16 de
kára. amit az lelt indokolttá, hogy 
az elmúlt árvizes esztendőben 
olyan rossz volt a termés a kenyér
gabonából. oly kevés temeti, hogy 
a 20 dekás fejadag további fenn
tartása mellett nem lehetett volna 
egész esztendőben zavartalanul 
ellátni az ország lakosságát ke
nyérrel. A rossz termés miatt kel
lett egyéb korlátozásokat is be
vezetni, mint például az egységés 
kenyérlisztnek kukoricaliszttel való 
keverését. Az ország lakossága 
megértéssel fogadta ezekét az in
tézkedéseket annál is inkább, 
mert tudatában volt annak, hogy 
a csökkentést és a korlátozó in
tézkedéseket egyetemes országos 
érdekek teszik szükségessé, de 
ígéretet kapott az ország lakos
sága már akkor arra. hogy 
amint a körülmények megengedik, 
visszaállítják a 20 dekás fejada
got. A készletekkel való gazdál
kodás kielégítő eredménye, to 
vábbá az. hogy *z idei termés- 
kilátások annyira jók, hogy.biztos 
lehet a tavalyinál lényegesen na
gyobb és jobb minőségd termésre 
sim ítani, aktuálissá tették ennek 
az ígéretnek a beváltását s a 
legutóbb kiadott hivatalos jelentés 
szerint július 1-re visszaszállítják 
a napi 20  d e k á s  fejadagot. A ke
nyérfejadag felemelésével kapcso
latban a közellátási minisztérium
ban már folynak a szükséges elő
készítő intézkedések- A fejadag 
emeléséről a vidéki illetékes ható
ságokhoz még nem érkezett meg 
a hivatalos közlemény. 4e ö 
békéscsabai közellátási hivatalban

is megkezdték már a 20 dekás 
kfenvérfejadagokra való áttérés 
előkészítését. A rendelkezésre álló 
készletek elosztása az új intézke* 
désnek megfelelően alapos kal
kulációkat és adminisztratív in
tézkedéseket tesz szükségessé s 
a tudnivalókkal kapcsolatban hi
vatalos közleményt ad majd ki a 
közellátási hivatal. A fejad lg fel
emelése előreláthatólag kedvező 
hatással lesz a kenyérrel is űzött 
feketepiac üzérkedés csökkenésére.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon jóbarálok- 
nak es ismerősöknek, 
kik megboldogult férjem-,« 
illetve édesapánk teme
tésén megjelentek, ko
szorút küldtek és rész
vétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, 
hálás köszönetéi mond : 

özv.dr.Ponyiczky Zoltánné 
és gyermekei.

— Trombitát lopott. Barecz Pál 
békésszentandrási 25 éves nap
számos Ábel Zakariástól; egy 190 
pengő értékű trombitát lopott el. 
A szarvasi kir. járásbíróság 50 
pengő pénzbüntetésre és egy évi 
jogvesztésre ítélte.

< • Kereskedosegéd
ma{>s fuelés onslledt 

, n a g y v á l l a l a t  
• V belépésre keres.'

Ü z le t s z e r z ő k
ugyanott fe lv é te ln e k .
C’m-tl. kérem a kiadó- 
hivatalba leadni fizetési 
iifény, refdre nciákkal.

B E T O N É T

LEGJOBB SZIGETELŐ ANYAG.
Talajvíz, nedve« lakásoknál, vízmeden
cék. kutak, szennyvlzgödrök, betonpa
dozatok (elszivárgó nedvessége ellen:

ff I Z O L Á T O R * *

Az Izola'orral sdgetoUwÉdk jakáshelyi- 
ségek, pedvésségaek kitett falak. Pince- 
helyiségek, melyek mosökonyha és mű* 

. ■. helyül szolgálnak. Képviseli éa kapkstót
DONNER ARPAD fakeresked* SZARVAS.

'Újból megnyílt

! • ‘ K E R E K T Ó
( iszap« és g y ó g y f ü r d ő .

A szokatlan nagy érdeklődésre 
való tekintettel felkérem az üdülő 
közönséget, hogy sxobaigénylé* 
seiketmár most jegyeztessék elő, 
mert azt csak így tudom biz-

! tosí*ani nb. vendégeimnek.
iiMiiHiiiiHniuiiiJimiiimiitiiiiiimiiiimiiiiimiiiiJiiiHJiiuiiiuitiaiiiiiiiiiiMiH

Telje* tisztelettel :

ÉGETŐ J&NOS
KEREKTÓ.

Időszerű gazdasági kérdések 
Rajzik az almamoly

Az alma legnagyobb ellensége az 
almamoly. Kistermetű lepkéje mos
tanában röpköd esténként az alma
fák körül. Nappal a fatörzsön, vagy 
az ágakon pihen s háztetószerűen 
összecsukott szárnyai színével. Ki
tűnően beleolvad a fakéreg színébe 
úgy, hogy alig lehet észrevenni. 
Este aztán megélénkül és az apró 
almácskákra egyenként lerakja 200— 
300 tojását, fgy ugyanannyi almát 
megfertőz. A kikelő kis hernyó bele- 
fúródik a gyümölcsbe és abból táp
lálkozik. Az ilyen altna lehull a bsnne- 
levő hernyóval együtt, majd a her
nyó kimászik belőle s ismét felván
dorol a fa koronájába, hogy ujabb 
almába rágja bele magát. Ez több
ször is megismétlődik, cmlg a her
nyó teljesen kifejlődik. 1gy egyetlen 
hernyó több almát is tönkretesz. 
Kifejlődve (körülbelül négyhetes korá
ban) a hernyó búvóhelyet keres 
macának 'S,.ott bebábozódik. tnajd 
2—S íiét múlva á bábból kirepül a 
második lepkenemzedék, amely per 
léit (tojásait), a már nagyobb al
mákra rakja; a kikelő ■ hernyók 
ugyanúgy pusztítanak, mint az „ elsó 
nemzedék hernyói, majd kifejlődésük 
után alkalmas búvóhelyen begubóz- 
nak s áüslelnek. Tavasszal ezekből 
az áltelelt hernyókból bábok lesznek 
bent a gubóban, majd kirepülnek a 
lepkék.
. Az almamoly kártétele felbecsül' 
heteden, pedig a védekezés ellene 
nem nehéz.

Most, ilyenkor már csak permete-' 
zéssel lehel a kis hernyókat elpusz 
Utáni: arzénterlalmú szereket (pl- 
Arzola, Darsin. Mérttől stb.) hasz
nálunk ellenük (100 liter nyári hlgi* 
lású mészkénlébe 30 dekát.) Az 
arzénes permetezésnek az a célja, 
hogy a gyümölcs külsejét vékony 
mércgréteggel bevonja,1 így 'a berá
gódó hernyó megmérgezi magát.

Egy permetezés nem elég,. hanem 
ezt még kétszer meg kell Ismételni 
10—12 napi időközzel, vagyis az 
első permetezés után.*10—42 nap 
múlva másodszor, ezt követőleö 
10—12 nap mjilva harmadszor per
metezzük. -

A permetezés előtt a gyümölcsöt 
a Ián meg kell ritkítani, hogy a per
met minden egyes gyümölcsöt min* 
denütt belephesse.

A permetezést ködszerü, finoman 
kell adni.

A hullott gyümölcsöt naponta ősz* 
sze kell szedni, az aprót, a haszna* 
vehsíetlent elássuk, a már nagyob
bakat tózve állatoknak adjuk.

Június végétől, július elejétől kez
dődően á bábozóiai készülő her
nyók számára hernyófogó öveket- 
kössünk a fák derekára (hullámos* 
papírból, újságpapírból, finom fór* 
gácsból stb.) s azokat hitenként le
szedve a bennük és alattuk a fa 
derekán bábozódni készülő hernyó
kat elpusztítjuk.

Dr. BÁGOTÁI ISTVÁN 
m. kir. gazdasági tanár.

k on y v e it  
K ö t t e s s e  **

a SZARVASI KÖZLÖNY
kön y vkötészetében.
Siarvas.H Drthy-ut9

Háztartási tanfolyam. A szarvasi, 
m. kir. Tessedik Sámuel középfokú 
gazdasági tanintézet igazgatóságának 
szakfelügyelete alatt álló. 6. számi 
m. kir. háztartási gazdasági vándor* 
tanfolyam 1043. széptember 20-tól 
október 31-ig Szarvason hathetes tan- 
folyamot rendez. A tanfolyamra lég* 
feljebb 24 olyan éptestű, épérzékű 
és egészséges leány vehető fel, aki 
15. életévéi betöltötte és legalább az 
elemí iskola IV. osztályát sikerrel el* 
^gezte. A tanfolyamon a tanítás in* 
uyenes. Étkezési dQ elmén azonban 
a. fejmerülő tényleges élelmezési Iá* 
adások részére minden növendék 
tartozik a beiratkozás alkalmával 15 
P-t befizetni: Beiratkozni *  tanfolyamra 
.a gazdasági tanintézet igazgatóságá* 
nál délelőtt & órától délután 1 óráig 
és délután 2 órától 4 óráig lehet. A 
tanfolyammal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítást a gazdasági tanintézet 
igazgatóságanyujt.

F R E C S K A  - M O Z  G Ó!
S Z A R V A S , T E L E F O N ;  * 4 .

Június 10-én. szombaton, 20-án vasárnap. 21-én hétfőn:

FEHÉR NŐVÉR
/  A szezon legszebb, legnagyobb német filmje;

Június 23-án; szerdán^ 24-én, csütörtökön ;;

ELKÉSETT LEVÉL
Főszerepben.: Szörényi Éva. Urai Tivadar, Makiári Zoltán stb.
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Az 1898: XXIII. törvénycikk alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó

S  ?  A  R  V  A  S  I H I T  E L  S Z Ő  V  É t  K E ' Z E T ,
- /* ^  j  M  ! N T A z 0  K H TAGJ A •’ c

T ̂  T * r * ^

1943. évi június hó 24*én, Űrnapján délelőtt fél 11 őrekor, határozatképtelenség esetén 1943. évi 
július hó 4-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Szarvasi Hitelszövetkezet helyiségében

r e n d e s  k ö z g y ű l é s t
tart, melyre a tagok az alapszabályok '"SÍ. §-a értelmében meghivatnak.

N A P I R E N D :
1. Multévi üzleteredményről szoló jelentések tárgyalása. ■■ 4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés.

2-- mWVÍ̂ l?8a , é-s ,*  • felmentyény I  5 M  igazgatóság 4 tagiénak valasztésa.

3. Mérleg megállapítása. " 6. Netaléni indítványok,

vagyok  Mérlegfszámla 1942. évi december hó 31<én. TEHER

Készpénz

P én zu té tttek ié l feaniUó kov.
M. kir. Postatakarékpénztárnál 
Központi folyószámlán . . .

Kihelyezett kölcsönök
Váltókölcsönök . . . .  
Kötelezvénykőlcsönök 
Folyószémla-kölcsönök . 
Egyéb követelések

Értékpapírok *

P r

440
43.008

1.052,517
112.429
39,763
13,828

í

25,809 42

44.049 79

1.218,538

12.800 40 

10 -

29

1.300,487 Í9Q

Befizetett üzletrésztoke 
Tartalék

Tartalékalap 
Egyéb tartalékok 

Betétek
Betétkönyvre elhelyezve . 
Folyószámlákon . . .  

Igénybe vett kozponti kitel 
Központi váltóhitel . . , . 
Központi kötelezvényhitel . .

Népjóléti alap 
Fel nem vett osztalék 
Átaenő téfelek

Nyereség

P- - l

6.441
32.900

124

294.673
109,426

628.285
109,239 179

if

90288

39,341 |24

* t 
404.099 |47

I
I

737,524 79 

297 ;5Q
6,050

18,752
4,133

1300,487 Í90

Dauda Mihály s. k. 

Felker Márton s. fe.

A Z  I G A Z G A T Ó S Á G :

Kondacs Lajos s. fe. Dr; Podany Pál s. fe.

Frankó György s. fe. Kiss János fe. fe. •

Darida Sámuel s. fe. 

/íafesa Győrpy s. fe.

Jelen mérlegszám lót megvizsgálván, dnnak egyes tételeit a fő- és segédkönyvekkel mindenben megegyezőnek, a törvény 
és alapszabályok értelmében készülteknek találtuk. — Kelt Szarvason, 1943. június hó.

• * ' A F E L Ü G Y E L Ő I M ' Z O T T  S Á G :

V/eszter Vilmos s. fe. Privler Pál s. fe. Brózik Károly sš fe. Dr. Csongrádi János s. fe.

Darida Mihály s. fe. Lendvay József s. fe. I

_____________;_____________ ;_________________________________f  **

A szarvasi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóságtól.

1744/1943 tkvi szám.

Árverési hirdetmény 
• árverési (dléleUk.

Dr.* Gémes Szilárd .szarvasi ügyvéd 
által képviselt Körmendi István békés - 
szentandrási lakos végreha jía tónak He
gedűs Zsigmond békésszentandrási la
kos végrehajtást szenvedő ellen indí
tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtató kérelme követ
keztében az 1881 : LX. t.-c. 144.', 146. 
és 147. §-a értelmében a végrehajtási 
árv ei4sttJ175 f  tőkekövetelés, ennek 
1934. évi aebemtiérhá 14. napjától járó 
5 százalék kamata, 28 P eddig meg
állapított per- és végrehajtási és az ár
verési kérvényért ezúttal megállapított 
24 P költség kimondott behajtása vé
gett a Békésszentanbrás községben fekvő 
8 a békéstóentandrási2368. sz.tkvi be
tétben ,A  1. 1... 2. sor. 3635. hfsz. alatt 
felvett 68 Öl területit Holtkörös ‘mellett 
fekvő vízállás ingatlanra 1161 P ki
kiáltási árban elrendeli.

Az árverés á Körös-Tisza-Marosi 
Ármentesítő és Belvfzszabályozó tár
sulat javéra bekebelezett szolgalmi 
jogot nem érnti, . . .

A telekkönyvi hatóság #z árverésnek 
Békésszentandrás községházánál meg
tartására 1943 évi július hÓ 5,'napjánaÉ 
délután 4 óráját tűzi ki és az árver&i 
feltételeket az 1881 :LX. t.-c. 1d0. §-a 

.itiegájlapftjá. r
Az árverési feltételek a hivatalos 

órák alatt 6 telekkönyvi hatóságnál és 
Békésszentandrás község elöljáróságá
nál .tekinthetők meg (1881: LX. L-p. 
147. §. g) pont.) *

A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy 
a telekkönyvi iroda az árverés elren
delését a fenti számit telekkönyvi be
tétben j ^ y ^ e  feL 

Az ár véréi ni szándékozók kötelesek 
bánatpénzeié* kikiállási ár 10 százalé
kát készpénzben, vagy az 1911 -I. l.-c. 
|£7.' §rában nj^ghatározott árfolyammal

Eladó földek:
459' D-öl Maczőzügban Körös mellett,
1368 D-öl• gyümölcsös a faggyasi laposban;
1600 D-öl szántó a szentesi kövesúthoz közel ;
4000 D-öl szántó endrődi és mezőberényi kövesúthoz közel,
4 hold szánló Décsen,
5 és fél hold 1. osztályú szántó a Sárkány*dűlőben,
7 hold szántó kövesút mellett közel a városhoz,
10 hold szántó Örményzugban,
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen,
19 hold Kunszentmárton mellett,
43 V* hold . szánló ás 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
60 hold szántó Kiskirályságon.
195 hold részben szántó, részben legelő tanyával 

Ecseren, kövesút mellett,
Halásztelken közel a vasúthoz 60 hold tanyásszántó ha

szonbérbe, esetleg felesbe kiadó.

Eladó házak :
K„két;:71."sz«Sonkoly-féle tiszta kőépítményű sarokház, 
Körösparti Halász-csárda,
1. jker., 105.sz:cseiéppelfedett beltelkes lakóház; (Süle-féle) 
I. kér. 117. sz. ^központban- lévő beltelkes lakóház;
I. kér., 432. sz. cseréppel fedett lakóház; T -
II. kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel,
III. kér., 349. .sz. beltelkes.-lakóház, — -....... . .
IV. k$r. 81: sz, ;igen jókéiban •, lévő. -cseréppel fedett
tí „saroképület, ( v.vJ ,
Körönparti nyaraló erős kőépülettel.

Vételre keresünk:
Jóminőségű szántóföldet tanyával cca. 30.000 pengőig, 
Továbbá nagyobb j|ngatlept 100.000 P-lől-felfelé 

600.000, pep^őig. ’  v ' :-

Ingatlenok adásvételének ügyével forduljon biza
lommal a  Szarvasi Hitelszövetkezet
hez, hol a megbízást eredményen köz
vetítik. ... •-

számított óvadékképes érlékpapírosban 
a1̂ kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek előlege* bírói letétbe helyezé
séről kiállított letéti elismervény! a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté- 
íeleket aláirrfi (fSfifl: LX. f.-c/147'.. 150.. 
170. § § .; 1908 :LXI. t.»c. 21 §.).

Szarvas. 1943. március 12.

Dr. U. Szaké s* k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül : Olvashatatlan.

miiúnirdet£sek.
Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és popirkereske* 
dése Szárvns, I.. Horthy Miklós út 9.

. A volt Simon-féle malomnál 
3 szobás és' mellékhelyiségekből 
álló ház -gyümölcsössel együtt 
eladó.. Felvilágosítási dr. Gerő 
ügyvéd ad.

. Nyolchetes keresztezett malac 
eladó. 111. kér., 158. sz. alatt

• 150. □ öl gyümölcsös ház 
hely eladó. 1. kér., 570. szám.

. özv Medvegy Györgynének 
Hegyes* dűllőben 26 kishold föld* 
je tanyával, és a berényi úton 
Kankál-dűllöben 14 kishold föld
je haszonbérbe kiadó. 
Érdeklődni lehet özv. dr. Dancs 
Szilórdnáné II. kér., Kossuth L. 
u, 27 szám.

. Eladó 12 kishold la. szántó
föld Halásztelken. Érdeklődni 
lehet II., kér. 1,66. sz. alatt.

• Órakönyvelést, levelezési (sa
ját Írógépen is) jutányosán 
vállalok. Megkeresések „Mér
legképes könyvelő, önálló leve
lező" jeligére a kiadóhivatalba 
kéretnek.

. Egy beteg-tolókocsit bérbe 
vagy megvételre keresek. Ja- 
nurik Jánosné. Szarvas IV. kér., 
121. sz.

•Tíz erős méhcsalád jutányo
sán eladó. Érdeklődni lehet Tí
már Jmre szíjártónál Kondoros.
-- 1-- -?■—- ■ -- :----
. Hengercsiszolás, elektromos 
hideghegeszlés, dobkoqár fel
töltés,- önJözőmotor , szivattyú
val is. manojnéter javítás, fej- 
pad munkák, huBzas benzin
motor, dinamók eladók. Ösgyán 
mérnök, Békécsaba.

. 3 járás kákái legelő kiadó. 
Érdeklődni lehet Podaninál, J. 
kér,, 43. szám.

. 50 kötetes Jókai-sorozat al
kalmi 'áron olcsón eladó. Ugyan
ott egy 10 kötetes Tolnny Világ- 
történelem is eladó. Érdeklődni 
lehet- a kiadóhivatalban. -

..Jobb ázoba-konyhás. esetleg 
kétszobás, lakást-keresek azon- 
nalra. Címet a kiadóba kérek

• Körösparli kioszk italmérés
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet 111. kér. 
Görbe utca -4- szám alatt.
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