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A Nagyságos Fejedelem ősi 
városa, Kassa ismét ünnepi 
díszbe öltözött vasárnap, mert 
az ország kormányzója, vitéz 
nagybányai Horthy Miklós 
ismét meglátogatta a várost. 
A templomok és házak ormán 
ott lengett mindenütt diadal
masan a piros—fehér—zöld 
lobogó, a szivek áttüzesedtek, 
a szemek ragyogtak s a sok- 
ezerfőnyi tömeg a nemzet 
nagyjainak kijáró tisztelettel 
hallgatta a kormányzónak a 
repüiőakadémia felavatásán 
elmondott beszédét.

A nemzet vezére szólt Kassa 
ünneplő népéhez, de szavai 
túlszárnyaltak az ősi magyar 
város falain, minden magyar
hoz szólnak, mert minden 
magyar számára utmutatás 
az, amit a Főméltóságu 
ur mondott, hogy „hazánk 
léte és boldogulása elsősor
ban a hadsereg belső érté
kétől, szellemi és lelki egy
ségétől függ".

Nemcsak Kassa ünneplő 
népe, de az egész nemzet 
büszkén gondol a magyar 
hadseregre, mely az egész 
világ előtt fényes tanúbizony
ságot adott belső értékéről, 
szellemi és lelki egységéről 
mindig, legutóbb akkor, 
amikor dicső honvédeink az 
ezeréves határokra tűzték a 
magyar lobogót, s Munkácsnál 
és egyebütt is vérükkel tettek 
hitet az örök magyar gondo
lat mellett.

A kormányzó a honvédség 
egységéről szólott, de szavai
ból minden magyar megért
heti és minden magyarnak 
meg kell értenie, hogy az 
egész nemzet megbonthatat
lan, erős egységére talán 
soha nem volt olyan szükség, 
mint napjainkban, amikor 
világtörténelmi események 
rázzák meg nemcsak Euró
pát,-hanem az egész vilá
got

Ma fokozottabban kell érez- 
nünk, hogy mindnyájan ka
tonák vagyunk, a magyar 
gondojat katonái és méltóak 
akkor leszünk nagy vezérünk
höz, ha útmutatását követjük, 
ha egységesen sorakozunk

Felelős szerkesztő és felelős kiadó i 

MtlLLER kÁROLY

fél mögötte, aki a szebb 
magyar jövendő útjára indí
totta el a nemzetet és éppen 
egy éve adta ki a parancsot, 
hogy : előre !

Büszkeség dobogtatja szi

vünket, hogy Trianon fojtó 
bilincse megtört, meglazult, 
de nekünk nem szabad 
jnegállanunk, tovább kell 
haladnunk és nagy nemzeti 
céljainkat csak akkor érhet-
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jük el, ha az az egység, 
melyről a kormányzó szólott, 
minden magyar lelkét áthatja 
és minden magyar erőt ösz- 
szefog az örök magyarság 
szent gondolatában.

K é p v i s e l ő i  p a n a s z n a p  
a z  I p a r t e s t U l e l b e n

Kerületünk országgyűlési 
képviselője, vitéz dr Zerinváry 
Szilárd tovább folytatja azt 
a munkát, melyet megválasz
tása után közvetlenül meg
valósítandó programjául tű
zött ki és kezdett meg. Lépten- 
nyomon halljuk parlamenti 
szereplésén kivül, hogy ma 
itt, holnap ott tűnik fel, 
mindenütt a nép között s 
gyűjti szorgalmasan az anya
got — örömet, bút, bajt, 
panaszt — eredményes kép
viselői munkásságát megala
pozót. Múlt vasárnap délután 
a szarvasi járási Ipartestület

ien járt.s itt tartott panasz- 
lapot és beszámolót. Az 
partestület ivóját és közgyü- 
ési termét zsúfolásig meg- 
iöltötte községünk és járá
sunk tisztes iparostársadalma, 
hogy kiöntse szive-lelkét 
atyai gondolkozásu képvise
lője előtt, orvoslást kérjen 
bajádra s erőt meritsen a 
hallottakból a további küz
delemre. A közszeretetben 
álló képviselőt Medvegy 
Miklós, a testület elnöke és 
Tákos Lajos ipartestületi 
jegyző köszöntötték, aki az
után ismertette azokat á kor

mányzati intézkedéseket, me
lyeket a közelmúltban alkottak 
és foganatosítottak az álta
lános iparos érdekek elő
mozdítása és védelmében. 
Utána meghalgatta a sok-sok 
kisiparos panaszt (mintegy 
50 db-ot jegyzett fel) s Ígé
retet tett egyrészt azok elin* 
tézésére, másrészt és külö^ 
nösképen azok áttanulmá
nyozására s parlament mun
kája során való felhaszná
lásra.

Az illusztris vendégét a 
nagyszámmal összejöttek lel
kesen ünnepelték.

Az új földbirtokreform a békésszentandrási
házhelyakció tükrében

Hosszú várakozásteli hó
napok előzték meg a föld
birtokpolitikai javaslat tár
gyalását, állandó, .nagy figye
lem kísérte annak vitáját 
országszerte, a legszélesebb 
népirétegek még sincsenek 
tisztába teljesen ma sem nem 
is a törvényjavaslat szelleme, 
mint inkább a megoldás mó
dozatait illetően.

Igen kézen fekvő e kérdés 
megvilágositásnál a békés
szentandrási házhely kérdést 
felhozni, melynek előbbrevi* 
tele, megvalósítása, kivitele
zése már teljesen az új föld
birtokreform szellemében tör
téntek.

Mint ismeretes Békésszent
andrás község elöljáróságát 
már majdnem egy, — a 
a község fejlesztés szem
pontjából, teljesen abszurd 
intézkedésre kényszeritette pár 
olyan ingatlan tuladonos me
rev magatartás, akinek földje, 
a vezetőség vállaira nyomasz

tó súllyal ránehezedő ház
helyakció megoldási tervébe 
éppen beleillett. Arról lett 
ugyanis szó, hogy a szóban- 
forgó tulajdonosok nem voltak 
hajlandók ingatlanaikat olyan 
egységáron telkek céljaira 
átengedni, mint aminő ösz- 
szegben azt a .telekigénylők 
(vevők) részére a földmive
lésügyi kormányzat megálla
pította. Zsákutcába jutott a 
tárgyalások e stádiumában a 
házhelyakció s fenyegetőleg 
közeledett mint végcél, az 
egyetlen megoldási lehető
ségként a Balla-telep.

Ekkor lépett közbe a föld
mivelésügyi kormányzat s ott 
is volt főispánunk, Ricsóy- 
Uhlarik Béla osztályfőnök s 
megoldotta az egész ügyet 
egy huszáros vágással. Tel
jesítette a földtulajdonosok 
kívánságait, megvásárolta 
földjeiket dupla áron, úgy 
azonban, hogy a telkek ára 
maradt a régi s a porták a 
legegészségesebb, legszebb,

legjobb és legcélszerűbb he
lyen lesznek, de a kármen
tesített tulajdonosok is a 
község határában kapták uj 
parcelláikat egy rohamosan 
felaprózódó nagybirtok ma
radványaiból. <

A tanulság ebből az egész 
eljárásból, kapcsolatban a 
földbirtokreform elkövetkező 
megvalósításával az, hogy a 
kormányzát súlyos áldozat
vállalásra is kész, ha azzal
— mint Békésszentandráson
— a kisemberek érdekeit 
mozdíthatja elő, különöse
képpen oly esetben, ha az 
az áldozat a másik oldalon 
törzsökösen magyar kezekbe 
ad megművelésre nagyobb 
darab földet is igy több ma
gyarnak juttat nagyobb darab 
kenyeret. '

így fest a készülő föld- 
birtokrefofrtí riiáf annak . á 
szellemében befejezéshez kö
zelítő békésszentandrási hái- 
helyakció tükrében.
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Kitüntetik az ipari 
munkásokat

Az iparügyi miniszter pályáza

tot hirdet a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara területén lévő ipar

telepeken megszakítás nélkül leg
alább 25 év óta szolgálatban álló 

olyan ipari munkások részére, 
akik 50 életévüket betöltötték és 

ezideig kitüntetésben még nem 
részesültek. A benyújtott pályáza

tok alapján az iparügyi miniszter 
az erre érdemesnek bizonyult 
munkásokat 100 pengővel jutal
mazza. A kérvényeket legkésőbb 

f. évi december hó 31-ig kell a 
szegedi kereskedemi és iparka

maránál benyújtani. A kérelem 

benyújtására vonatkozó tudnivalók 

a kamaránál szerezhetők be.

Honvédelmi
népösszeirás

A honvédelmi miniszter az új 

véderő -törvény alapján elrendelte, 
hogy a november hó 15 és 16 
közti éjféli állapotnak megfelelő
en házanként össze kell irni min
den 12 és 70 év közötti férfit, 

beleértve a tényleges katonákat 

és csendőröket is. össze kell irni 

továbbá a rendelet szerint meg
határozott szakképzettséggel ren

delkező 16 és 50 év közötti nőket 

is. Az összejrás a szarvasi járás
ban f. hó 19-én kezdődik s f. hó

25-ig be is kell fejezni azt.

Mennyi kamatot 
fizet a nem 

védett 
gazdaadós

Mint ismeretes egy júniusban. 

kelt M. E. rendelet hosszúlejáratú 
kölcsönökké alakitotta át a 30 

holdat meg nem haladó védett 
gazdák tartozásait. Most lépnek 

életbe ennek a rendeletnek azok 
a rendelkezései', amelyek a gazda

adósok 1932. évi III. hó 1 napja 

előtt keletkezett tartozásai után 

fizetendő kamat mértékét a kö

vetkezőkben változtatják meg.

Ha az ingatlan áz 50 kai. hol

dat nem haladja meg, vagy'csak 
házas ibeteőtóg'i'a kamat évi

5 Százalék,

50—lOO hohínál 5 és fél szá
zalék. T ;V. '•

100^1000 hóidnál 6; százalék,

A védett gazdáadós ezzel szem? 

ben á fentit tartozása után az., évi 

lé i százalékos törlesztésen felül 

á f. é. ökt. 3í-€ után, 4 és: fél. 

százalék, 194Ö, IV. 30-ig,' azon

túl pedig 5 százalék kamatot lesz 
kénytelen fizetni.

Olvassa lapunkat!

Rendkívüli közgyűlés
Szarvas község képviselőtestü

lete 1939. november hó 11 nap

ján (szombaton) délelőtt 9 órakor 
a községháza nagytanácstermében 

rendkivüli közgyűlést tart. Tárgy

sorozat: 1. Múlt közgyűlés jegy
zőkönyvének felolvasása. 2. Ok
tóber havi pénztárvizsgálat beje

lentése. 3. Főszolgabírói rendelet 
az 1939. évi 1V# t. alapján meg

üresedett legtöbbadótfizető képvi

selőtestületi tagsági helyek betöl
tése tárgyában. 4. Elöljárósága 
előterjesztése dijnoki állások rend

szeresítése tárgyában. 5. Külke- 
rületi gazdasági irányú népisko
lák 1939. évi költségvetésének 
tárgyalása és jóváhagyása. 6. 
Külterüleli gazdasági irányú nép
iskolák 1940 évi költségvetésé
nek tárgyalása és jóváhagyása. 7. 
Hanzely Jenő szarvasi lakos ta
nulmányi segély iránti kérelme.
8. Elöljáróság előterjesztése járási 
központi egészségház létesítése 
tárgyában. 9. Dr Medvegy György 
képviselötöstületi tag indítványa a 
községi alkalmazottak drágasági 
segélyben való részesítése tárgyá
ban. 10, Törvényhatósági kisgyű
lés határozatai.

Hatvanéves a békésszentandrási 
Munkás Kör

A Békésszentandrási Munkások 

Egylete az egykori feljegyzések 
szerint az idén érte el megalaku-1 
lásának 60 éves évfordulóját. A* 
nevezetes jubileumot kedves

ünnepség keretében ünnepelte
meg Békésszentandrás munkás-’ 

sága, amely ünnepségen sok más; 

vidéki és helyi előkelőség mellett  ̂

megjelent és felszólalt dr. vitéz"

Zerinváry Szilárd kerületünk il

lusztris nagy szeretet és őszinte 
megbecsülés övezte országgyűlési 
képviselője is. A kedves, csalá
dias szórakozás, mely az ízes 

vacsora után kialakult a kora 

hajnali órákig tartotta együtt a 
megjelenteket vidám, önfeledt han

gulatban.

A Futura újból megkezdte 
a búzavásárlásokat

A szállítási és forgalmi nehéz- 

ségek miatt a Futura kénytelen i 

vott a búzavásárlások terén or-; 

szágszerte átmeneti, korlátozáso-c 
kát életbeléptetetni. A F u t u r a ; 

most hirdetmények útján jelen-- 

tette be, hogy a korlátozásokat 

megszüntette, miután a szállítási,, 

lehetőségek megjavultak és a,

fenmaradt készletek következté
ben a korlátozások fenntartása 

már nem mutatkozik szükséges
nek. A Futura * tehát mostantól 

kezdve a búzakészleteket a meg

állapított lépcsőzetesen emelkedő 

árakon továbbra is akadálytala

nul felvás rolja.

1 9 4 0 .  t í p u s ú  
Orion, Standard, Telefunken

RÁDIÓK megérkeztek.
G yári á r ! Kedvező részletfizetés!

Sztrehovszkynál
Piactér; Telefon 59.

Néprádiók előjegyezhetők!
Díjmentes bemutatás!

G  y  ű j  l s e

q* ó c s k a  v a s a t ,
. . .  ■ - , . ;

mert azt
G a á l  I s t v á n

927 ocskavaskereskedő [napiáron megveszi.

Hírek.
Istentiszteletek :

A szarvasi ág. hitv. ev. ótemplom- 
ban vasárnap délelőtt Ő órakor tót, d. 
u. 6 órakor magyar, az ujtemplom- 
ban 9 . órakor magyar istentisztelet van.

Istentiszteletek a kát. templomban :
d. e. 8. ó. csendes mise, 9 ó. diákmise, 
10 ó. szentbeszéd, uagymise, délután 4 
ó. litánia. Köznapokun reggeli mise 
egynegyed 8 ó.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap d. e, lü órától az 
Arvaház dísztermében. — Kondoroson 
minden második vasárnap délután 3 
órakor ref. istentisztelet a községi is
kolában.

Darányi Kálmán t
Halottak napján, mikor gyá

szos ködök szálkák meg a magyar 

temetőket, jött a lesújtó hir, hogy 

Darányi Kálmán a magyar kép

viselőhöz elnöke, volt földmive- 

lésügyi miniszter és miniszterel

nök hosszú szenvedés után átadta 

nagy lelkét az Urnák. A hír nem 
érte váratlanul Magyarország né
pét, mert hónapok óta mindnyá

ján aggódó szívvel, lábújjhegyen 

jártunk betegszobája előtt. Mégis 

megdöbbentünk a gyászhir hal

latára. Az egész ország a legjó
zanabb és legbecsületesebb poli

tikust siratja benne. A magyar 

földmivesnép pedig úgy gondol 

reá, mint legnagyobb és legjósá

gosabb pártfogójára. Nagyatádi 

Szabó István, Gömbös Gyula és 

Darányi Kálmán korszakalkotó 
nevek a magyar földmivesnép tör

ténetében. Mind hárman korán 

mentek el, s nem fejezhették be 

azt a nagy munkát, amelyre hi

vatottak lettek volna. A magyar 

nép azonban szivébe zárta őket 
és mind hárman ott maradnak 

örökké, amig csak szenvedő, dol

gozó magyar nép túrja itt a föl

det.

Temetése f. hó 8-án délelőtt 

volt óriási részvét mellett.

Legyen emléke áldott.

— Kinevezés. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Varga Fe
renc dr, endrőd — dácspusztai 
tanítót, Varga Ferenc fakereskedő 
fiát, a gyulai tanfelügyelői hiva
talhoz tanügyi fogalmazó gyakor
nokká nevezte ki.

— Uj főnök a postán. A Hor
váth Zoltán póstafőnöknek Esz
tergomba történt áthelyezésével 
megüresedett szarvasi póstafőnöki 
állásra a póstavezérigazgatóság 
Csenki Sándort nevezte ki, aki 
eddig Hódmezővásárhelyen telje
sített szolgálatot.

— Pályázat A m. kir. pénz
ügyőri altiszti iskola parancsnok
sága 1925/1939. szám alatt 400 
pénzügyőri II. osztályú vigyázói 
állásra pátyázatot hirdetett. Pá
lyázati határidő 1939. nov. 6-tól 
1939. dec. 5-ig. Általános és kü
lönleges felvételi feltételek és a 
részletes pályázati hirdetmény a 
szarvasi pénzügyőri szakaszon meg 
tudható.

— Gyűlések vármegyénél. Bé
kés vármegye kisgyülése novem
ber 14-én, mig a közigazgatási 
bizottság november 15-én tart 
ülést.
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— Imre nap. Vitéz Biki Nagy 
Imre községünk közszeretetben 
álló főjegyzőjét névünnepe alkal
mával a tisztelők és barátok tö
mege kereste fel őszinte, szivbéli 
jókívánságaikat tolmácsolva. A 
bensőséges névünneprői misem 
akarunk elmaradni s, ha kissé 
megkésetten is, de ezúton kívá
nunk szeretett főjegyzőnknek sok 
örömet és zavartalan boldogságot.

— Orvosi hir. Dr. Tokai Lajos
belgyógyász és Röntgen szakorvos 
rendelését újból megkezdte. Rönt
gen, quarc, pantostat, rövidhullám 
és diathermia. 443

— Műkedvelő előadás és 
sportbál. A Szarvasi Turul Sport 
Egyesület — értesülésünk szerint 
— a közeljövőben műkedvelő 
előadással egybekötött sportbá'at 
rendez. Az előkészületek már 
nagyban folynak és azok egy 
kellemes, önfeledt este eljövetelé
vel biztatnak.

— Mozi. A Frecska-Mozgóban 
november 11-én szombaton, 12- 
én vasárnap, 13-án hétfőn be
mutatásra kerül a „Toprini nász" 
cimü nagysikerű magyar film 
Főszerepben : Jávor Pál, Kiss 
Ferenc, Tolnay Klári, Petheö 
Attila, Pethes Ferenc, Makláry 
Zoltán. Kiegészítésül : Magyar és 
Fox híradó.

— A Szarvasi Levente Egye
sület atléta csoportja november 
hó 19-én — jövő vasárnap — 
este Ő órai kezdettel műkedvelő 
előadást rendez a Levente-Otthon
ban. Az előadás műsorát szavalat, 
magyar nóták, zene- és táncszá
mok, valamint egyfelvonásosak 
fogják képezni. Az előadás sikere 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag 
minden bizonnyal nem fog elma
radni.'Zene.

— összeírják az összes lova
kat. A földmivelési kormányzat 
elrendelte, hogy a lótulajdonos 
minden 3 éves kort betöltött lovát 
és öszvérét akkor is járlattal kö
teles ellátni, ha az állat nem kerül 
áruforgalomba, A régi marhaleve
leket egyidejűleg be kell szolgál
tatni. A fenti rendelet nem telje
sítése kihágási eljárást von maga 
után.

— önálló iparosok segédí al
kalmazása. A kereskedelemügyi 
miniszter az iparügyi miniszterrel 
egyetértően rendkívül érdekes elvi 
jelentőségű határozatokat hozott, 
egyik kamara felterjesztésére az 
olyan önálló iparosok ügyében, 
akik más iparosnál alkalmazást 
vállalnak. A miniszter szerint an
nak, hogy valamely önálló iparos 
egyidejűleg ipari alkalmazott le
hessen, egyes jogszabályokban 
meghatározott kivételeket nem te
kintve, nincsen akadálya. Az olyan 
iparostól, aki egyszersmind ipari 
alkalmazott is, még a tanonc tar
tási jogot is, csak szigorú vizs
gálat után lehet megvonni.

— Felhívás, Felhívja az 
elöljáróság az 1901—2—3 
és 1904 évfolyambelieket, 
hogy összeírásaikat a m. 
kin minisztérium elrendel
te. Pelhivatnak ezen kor
osztályú Férfiak, hogy a 
községházán dr. Derczy 
Ferenc jegyző irodájában 
azonnal jelentkezzenek. A 
ki a jelentkezést elmu
lasztja, 2 évig terjedhető 
fogházzal büntetik.

Kinevezték a vármegyei Mép. titkárt
A Magyar Élet Pártja 

országos pártvezetősége a 
Horváth Gé2a ny. ezredes 
képviselővé történt meg
választásával megüresedett 
vármegyei Mép. titkári ál
lásra a vármegye főispán
jának bizalmából dr. alis- 
táli Biró Zoltán mezőberé- 
nyi ügyvéd szkv. tüzérszá

zadost nevezte ki. Az uj 
párttitkár széles körökben 
ismert és becsült tagja a 
vármegye társadalmának, 
akinek működése elé vá
rakozásteli bizalommal te* 
kint nemcsak a Mép. vár
megyei szervezete, hanem 
megyénk hazafias keresz
tyén társadalma is.

— Meghívó. A Maczóéri, Ma- 
ezózugi, Szappanoszugi és Mótyó- 
zugi Egyesült Hegyközség Elöl
járósága közhírré teszi, hogy te
rületeinek vadászati jogát f. évi 
dec. és jövő évi január hónapok
ra terjedő időre 1939 évi novem
ber hó 11 napjának délután 2 
órakor a községháza kistanács
termében megtartandó nyilvános 
árverésen bérbeadja. Elöljáróság

— Nem lesz ezután termény
kereskedő igazolvány. Adott 
esetből kifolyóan a kereskedelmi 
miniszter kimondotta, hogy álta

lában terménykereskedésre, vagy 
nyers terménykedésre ipárigazol- 

ványt kiállítani nem lehet, mivel 
az iparjogositvány szövegében 
pontosan és részletesen kell fel
tüntetni a kereskedői tevékenység 
tárgyát képező egyes cikkeket. A 
termény kereskedés ezzel szem
ben általános megjelölés, amely 

nem alkalmas az iparigazolvány- 

ban való feltüntetésre.

— Megállott áradásában a 
Körös. A múlt hetek hatalmas , 
esőzései következtében több se
besvizű folyó, közöttük a mi 
szeszélyesen kanyargó Körösünk 
is veszedelmesen áradni kezdett. 
Szerencsére az esőzés szüntével 
a további áradás is — mely pe
dig volt olyan nap, hogy 1 mé
tert is meghaladt — elmaradt.

Anyakönyvi hirek
Születtek: Bertók István és

Kómár Anna fia István, Lestyán 
Pál és Hipszky Mária leánya Má- 
riá, Rosenberg Gyula és Lőwy 
Erzsébet leánya Ágnes, Szvák 
Pál és Janurik Zsuzsanna leánya 
Judit-Anna, dr Roszik Mihály és 
Kele Julianna leánya Julianna, 
Paulik György és Gyurcsik Judit 
leánya Judit, Kovács Mihály és 
Szakács Anna leánya Erzsébet, 
Ötvös Béla és K. Tóth Julianna 
fia Béla, Csontos Pál és Hrncs- 
jar Judit leánya Judit, Borgulya 
Pál és Farkas Erzsébet leánya 
Erzsébet,, Kasuba Lajos és Filyo 
Judit leánya Judit, Borgulya And
rás és Zakar Mária fia András, 
H^szárik Mihály és Janecskó 
Judit fia Mihály-György, Makarov 
Sájidor és Blaskó Zsuzsanna le
ánya Zsuzsanna-Mária, Kepenyes 
Mihály és Komár Maria fia Mi- 
háfly, Prievara János és Uhljar 
Erzsébét leánya Anna, Lőwinger 
Sámuel és Hajnal Szerén leánya 
Erika, Melis György és Hipszky 
Zsuzsanna fia György, Uhljar Já
nos- és Sutyinszki Anna leánya 
Anna, Sonkoly András és Molnár 
Judit fia András, Trnyik Mihály 
és Szebegyinszkt Judit leánya 
Anna, Kaposvári Mátyás és Bankó 
Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, 

Bárdos György és Czibulya Zs. 
fia György, dr Weidlein János és 
Paai Mária leánya Gerda-Mária,

ír

A grafológia segítségével elősegítheted életboldogságodat. *

Az irás él és beszéli f .  Az irás a lélek tükre.
A mai korban legismertebb

hatóságilag engedélyezett grafológusffő. — Bármerre 
járt, a népek csodákat meséinek róla. — Személyét min
denhol rajongó szeretet, tudományos érdemeiért temér
dek elismerés és valóságos legenda veszi körül. Csak 
rövid ideig fog itt tartózkódni. — Az egész országból, 
külföldről is, sőt még Amerikából is érkeznek hozzá 

megkeresések. Számos elismerésekkel rendelkezik! 

Néhány •lismerő levél a sok többi közül:
Ezután már bizalommal fogok Önhözr fordulni, mert megva
gyok róla győződve, hogy mindenkor a valóságot fogja elém 

tárni. Budapest, 1936. Debreceni erzsébét

Gratulálunk, száz-százalékig igazat irt rólam Edelmayer A 
vendéglős és Horváth Imre községi tisztvise ő, Sopron. 1937.

Az igazságnál igazságosabb és jól lerántott* rólam a. leplet.
_______Or Záborszky István főtanácsos, Széged. 1938.

Lakása: őiv. Bobcieltné Kásában 111. k&j Varga utca 222. 
___________________ Vasúti utcáról nyílik.

ÉRTESÍTÉS ! Tisztelettel értesítem a nagyérdemű

R Ö F Ö S

m i  iw tuiraeyei, uuyy g ía rva so n , i i .
kerület Csúcs-utca 131 .szám alatt 
(dr SimonÍBéla orvos háza mellett)

Ü Z L E T E T  N Y I T O T T A M

110

Kérem a n. é. közönséget, hogy vá
sárlásainál felkeresni szíveskedjen

K R I S K A  G Y Ö R G Y

Jansik István és Jansik Zsuzsanna 
fia Mihály, Janecskó Mihály és 
Skorka Mária leánya Erzsébet, 
Lőrincz Farkas és Laluská Zsu
zsanna fia Pál, Bárány János és 
Szálai Mária fia János.

Házasságot kötöttek: Cblebik 
János Mótyan Zsuzsannái, Paulik 
György Liska Zsuzsannával, Han- 
zel György Veres Zsuzsannával, 
Medvegy György Antal Zsuzsan
nával, Januiik János Velki Mári
ával, Varga Pál Gazsó Erzsébet
tel, Csicsely János Melis Judittal, 
Janurik János Medvegy Zsuzsan
nával, Frankó Pál Alexé Erzsé
bettel, Gombár György Jancsó 
Judittal, ifj. Batári István Gyurik 
Máriával, Arnóczki Pál Palyov 
Máriával, Tóth József. Bálint 
Zsuzsannával, Velki Béla Polónvi 
Irénnél, Lovas Mihály ~'SzeÖljak 
Máriával, Leslyán Pál Kis Elvi
rával, Jámbor György Szirony 
Katalinnal.

Elhaltak: Demcsák Mihály 51 
éves, Breitrier Sándorné ‘ Kötet 
Margit 53 éves, Jancsó Mihály né 
Csicsely Mária 85. éve% Tóth 
Jánosné Bárány Mária 73 éves, 
Ötvös Béla I napos; Filip Anna 
2 hónapos, Belopofoczki Sámuel 
57 éves, Kis Mária. 3 hónapos, 
Podhradszki Judit 12 évesi, Visz- 
kok Pál 62 éves, özv. Gotthard 
Györgyné Veles Zsuzsanna 51' 
éves, özv; Hégyi Pálné Angyal: 
Zsuzsanna 63 éves, Klihíaj Já
nosné Fulajtár Anna 38 éves; 
Balogh Lajos 47 éves korukban.

Kapható Kovácsik Pál 
ffltóer- és csemege ker&kédöriél, T
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S P O R T

Turul—OFC 1:0 (0:0)
II, o. bajnoki. Biró: Magyar.

Multheti lapszámunkban beszá
moltunk arról, hogy a Turul 3:1 
arányban győzedelmeskedett a bé
késszentandrási Hunyadi felett. 
Ezt a győzelmet azonban igen 
sokan a szerencse müvének tu
lajdonították és a csapat további 
működése elé a pesszimizmus 
hangján nyilatkoztak meg.

Ezekre a feltevésekre a legjobb 
cáfolat volt a vasárnapi orosházi 
győzelem, mert megmutatta, hogy 
szívvel és lelkesedéssel játszva, 
nemcsak idehaza, de vidékén is 
meg tudja szerezni a 2 pontot.

A Turul felállítása a következő 
volt : Walla — Pekárdi, Karoly — 
Práznóczy II., Takács V., Lalák
— Négyesy, vitéz Csatay, Pásztó, 
Horváth, üutyan.

Remek őszi, ideális sportidöben, 
kitűnő pályán a Turul — széllel 
szemben — kezdi a mérkőzést, 
amit az OFC erős támadásai 
vezetnek be. Az első húsz perc
ben a Turul valósággal beszorul, 
de a védelem, különösen Walla, 
remekül hárit mindent. Lassanként 
azonban feljön a Turul is és 
veszélyezteti az OFC kapuját. A
30. percben előbb Pásztó, majd 
Négyesy hagy ki nagy helyzetet. 
Közben Pásztó megsérül. Az OFC 
játékmodora még az orosházi kö
zönség körében is ellenzésre talál. 
A félidő többi része mezőnyjáték
kát telik el.

A második félidőben a Turul 
széllel támogatva állandóan tá
mad. A fedezetsor jobbnál-jobb 
labdákkal indítja útnak a csatár
sort, de az a mai mérkőzésen 
kirívóan rosszul játszik. Végre a 
20. perben Práznóczy II. szabad
rúgását Horváth védhetetlenül 
küldi az OFC kapujába és ezzel 
megszerezte a győzelmet jelentő 
gólt. A gól után az OFC durva
ságokba kezd, de ezek elfajulását 
a kitünően működő játékvezető 
megakadályozza, A Turul továbbra 
is fölényben játszik; A 26. percben 
Práznóczy II. a felső kapufát ta
lálja el. Ezután Gutyan beadásá
ból Pásztó, majd Horváth hagyott 
ki nagy helyzetet. A Turul ezután 
csak az eredmény megtartására 
igyekszik, ami sikerül is. >

A Turul még nagyobb arányban 
is megérdemelte volna a győzel
met. A csatársorból hiányzik egy 
gól rátörő ember. Miklya bizonyára 
megfelelne erre a szerepre az el
következő mérkőzéseken.
* ,A  Turulban Walla remekül 
védett, oroszlánrésze van a győ
zelemben. A két hátvéd is jól 
megállta a helyét. Károly jobb 
volt Pekárdinál. A fedezetsorban 
Takács V. ismét kitünően játszott. 
Tőle Lalák csak egy árnyalattal 
maradt el. A csatársor volt a 
csapat leggyengébb része. Igaz, 
hogy Négyesy és Csatay sérülten 
játszott,. amihez még hozzájárult 
Pásztó mérkőzés közben szerzett 
sérülése is. Egyedül Horváth 
felelt meg,
/ Az OFC-ből Bor és Szabó 
Áünt ki.

Magyar biró kifogástalanul ve
zette a mérkőzést.

A torul vasárnap délután 2 
órakor a gtnedász-diók válogatott 
ellen mérkőzik,' A . mérkőzésén,
— mely igen jó sportot igér — 
Szarvas sportpártoló közönsége 
minden bizonnyal hagy számmal 
fog megjelenni.

A szarvasi községi iparostarionc 
iskola igazgatójától.

Pályázati hirdetés.
A szarvasi községi iparostanonc 

iskola felügyelő bizottsága pályá
zatot hirdet a fiú iskolához egy
12 órás rajz, egy 4 órás köz
ismereti óraadói, valamint az 
óraadók közül választandó igaz
gatói állásra. A rajzóraadói állás
ra pályázhatnak oki. állástalan 
középiskolai rajztanárok, illetve 
oki. mérnökök. A közismereti ál
lásra oki. állástalan felső keres
kedelmi iskolai tanárok pályáz
hatnak. Ipariskolai továbbképző 
tanfolyamot végzettek és a már 
sikerrel működők előnyben ré
szesülnek. A megválasztás az
1939—40. és 1940-41. tanévek
re szól. Fizetés heti egy óra után 
évi 71 P. 25 f. Az állás a jóvá
hagyás után azonnal elfoglalandó. 
Kct pengős bélyeggel ellátott és 
a felügyelő bizottsághoz címzett 
kérvények december 4-ig Rohoska 
Lajos h. igazgatóhoz nyújtandók 
be.

Daudc Mihály fbiz. elnök.

Ny i Ittér.*
Nyilatkozat.

F. évi október hó 26-án hajnal
ban a Magyar Élet pártjára és dr 
Zerinváry Szilárd képviselő urra 
akaratlanul és a szándékosságot 
kizáró állapotban sértő kijelentést 
tettein.

Sérteni annál kevésbé sem 
akartam, mert úgy a pártnak, 
mint a képviselő úrnak régi ineg- 
gyöződéses hive vagyok és kije
lentésemért önként bocsánatot 
kértem, melyet ezennel megismét
lem

Szarvas, 1939. november hó 7.

Inczédy Lojos.

Szarvas nagyközség elöljárósá
gától. 24101/1939. ikt. szám.

Hirdetmény
Közhírré lesszi az elöljáróság, 

hogy a ni. kir. honvédelmi mi
niszter úr 6000—1939. sz. alatt 
rendeletet adott ki, mely szerint 
az összes lovak és öszvérek kor
ra való tekintet nélkül bejelen- 
tendők. Úgyszintén bejeleníendők 
a kétfogú járómüvek is. A ren
delet alapján felhívja az elöljáró
ság a lótulajdonosokat, hogy a 
mezőőrök és rendőrök által 
kikézbesitendő bejelentőlapokon 
minden lovat — korra és nemre 
való tekintet nélkül s minden 
kétfogatú járóművet legkésőbb 
november 20-ig. jelentsék be a 
községi elöljáróságnál a 20 szá
mú irodában.

Azok a lótulajdonosok, akik a 
bejelentőlapot november hó 17-ig 
nem kapják meg, jelentkezzenek 
érte az elöljáróságnál, meit a be
jelentőlap hiánya a bejelentés kö- 
tezelettsége alól nem mentesít s a 
bejelentés elmulasztása kihágási 
eljárást és szigorú büntetést von 
maga után.

E l ö l j á r ó s á g .

— Elvesztette a cselédköny
vét. Izbéki Ferenc öcsödi lakos 
az 1935 december hó 30-án ki
állított cselédkönyvét elvesztette. 
A vármegye alispánja megsemmi
sítette.

— Elvesztett igazolvány. Ma- 
ginyecz János szarvasi lakosnak 
Szarvason kiállított mezőgazda- 
sági igazolványát Nagyszénás- 
Szarvas között elvesztette. A vár
megye alispánja megsemmisítette.

— A kormány rendeleti utón 
tiltja meg a lakbéremelést. Úgy 
értesülünk, hogy a kormány ren
deleti utón tiltja meg a lakbérek 
emelését. Ennek a kérdésnek 
rendezése során felmerült áz a 
gondolat is, nem kellene-e uzso- 
rabiróság elé állítani azokat a ház- 
tulajdonosokat, akik megkísérlik 
a béremelést. A rendelet a leg
rövidebb időn belül megjelenik.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy s--ó 3'fillcr, vastagabb 
betűvel Síedi'e (5 fillér Legkisebb hir

detés dija 30 fillér.

Mezőtúri határban a Pcresi-is- 
kolánál 45 katasztrális hold föld 
feliből kiadó Jelentkezni lehet 
Kovács Pálnál Kondoroson, 372. 
házszám alatt._______________253

1. kér. Nagybetlehem-u. 476 
számú ház limár-ltöz, 445 sz. 
telekkel együtt eladó. Érdeklődni 
lehet Glózik Oyörgy vendéglős
nél. 330

Eladó a Piactéren nagyjövedel- 
mti ház, mely üzlethelyiségből, 
három lakásból, garage, istálló és 
egyéb melléképületekből áll. Ér
deklődni lehet dr. Fisbein Imre 
ügyvédnél.

Stráfkocsi, jókarban lévő 18— 
20 mázsáig terhelhető, eladó. Ér
deklődni lehet a „Turul“-vendég- 
löben. (Piac-tér.) 331

Cimbalom. Katona-féle, jókar
ban, alkalmi áron eladó. Meg
tekinthető a /Turu^-vendéglöben, 
(Kossuth-tér 49.) 332

— A méznek egy háztar

tásból sem szabad h iányoz

nia, mert erőt ad,-rendben 

tartja az emésztést és 

gyógyszerül is szolgál. 201

Eladó 220 Q-öl gyümölcsös 
Maczózugba Mihalecz Pál IV. k. 
u46 szénaskert. 346

Körtés dűlőben egy fertály föld 
eladó. Érdeklődni dr Ge.ö ügy
védnél. 338

A Szarvasi Hitelszövetkezet,
mint az O. K. H. tagja cég 
kisgazdák és mezőgazda- 
sági munkások részére

6°/o-os kamatozás
mellett folyósit kölcsönö
ket. Telefon: 60.

272

Szvetter készítéshez killínő an- 
gora nyulfonal kapható III. kér. 
60 hsz. 339

Sütőtők príma nagyobb meny- 
nyiségben eladó. Értekezni -lehe
tőleg vasárnap IV. 536. sz. 342

4 kis hold föld eladó IV. bel. 
kerület I I I  szám. 349

T i s z t a

géptörlőrongyért
hulladékpapírt ad a

M l i l l e r ~  
n y o m d a  I

111. kér. 70 számú ház eladó. 
Érdeklődni a piaci napokon. 35v

2 db cserépkályha, 1 db hintór 
1 db 3.50 D 8 motorkerékpár ol5 
csón eladó. Használt igás kocsit 
vesz Gáál István géplakatos. 352

I. kér. 61 számú ház eladó. 
Azonnal beköltözhető. Érdeklődni 
lehet I. kér. 138. 350

Nyomatott Müller Károly könyv
nyomdájában Szarvas, l  k*r. 13.

*E rovatban közlöttekért nem váltál 
felelősséget a kiadóhivatal.

Békés vármegye. Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Hirdetmény
Értesíti az elöljáróság a község lakosságát, hogy a

gőz- és kádfürdőt
folyó évi október hó 7-től üzembe helyezte.

A gőz- meleg kádfürdő hetenként 3 napon át tartatik üzemben 
és pedig minden héten szombaton, vasárnap és hétfőn.

A fürdőrend és fürdöhasználati dijak további rendelkezésig a 

következőkben állapíttattak meg:

Szombaton délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak részére 

„ délután 1 órától 5 óráig nők „

„ délután 6 órától 9 óráig férfiak „
Vasárnap délelőtt 7. órától 12 óráig férfiak „

,  délután 1 órától 5 óráig nők „

„ délután 5 órától 7 óráig nők „

„ délután 7 órától 9 óráig férfiak „

Hétfőn délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak ,

„ délután 1 órától 5 óráig nők „

„ délután 6 órától 9 óráig férfiak „

Gőzfürdő használati dija személyenként 60 fillér, 10 szelvény
ből álló bérlet 4 pengő.

Vasárnap délután 5—7-ig és 7—9-ig tömegíürdés 26 fillér 
használati dij mellett kizárólag a szegényebb sorsú lakosság részére.

Kád használati dij egy személyre 80 fillér, pótjegy minden sze

mély után 26 fillér. 10 szelvényből álló bérlet 6 pengő.

Szarvas, 1939 évi október hó.

Elöljáróé*


