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Helyben egy negyedévre . . 1.20 P.
Vidéken egy negyedévre . . 170 P.
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Szerkesztésért és kiadásért felel

M llL L E R K A R O L Y
laptulajdonos.

Postatakarékpénztár! csekkszám la : 52.666.

▲ M ISK O LCI BESZEDDEL
kezdődött meg a magyar politikai
élet új esztendeje, amikor Teleki
Pál gróf miniszterelnök nagysza
bású iránytmutató beszéde elhang
zott s amikor a kormányzat vezető
tagjai az ország különböző részé
ben elvégezték felvilágosító mun
kájukat.
A miniszterelnök Miskolcról az
egész nemzethez intézte szavait,
amelyekből kiérzett a jólvégzett
munka tudata s a jövő feladatai
nak tervszerű megoldásra való
előkészítése. Beszéde elején a
nemzeti összefogás szükségességét
hangoztatta. Az összefogást áldo
zatvállalással kell szolgálnunk.
Áldozatokat kell hozzunk, hogy
megszerzett területeinket meg is
tarthassuk.
Nyíltan, férfiasait beszélt a ve
szedelmekről amelyekkel szembe
kell néznünk, hogy megmarad
hassunk. Lelki veszedelmek szag
gatják Európát s ezektől csak
úgy tudunk menekülni, ha lelkileg
erősek és tiszták maradunk, ha
nem válunk kishitűekké, ha ma
gyarságunkat minden erőnkkel
fenntartjuk és nem hódolunk be
kishitűségből semerre és senkinek.
A nemzet szolgálatáról beszélve
a kifogástalan felkészültség erejé
vel mutatott rá a részletkérdésekre,
a mezőgazdaság, ipar és kereske
delem időszerű kérdéseire.
A mezőgazdaság problémájánál
rámutatott a tervgazdaság fontos
ságára. Fontos, hogy minél többet,
hogy minél jobbat termeljünk, úgy
azonban, hogy alkalmazkodjunk a
körülményekhez, a termékeinket
vásárló államok kívánságaihoz. A
tervgazdálkodást a magyarnál nem
lehet tisztán kényszerrel irányítani;
A magyarnak kell a szabadság, a
kritika joga, de emellett szükség
van olyan törvényekré, amelyek
arra vigyáznak, hogy a termelés
mennyiségileg és minőségileg is
megfelelő legyen. Mezőgazdasá
gunk egyik hagy problémája, hogy
•zé legyen a fold, aki műveli és
szükség esetén meg is védi. Ezt
a célt szolgálja a földreform
törvény, amely tíz év aiatt éven*
ként legalább százezer hold ki
oltását Írja elő, úgy hogy ezalatt
Bt idő alatt Összesen másfélmillió
hold kertit kiosztásra. A változó
Idők parancsszavát mtg kell élteni
és ki kell egészíteni azonban a

szakismereteket is, hogy minden
magyar gazda versenyképesen
tudjon termelni. E célt szolgálják
a vándortanitói és a vándortánári
intézmények, valamint a gazdasági
szakfelügyelők.
Az ipar kérdéseiről beszélve,
kifejtette a miniszterelnök, hogy
ipari tervgazdálkodásunk a fel
szabadult országrészek visszaté
rése óta milyen nagy feladatok
előtt áll. A kérdésnek nem annyira
az anyagi, mint inkább a lelki —
nemzeti — rés?e fontos. Arra kell
ügyelni, hogy természeti kincse
inket újra olyanok kezébe tegyük,
akik vallják és vállalják a nemzeti
feladatokat. Vigyáznunk kell arra,
hogy a munkásokat és munka
adókat ne különítsük el két cso
portba, hanem fogjuk őket össze.
A kereskedelem legfontosabb feladatát abban látja a miniszterelnök, hogy az szervezett legyen.
Ezért vált szükségessé a bel- és
külkereskedelemmel foglalkozó hi
vataloknak a közellátási miniszter
kezébe való összefogása s terv
gazdálkodás előkészítésére a gaz
dasági miniszterek tanácsa.
Teleki Pál gróf egyik legmagasztosabb feladata a szociális
munka elöbbrevitele. E téren máris
igen jelentős eredményeket ért el.
Minden tettét, minden beszédét
áthatja szociális felelősségérzés.
Nála a szociális gondoskodásnak
nem a segítés az elve, hanem az,
hogy mindenkivel mint emberrel
egyénileg foglalkozzunk. Ennek az
elvnek az érvényesülését megkí
vánja a közigazgatásban is, ami
kor elrendeli, hogy a tisztviselők
közvetlenül intézzék az ügyeket.
Ezzel a rendszerrel is a szociális
munka előbbrevitelét szolgálják.
Beszéde végén mégegyszer rá
mutatott a történelmi idők pártjá
nak, a Magyar Élet Páljának nagy
és felelősségteljes feladatára s
árra, hogyha az egyénre nehezek
is a mai idők, de sokkal kftny-nyebbék lesznek a viszonyok, ha
észszerű tervgazdálkodással elő
készítjük a háborúutáni állapoto
kat, s ezzel nemcsak magunknak,
hanem még unokáinknak is jólétet
teremtünk. A magyarság bizalom*
mai tekint a miniszterelnök felé,
zárt sorokban áll mögéje, hogy
nőinél előbb megvalósíthassa a
szebb, boldogabb magyar élelet.
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Ha van a képviselőtestületi tagválasztás
Ma kerül választás útján való betöltésre annak a tiz képvi
selőtestületi tagnak a mandátuma, amely 1940. év végével szűnt
meg. Dicséretere legyen mondva Szarvas polgárságának, ezt a
választást semminemű kortézia, hangoskodás nem eiozi meg, sőt,
hacsak az utolsó pillanarban nem változik meg a helyzet — ami
nem valószínű —, a helyi polgári pártok közös, egységes listával
indulnak, beszédes bizonyságául a kialakulóban lévő általános
társadalmi és politikai egységnek. A jelöltek névsora és körzeteik :
1.
választokerütet: rendestag: dr Nádor Jenő 1. 29. Póttagok :
Melis Pál I. 199, Dirida Mihály 1. 12. II. valasztókerület: rendestag: dr. Podany Pál 1. 43. Póttagok: Litauszky János II. 85,
Matusik Mihály II. 264. 111. választókerület: rendestag:. Melis
Mihály 111. 115. Janurik János 111. 95, Sztrehoyszki Marton 111.
158. iV. választókerület: rendestag: Bartos Pál ÍV. 192. Póttagok:
Molnár Pál IV. 476, Dankó István IV. 276. V. választókerület:
rendestag: Takátsy Sándor III. 115. Póttagok: Kepenyes János
IV. 200. Pljésovszky Pál T. II. 110. VI. választókerület: rendestag:
Lelkes Pál IV. 379. Póttagok: Pékár Mihály I. 120, Csonka Pál
T. III. 348. Vil. választókerület: rendéstag: Kolompár András
IV. 405, T. V. 292. Póttagok: Podani István T. V. 253/1, Qaál
Mihály T. V. 205. Vili. választókerület: rendestag : Sonkoly György
T. VI. 125. Póttagok: Melis János T. VI. 103, Borgulya Pál T. Vl.
79. IX. választókerület: rendestag: Szrnka György il. 68. Póttagok :
Poljóka János IV. 1U0, Kondacs András IV. 529. X. vk. Rendestag :
KugyelaBalázs IV. 168. Poitagok: SzekeraPál IV. 204, Kis Pál IV 151.
Mint fenti névsor is bizonyítja, az újonnan megválasztandó
.városatyák a legkülönfélébb társadalmi osztályokból tekrutálódnak
s egytöl-egyig olyan egyének, akiknek eddigi közéleti munkássága
biztos záloga a hűséggel, becsülettel, tiszta szándékkal végzendő
komoly városépitő munkának. A szarvasi választópolgárság éppen
fentiekre tekintettel — mint értesülünk —, egységesen áll a jeleitek
mögött s minden valószínűség szerint, rég látott egyhangú
választással küldi őket községünk parlamentjébe.

Vitézi és levente táncmulatság február hó
8-án az „Árpád-szálló" összes termeiben
A hagyományos járási vitézi és levente táncmulatság február
hó 8-án este 9 órai kezdettel lesz megtartva az újonnan díszített,
gyönyörűen átfestett és Ízlésesen átrendezett díszteremben, altol az
összes átalakítási munkaiatokat arra az időre befejezik. E mulatság
keretében lesz a bálterem és a hozzatartozó helyiségek gyakorlati
felavatása, illetőleg teljes pompájukban való bemutatása is. A-18.
dandár területéhez tartozó 47 levente egyesület által felajánlott
diszzászlót is ekkor avatják fel ünnepélyesen és adják át megőrzésre
a szarvasi Testnevelési-Bizottságnak. Az első nagyszabasú tornaverseny tavasszal Szarvason lesz mejgtartva, tehat innen indítják
útjára a pompás és értékes vándordíját. A február &i ünnepélyes
felavatásra az összes levente egyesületek képviselői és érdeklődők
eljönnek Szarvasra és' résztvesznek a táncmulatságon is. A zászló
anyai magas tisztséget dr. vitéz Zerinváry Szilárdné nemzetes
asszony, kerületünk országgyűlési képviselőjének felesége vállalta.
A felavatás és átadás után tánc reggelig. Ez alkalomra a tisztikar
is kérte a tilalom alól való felmentéset, hogy az avatáson ott lehessen.
Páholyárak: 5 személyre 12 P, asztaljegy a táncteremben 6 szemályre 12 P, személyjegy 1'5Q. P, tancosjegy 1 P. Páholy* -és
asztaljegyek elöjegyezhetök és 'válthatók vitéz Szomjas Frigyes
járási vitézi hadnagynál és a levente irodában a községházán.

A gazdák és az élelmiszerkorlátozások
Ismeretes olvasóink előtt az a miniszteri rendelet, mely az
egyes magánháztartásokban tartható zsír-, szalonna- és hájkészletet
az őstermelő lakosságnál személyenkénti 11 kg-ban jelölte meg.
A rendelettel kapcsolatban felvetődött a kérdés a gazdák körébéh,
miként fogják biztosítani az esetleges konvencio • alkalmazottjaik
készletét. Megnyugtatásul közöljük, hogy a. vonatkozó rendelet erre
is tartalmaz rendelkezéseket, amikor kimodja, hogy a * mezőgazdasági
háztartások a meghatározott mennyiségen felül birtokukban tarthat
nak az egyes termelvényekbőf.és termékekből annyit, amennyi
vetőmag céljára és a gazdaságban alkalmazott munkások szokásos
élelmezése céljából szükséges.* Annyit jelent a rendelet ezen
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kitétel, hogy a gazdák azt a
mennyiséget is visszatarthatják a
rendelet értelmében, amelyre mun
kásaik számára szükséges.
E helyütt közöljük azt a módo
sító, illetve magyarázó rendelke
zést is, hogy a falusi intelligencia,
amennyiben saját maga hizlalja
a háztartása részére szükséges
sertéseket, őstermelőnek tekin
tendő s mint ilyen zsír, szalonna
és hájból magasabb kontingenst
tarthat, ill. annyit, amennyit háztar
tásának évi szükségletét fedezi.

Zerinváry Szilárd
orsz. gyűl. képviselő
Békésszentandráson
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd,
kerületüuk országgyűlési képvi
selője január hó 19-én, vasárnap
délután Békésszentandráson járt,
ahol beszámolót és panasznapot
tartott. Délután 2 órai kezdettel a
községháza nagytanácstermében
volt a beszámoló, smelynek során
a termet zsúfolásig megtöltött
közönség előtt körvonalazta a kor
mányzat ezidőszerinti kül- és bel
politikai vonalvezetését. Beszámoló
után helyi vonatkozású ügyekkel
foglalkozott, illetve beszámolt azok
elintézésési állásáról. Innen a
Magyar Élet Pártjának helyiségébe
ment Zerinváry képviselő, ahol
akkorira már szintén igen sokan
várták több kisebb-nagyobb pa
nasszal. A képviselő valamennyi
panaszt írásba foglalt s megígérte
azok minél előbb való elintézését,
illetve az azokban való közremű
ködését. Különösen rokkant és
hadiözvegyi vonatkozású panaszok
voltak ezek túlnyomórészt, ame
lyek ezen jellegük miatt méltán
számíthatnak Zerinváry Szilárdnál
a leghathatósabb támogatásra.

584-es „Gábor Áron"
iparoscserkészcsapat
farsangi előadása
az Árvaházban
Az 584. számú „Gábor Áron"
iparoscserkészcsapat január 19ről — közbejött akadályok miatt
— . elhalasztott farsangi előadását
január hó 26-án, vasárnap dél
után 5 órai kezdettel tartja meg
az Árvaház dísztermében.
Az előadás műsorát kitűnően
szórakoztató mókás egyfelvonásosok, valamint cserkész-dalszámok
adják. Azonkívül még egy remek
és sok mulattatásra alkalmat adó
mfisorszám lesz, amelyet Kozsuch
János, községünk előnyösen ismert
művésze .fog'előadni.
Az. előadás iránt igen élénk
érdeklődés nyilvánul meg, ami
bű bizonyságtétele az iparoscser
készeink iránt megnyilvánuló köz
szeretetnek és ebből máris a
legteljesebb erkölcsi és anyagi
siketté következtethetünk. Remélve
att, hogy ez az előadás is csak
öregbíteni fogja a,cserkészcsapat
eddigi sikereit.
Az előadás próbái nagyban
folynak és azokból ítélve remek
előadásban lesz része minden
résztvevőnek.
Az előadásra belépődíj nincs,
mOsormegváltás azonban kőtelező,
amely már előre eszközölhető a

csapat tagjainál,
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FELEJTHETETLEN FARSANGI ESTET
nyújt minden megjelentnek a Szarvasi Iparosifjak Önképzőköre
által február h;> 2-án, jövő vasárnap este 9 órai kezdettel az
Árpád-szálló dísztermében rendezendő álarcos- és jelmezestély.
Az előkészületek máris nagyban folynak és a gondos rendezőgárda mindent elkövet a siker érdekében, hogy a közönségnek
a legteljesebb megelégedése biztosíttassák. A bálát szebbnélszebb és ötletes jelmezesek felvonulása vezeti be. A legszebb
és legötletesebb jelmezek értékes jutalomban részesülnek majd.
A bál iránt egyébként általános nagy az érdeklődés, amiből
nagy közönségsikerre kőveikeztethe:ünk. Jegyek elővételben
Darida Pái fűszer- és vegyeskereskedő üzletében kaphatók.

Mozgalom tavaszi vetőmagakcióért
Ismeretes nemcsak olvasóink, de a legfelsőbb intézőkörök elölt
is az a tény, hogy határunk az elmúlt esztendő belvizáradását igen
megsínylette. Még inkább elszomorító volt azonban a bő esőzésekkel
fűszerezett őszünk, mely lehetetlenné tette, ho^y gazdáink határunkat
a legszorgalmasabb munka dacára is olyan mértékben bevessék, aminő
a szokásos, illetve a szükségleteknek megfelelő. A g<izdatár?adalomnak minden reménye ezidőszerint a leendő tavaszi vetésekben van.
Itt azonban az a nehézség állott elő, hogy gazdáinknak bizony igen
jelentékeny százaléka nem rendelkezik olyan minősőgi tavaszi vető
maggal, amelynek elvetése által a kielégítő eredmény reményében
nézne a betakarítás elé. Tudatában vannak ennek fent említett
irányító- és intézőkörök is s mint értesülünk, az árvízkárosultak
részére ezidén is rendelkezésére bocsátanak majd tavaszi vetőmagot.
Általános azonban az a kívánalom. aziránt, hogy ez a végered
ményben mégis szükkörre korlátozott akció terjesztessék általánosság
ban ki s mindenki kaphasson vetőmagot, aki arra ráutalt és érdemes
is. Mint értesülünk, nemcsak helyben, de a közvetlen vidéken is már
mozgalom indult a tavaszi vetőmagakciónak a tavalyi keretek között
való lebonyolítása érdekében. Bízunk abban, hogy eredményes lesz !

Február elsején kezdődik a népszámlálás
Az idei népszámlálás adminisztratív előkészítése már a vége felé
közeledik. Megérkeztek az elöljáróságokhoz a nyomtatványok is,
amelyek alapját képezik a hatalmas, végtelenül fontos munkának.
Tekintettel arra, hogy a népszámláláshoz rendelkezésre álló idő igen
rövid (mindössze 10 nap), ajánlatos, ha arra a munka meggyorsítása
érdekében a lakosság is felkészül: a polgári személyi lapokat, katonai
igazolványi lapot, leszármazási okmányokat, a különleges kiképzést
nyertek az ennek igazolására szóló bizonyítványt, előre szerezze be
mindenki, illetve tartsa kéznél, ezzel is elősegítvén a számlálóbiz
tosok felelősségteljes és nehéz munkáját.
Felhívjuk a lakosság figyelmét ezzel kapcsolatban még arra is,
hogy a hamis adatok bemondása súlyos büntetőjogi következmények
kel jár, valamint az is, ha valaki bármi .y oknál fogva a vallomást a
számlálóbiztos felhívására megtagadja, vagy a számlálóbiztost mun
kájában bármily módon akadályozza. E bűncselekmény elbírálásánál
súlyosbító körülményként számit, hogy a számlálóbiztosok esküt tett
közhivatalnokoknak tekintendők, büntetőjogi védelemben részesülnek.

Közel ötszáz munkás dolgozik
az ármehtesítő munkálatoknál
A kormányzat, mint annak idején hírül adtuk, igen számottevő
összeget bocsátott az ármentesitő társulatok rendelkezésére, részben,
hogy az aratási keresetükben megrövidült hadviselteket munkához
juttassa, részben, hogy a halaszthatatlanul sürgős preventfv árvédelmi
munkálatokat elvégezhessék. Ez utóbbira valóban nagy szükség is
mutatkozik, mert a helyzet az általános jelentések szerint ezidén sem
ígérkezik rózsásabbnak, mint tavaly volt, sőt, ha tekintetbe vesszük,
hogy az idei csapadék csaknem 50 százalékkal meghaladja a múlt
évit, félös — különösen gyors olvadás esetén —, hogy megismétlődik
az 1940. évi helyzetkép. Az ármentesitő társulatok természetesen
tisztában vannak a várható következményekkel s különösen a vadvíz
levezetéssel kapcsolatos csatorna-műveket építik, ki tóvább. A KörösTisza-Marosi Ármentesitő Társulat is nagy és komoly munkát folytat
valamennyi érdekeltségi területén, mit az is ékesen bizonyít, hogy
ezidőszerint közel félezer szarvasi és békésszentandrási munkást
foglalkoztat, túlnyomórészben olyanokat, akik a tavaly nyári bevonul*
tatások miatt aratási keresetűktől elesvén, a legkilátástalanabb télnek
és tavasznak néztek elébe. A munkásság körében a kései közmunkák
a legteljesebb megelégedést keltenek, örömmel látván azokban a
kormányzat fokozott erőfeszítését a szociális gondoskodás terén.

Tea-^est
az Iparos^ Körben
A Szatvasi Iparos Kör január
hó 22-én, szerdán este saját
helyiségében tea-estet rendezett,
amely iránt élénk érdeklődés
nyilvánult meg. Az estet kedves
műsorszámok és az utánuk köketkező táncmulrlság tették kel
lemesen szórakoztatóvá. Pintér
Jutka és Lázár Ica ügyesen sza
valtak, Kovács Ácsi, Krenyiczky
Mihály és Domonkos József pedig
ének-szólókat adtak elő. Ki kell
emelnünk utóbbiak közül Kovács
Ácsi énekszámait, aki először
csillogtatta tehetségét szépen csen
gő hangjával, — páratlanul nagy
sikert aratva mindenki, még a
kritikusok legteljesebb megelége
désére is. 1 ehetsége — vélemé
nyünk szerint — még sok sikert
rejt magában.
A tetszésnyilvánítással fogadott
műsoi számok után nagysikerű
táncmulatság következett.

Mentesülnek a kereseti adótól
a legkisebb
földhaszonbérlők
A pénzügyminiszter a közel
múltban adta ki az általános ke
reseti adókra vonatkozó törvény
végrehajtási utasítását, amely rend
kívül fontos, a legkisebb földha
szonbérlőket érintő intézkedést
tartalmaz. A törvény ugyanis ál
landó adómentességben részesíti
a keresel i adó alól azokat a túl
nyomó részben mezőgazdasággal
foglalkozó kishaszonberlőket, akik
egy község határában saját szük
ségleteik kielégítésére csak annyi
földet bérelnek, amelynek összes
kataszteri tiszta jövedelme legfel
jebb 25 pengü.
A végrehajtási utasítás szerint
ez az adómentesség csak azt il
leti meg, akinek saját magának
is földje van, s azon, vagy más
földjén, akár mint állandó gaz
dasági cseléd, vagy mint időszaki.
gazdasági munkás mezőgazdasági
munkás mezőgazdasági munkát
végez, esetleg ha ipart, vagy ke
reskedést folytat, azzal i a mezőgazgasági munkák szünetelése
idején foglalkozik, viszont ebből
olyan kevés jövedelme van, hogy
kénytelen saját és bérelt földjén
létfentartásához szükséges termelvények megszerzése céljából me
zőgazdasági termeléssel is foglal
kozni.
Az állandó adómentességre
igényt tartó kishaszonbérlők a
szerződés megkötésétől, vagy a
szóbeli megállapodás létrejöttétől
számított 30 napon belül kötele
sek az erre vonatkozó bejelentést
a községi elöljáróságnál meglenni.
—
—
.w. m
,
A megye területért
egyedüli engedélyes.

h a l o t t s z á III tó
v á l l a l a t
Exhumál, saját autóján szállít
' a2 egész ország területén.

SZATHMÁRY koporsó üzlet

HIRDESSEN LAPUNKBAN !
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1941. január 24.

Hírek
— Halálozás. Szerdán, f. hó

22-én reggel 4 órakor elhalálo

— Farsangi-est. A Szarvasi
Dalkar, mini a múltban, ez évben
is megrendezi szokásos farsangiestjét. Az előkészületek már meg
kezdődtek ; hisszük, hogy a far
sang utólsó napján február 25-én
az Iparoskor helyisége szöknek
fog bizonyulni s a közönség kel
lemesen fogja eltölteni az estét.

zott özv. dr. Hajas Józsefné sz.
Rottler irma úrasszony 73 éves
korában. •; A megboldogult ősz
inatróna ejgyike volt yzarvas úri
— Szarvas tűzifa ellátása is
társadalma tisztelet és szeretet
zavartalan
már. Sok baja és pa
övezte azon tagjainak, akire min
dig és mindenki szeretettel és nasza, keserűsége volt a szarvasi
kegyelettel fog emlékezni. Teme. közönségnek a tűzifa ellátása mi
tése f. hó 23-án fél 3 órakor att, mely sehogy sem akart ren
ment végbe a tisztelők és bará des kerékvágásába billenni. Most
tok nagy részvéte mellett. Az halljuk először, hogy a télen pa
elhunytban Hajas Endre, a hely nasz már nincs, mindenki annyi
kap,
beli
Hitelbank
főtisztviselöje fát vagy tüzelőanyagot
amennyire
éppen
szüksége
van.
édesanyját, dr. Král Pál ügyvéd
és neje kedves anyósát, ill. teled- Az elmúlt héten indították útnak
hetetlenül kedves nevelő anyját azokat a nagy szállítmányokat,
amelyek nemcsak Szarvas de a
gyászolja.
közvetlen vidék fa ellátását is
— Halálozás. Robitsek Soma biztosítják az idei télre. A sors
volt helyi fakereskedő és rnalom- ktilönös iróniája — bár hálás
tulajdongs f. hó 20-áni hosszas lesz érte mindenki — hogy talán
betegeskodés után Budapesten mire a fa és tüzelő megérkezett,
meghalt, ahol f. hó 23-án temet vége is szakadt az idei télnek.
ték el. Az elhunytban dr. Robit
— Pályázat ipari munkásjusek Jenő testvérbátyját gyászolja.
talmakra.
Az iparügyi miniszter
— Dr. Tóth járásbíró búcsúz
tatása. Ügyvédi karunk ünnepé az 1941 évre pályázatot hirdet
lyes vacsora keretében búcsúzott kifejezetten ipari üzemekben fog
el a közszeretetben álló dr. Tóth lalkoztatott iparossegédek vagy
László vezető kir. járásbírótól, aki ipari munkások 100—100 pen-.
Szegedre neveztetett ki. Dr. Tóth gővel és oklevéllel való kitünte
akik ötvenedik életévüket
az üdvözlő beszédre válaszolva, tésére,
már betöltötték és igazolni tudják,
hangoztatta azon ragaszkodását,
mely őt nemcsak az ügyvédi kar, hogy 25 éve megszakítás nélkül
hanem városunk egész társa állanak ugyazon munkaadó szol
dalma iránt eltölti, s ami búcsú gálatában. A kérvényhez, csatolni
ját fájdalmassá teszi. Reméljük kell a munkakönyvön és hatósági
távozasa nem végleges s modunk- erkölcsi bizonyítványon kívül a
lesz még őt járásbíróságunk élén munkaadó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázó alkalmazásának
viszontlátni.
egész ideje alatt kifogástalan és
— Az f j jór^bíró Kelfoglalta nemzethfi magatartás tanúsított.
állását. Az újonnan- kinevezett Akik már a múlt években juta
dr. Molnár János kir. járásbíró lomban részesültek, a pályázatban
állását elfoglalta- és működését részt nem vehetnek. A kérvénye
megkezdte. Értesülésünk szerint ket megfelelően felszerelve 1941
személyében dír. Tóth László február 1-ig kell az illetékes ke
méltó utódját üdvözölhetjük.
reskedelmi és iparkamaráknál be
— Doktonráavatás. Dr. Vida nyújtani.
Lászlót, Vida Ödön, békésszent— Még egy hónap választ el
andrási gyógyszerész fiát a napok bennünket a szarvasi Levente
ban avatták a szegedi Horthy
Egyesület atléta csoportjának
Miklós Tudományegyetemen a előadásától. A február 23-i elő
gyógyszerésztuddmányok dokto adásra máris felhívjuk a nagy
rává. E diszes aktusnak különös közönség figyelmét annál is
nevezetességet ad az a körülmény, inkább, mert az előadás telje
hogy ez volt az új egyetem első sen különálló az eddigiektől,
doktorráavatása. ^Gratulálunk.
úgy a műsorszámokban, mint a
— Népszámlálási értekezlet. szereplőgárdában. Az előadásról
Múlt hét péntekjén a községháza lapunk következő számaiban majd
bő tájékoztatóval fogunk szolgálni.
nagytanáistermében értekezlet
volt, amilyen megjéfentek a
— Vöröskereszt közgyűlés. A
Szarvas községbéli összes nép
Szarvasi
Vöröskereszt Fiókegyeszámláló biztosok és felülvizsgálók, továbbá Öcsöd, Békésszent- síilet 1941. évi január 28-án dél
andrás, Kondoros és Csabacsűd után 4 órakor a községháza nagy
képviselői is. Az értekezleten a tanácstermében évi rendes köz
Közp. Statisztika} Hivatal kikül gyűlést tart a következő tárgyso
döttje részletes felvilágosító elő rozattal: 1. A határozatképesség
adást tartott a febr. l-én meg megállapítása,- jegyzőkönyv hite
induló népszámlálással kapcso lesítők kiküldése. 2. -Elnöki jelen
tés. 3. A fiókegyesület ügyrend
latban.
;
jének megállapítása. 4. A fiók— Egyházi ügyek. A legutóbb egyesületek elsődleges feladatai
tartott ev. egyházi képviselőtes nak ismertése. 5. Az 1940-i tisz
tületi közgyűlései egyházközségi tigyűlés jávas'atai. 6. Pénztári je
ellenőrül megválasztották id. Lip- lentés és költségelőirányzat. 7.
ták Mihályt, számvevő lett Zima Indítványok.
Pál, egyházközségi jegyző vitéz
Csatay György, & közgyűlés egy
— Recés lesz a kétfilléres
hangú határozattal elfogadta az ptfreme. A. közönség körében
1941. év*e szóra költségvetést. egyre sűrűbben hangzott fel a
Kimont^fta a köjtgyűlés \ felsza panasz, hogy a vas kétfilléresek
porodott adóhátralékok szigorú könnyen összetéveszthetők a tíz
behajtását és a Ifozaadónak kész filléresekkel. Erre való tekintettel
pénzben, közadók módjára való . a kormány elhatározta, . hogy a
kezelését. A lemondott Mfelis Mi vas kétfiiléreseket ezentúl recé
hály ellenőrnek &közgyűlés hosz- seit peremmel hozza foroginniha.
szú évi buzgó munkájáért jegy- A sima peremű kétfilléresek csak
zökooyvi köszönetét fejezte ki.
április 30>ig lesznek forgalomba.
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A kereskedőalkalmazottak bálja,
amely január lió 25-én, szombaton este 9 órai kezdettel lesz az
Árpád-szálló dísztermében, a bálozó ifjúság érdeklődésének kö
zéppontjában áll. A rendezőgárda eddig még nem tapasztalt
munkával dolgozik a siker érdekében, remélhetőleg teljes ered
ménnyel. A jótékonycélú jelmezes estély — melynek tiszta
jövedelme az „Erdélyért* nemzeti akció javára lesz fordítva —
bővelkedni fog meglepetésekben, de ezeket nem árulja el az
az agilis rendezőség. Tehát, aki szombaton jól akar szórakozni,
feltétlenül jelenjen meg a kereskedőalkalmazotiak jelmezesté
lyén. Jegyek előre az egyesület tagjainál válthatók. Zenét a
F u r á r J á n o s vezetésével játszó jazz-zenekar szolgáltat.

— Jövő csütörtökön lesz az
elöljáró választás. Mint lapunk
egy más helyén részleteiben is
közöljük,
Szarvas községben
ma vannak a képviselőtestületi
tagválasztások. A választások le
zajlása után f. hó 27-én lesz az
uj képviselőtestület alakuló köz
gyűlése, s jövő csütörtökre ma
rad a községi elöljárók megvá
lasztása. Miként azonban a kép
viselőtestületi tagválasztás, remél
jük az elöljárói választás is szenvedélymenlesen, az érdekek kö
zösségének felismerése jegyében
fog lezajlani.
— Szarvas község virilisei.
Rendes tagok: Kacskovics Ala
dár T. II. 376 (3735 25), özv.
Hoiváth Pálné ül. 118 (3275 52),
özv. Hertelendy Lászlóné 111. 2
(3071-95), Glózik György II. 49
(3045 92), vitéz Tepliczky János
II. 22 (292978), Frecska Sámuel
II. 130 (261254), gróf Bolza Pál
1. 1 (1908 74), Fetzer József II.
45 (1698 12), Kovács Libor VI.
189
(1626 04), Borgulya Pál
133 (155504), Hunyá András;
VI. 189 (1469‘56), Kovácsik Pál
1. 49 (1427-60), Komár György
I. 248 (1425 22), vitéz dr. br.
HellenbachGoltfridné 111.(1423*03),
özv. gróf Bolzó Álfonzné 111. I
(1423 03) dr. Készt Ármin II. 48
(1420 64), Farkas Mihály II. 389
(1404*30), vitéz Lengyel Sándor
II. 6 (1185*—), özv. Bárány Béláné II. 48 (1087*60). Póttagok:
Dauda Mihály I. 458, (1084*40),
vitéz dr. Nyárády István I. 10
(1080-94), Podani János 1. 41
(985 64), dr. Dörnyei József II.
72 (967*64), ifj. Géczy Dezső II.
170 (923-—), özv. dr. Sziráczky
Jánosné II. 96 (878*07), Kondacs
András IV. 519 (853*75), özv.
Géczy Dezsőnél!!. 211 (d49*40 P).
— A Szarvasi Levente Egye
sület zenekari csoportja január
hó 26-án, vasárnap este 8 órai
kezdettel rendezi meg nagysike
rűnek ígérkező farsangi előadását,
amely iránt a már megnyilvánuló
érdeklődésből nagy közönségsikerre lehet számítani, ami által
biztosítva lesz az anyagi siker,
mig az erkölcsi sikert bizton
hisszük — a kitűnő és ismert
szereplő gárda fogja nyújtani. A
műsort a három egyfelvonásos
mellett pompás zenekari számok
adják. Előadás után tánc követ
kezik. Műsor megváltás kötelezői
amely, már előre is váltható.
— Zár alá veszik a kukorica
és burgonya készleteket is. A hi
vatalos lap vasárnapi száma közli
a rendeletet, amely szerint most
már a kukorica és'burgonya kész*
letekre is vonatkozik A zár alá
helyezett készleteket csak a Futurának, vagy jogosított kereske. dőnek szabad eladni. Egyidejűleg
megállapították a fenti termelvények árát is,

— Március 15e munkaszünet.
A Budepesti Kereskedelmi és
Iparkamara felterjesztéssel fordult
a kereskedelemügyi miniszterhez,
hogy március 15-ét az ipar és
kereskedelem törvényes munka
szünetté nyilvánítsák. Felterjesz
tésében a kamara azon kívánsá
gának is kifejezést adott, hogy a
többi ünnepnapok kérdésének tör
vényes rendezése a rendszeres
gazdasági helyzet visszaálltáig
helyeztessék el.
Ujabb rizsszállitmány ér
kezett Szarvasra. Beavatott hely
ről szerzett információnk alapján
közöljük, hogy ujabb rizsszállit
mány érkezik a napokban Szarvas
ra. A rizs szétosztása ugyanugy
fog történni, minta közelmúltban,
vagyis a cukorjegyek arányában,
ill. felmutatása ellenében. A fej
adag nagysága a szállítmány
mennyiségétől függ, nem valószí
nű azonban, hogy a múltkori 8
,dkg t meghaladja, A szétosztás
valószínűleg a jövő, vagy az azt
1követő
.
héten történik meg s rizsadagját mindenki ott veheti meg,
ahol a cukorját vásárolja.

3. oldal.
— Teaest Csabacsiidön. A
csabacsüdi r. kát. leányegylet f.
hó 18-án a múlt szombaton este
a Polgári Kör helyiségeiben igen
jól sikerült teaestélyt rendezett,
amelyen megjelent Fetzer József
szarvasi esperes-plebános, pápai
kamarás is. Az összegyűlt vendégkoszorut Kiss Dezső közs.
tisztviselő köszöntötte meleg sze
retettel, melyre Fetzer József vá
laszolt kedves, szívből fakadt
szavakkal. A tea elfogyasztása
után kellemes hangulatu táncmu
latság következett, amelynek so
rán a fiatalság a késő éjszakai
órákig ropta a táncot ZávodaPál
és zenekarának kitűnő muzsikája
mellett. Az est előkészítése és
megrendezése körül Bohnyát Ka
talin leányesületi tag szerzett kü
lönös érdemeket.
— Az árkormánybiztosság el
lenőrzi a hitelirodák működését.
Az Árellenőrzés Országos -Kormánybiztossága a múlt esztendő
ben beszerezte az ország terüle
tén működő hitelirodák mérleg és
eredményszámláit, valamint ezek
bevételi és kiadási kimutatásait.
Az Árkormánybiztosság ezeknek
az adatoknak birtokában vizsgá
lat tárgyává tette, hogy a hitelirodák részéről úgy a kereske
dőktől, mint a vevőktől felszámí
tott jutalékok mértéke nincs-e
túlságosan magasán megszabva.
Az Arellenörzés Országos Kor
mánybiztossága most azoknál a
hitelirodáknál, amelyek adataikat
beküldötték, megbízottai utján el
lenőrizteti a közölt adatok való
diságát, amelyek pedig az adatok
beküldését elmulasztották, hiva
talból fogja elrende'nP az illető
hiteliroda üzleti könyveinek fe
lülvizsgálását.

— Erdélyhez kötik a vitézi
cimer
használatát az üzleti élet
— „ÉpületátalA*?t2 $^k^s óvó
helyépítések adókedvezménye" ben. Az Orsz. Vitézi Szék egy
címen könyvalakban jelent meg ujabb rendeletében intézkedett a
"a Vállalkozók Lapja kiadásában a vitézi cimer használatáról. Esze
pénzügyminiszter 140.000 számú rint a vidéki jelvények az üzleti
rendelete és annak részletes, szak életben, az üzleti vállalkozások
szerű magyarázata. Az 1942.'de hoz tartózó különféle tárgyakon
cember 31-ig érvényben maradó és eszközökön (cégtáblán, jármű
épületátalakítási és óvóhelyépítési vön, üzleti levélpapíron, számlán,
adókedvezmények eluyerési lehe üzleti nyomtatványon) való hasz
tőségeit, feltételeit és az ehez nálatához a jövőben a vitézi szol
szükséges eljárások módjait is gálati ut betartásával mindenkor
merteteti a fenti címen megjelent az Orsz. Vitézi Szék engedélyét
szakmunka. A könyv, mely min kell kikérni. A vitézi jelvények
den építész vállalkozó és háztu nek személyes cikkekben való
lajdonos számára n ilkülözhetet- alkalmazásához (sáját házon, név
len, közli a rendeletben hivatko jegyen, magánlevélpapiron, gyű
zott egyéb rendeleteket és betű rűn, tárcán stb.) azonban külön
rendes tárgymutatót is, úgy hogy engedélyt kérni nem kell.
olvasója pillanatok alatt minden
— Anyakönyvi hírek. Szület
ről pontos felvilágosítást nyerhet. tek : Homonnai József és Behan
A hézagpótló szakkönyv megren Mária fia Mihály, Bárdos Antal
delhető (Budapest, VI. Teréz és Szalai Judit fia László, Fehér
krt. 56.) 1*50 pengőért.
Lajos és Kelement Etelka fia La
— Zár alá vett anyagkészle jos József, Janurik István és Kiszely Zsuzsanna leánya Zsuzsan
tek jegyzékének új megállapi
fása. A Hivatalos Lap január 19-i na, Mravik Mihály és- Osztás Ju
száma 330—1941. M. E. sz tar dit fia Pál, Csicsely Mihály és
talmazza a zár alá vett és beje Sonkoly Zsuzsanna fia Mihály,
lentési kötelezettség alá tartozó Zuberecz Pál és Maginyecz Zsu
anyagok és cikkek uj jegyzékét. zsanna leánya Judit, Komár . Já-A jegyzék a kereskedelmi és ipar nos és Lestyan G. Judit fia Pál,
kamaráknál, ipartestületeknél va Jakus János és Sonkoly Mária
lamint a közigazgatási. hatósá leánya Mária, Rafaj Pál és Juhos
Erzsébet fia György, Gombár Pál
goknál megtekinthető.
és Paulovics Mária fia János,
—- Kubikos tanfolyam Béké Szrnka Pál és Roszik Mária, fia
sen. Mint ismeretes az elmúlt Mihály, Tisljar Pákjáffeszti Má
évben nagysikerű kubikos tanfo ria fia János, Mdt*' tjyőrgy és
lyam volt Békésen a Nemzeti Tóth Erzsébet fia halvaszülétett,
Munkaközpont rendezésében. Ér Hudák János és Csicsely Anna
tesülésünk szerint a tanfolyamot fia Béla Mihály,. Lebovits József
január 27 és február 7-ke közti , és Eisenberger Irén fia Miklós,
időpontban megismétlik. Az ér Krajcsi János és Demcsák Mária
deklődte megállaplthatólag igen leánya Mária. — Házasságot kö
nagy.
töttek: Kandel Qy&gy otopka
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4. oldal.
Erzsébetid, Ribái Pál Uhljai Ju
dittal, Szakács János Novodcnszky Annával, Domonyi András
Gunda Máriával, Behan János
Skorka Judittal, Petrovics Mihály
Luslyik Máriával, Rágyanszki Mi
hály Kiss Katalinnal. — Elhal
tak : Opavszky János 57 éves,
Mikus István 74 éves, Dankó
Pálné Maginyecz Zsuzsanna 68
éves, Sápszky Pál 76 éves, Belopotoczky István 75 éves, özv.
Madács Györgyné Bobvos ZsuZsanna 84 éves, Salamon Jakabné Pollák Cilii 67 éves, BandzsaJános 5 hónapos, Pecsenye Gy.né Magyar Zsuzsanna 64 éves,
—
KÖZGYŰLÉS. Az Ószőlöi
Magyar Olvasókör 1941! évi január
16-án esfe 7 órai kezdettel sajat
székházában tartja évi rendes
közgyűlését, melyre tagjait tiszte
lettel meghívja
a Vezetőség.
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1941. január 24.

Kiadó

í ,

üzlethelyiség !

Á r
v a la m in t

Templomkerti telken épült üz
lethelyiség — (tejpiac mellet t

tengerit, lökmagoí, napraíorgómagot, repcét, kölest, lucer
nát, lóheremagot

azon nalra

kiadó. F e lv ilá g o s ít á s t ad a

bárm ilyen m ennyiségben a legm agasabb napi áron

S zarvasi Takarékpénztár.

vásárol
II.
kér, 383 számú ház és
kovácsműhely berendezés (szer
számok) eladók. Érdeklődni le
het II. kér. 358 sz. a.
884

FIITIIRA
Szent István király-utca 5
1
.
T e 1e f o n 65.

749,

1939, kih. 2389.
A szarvasi járás föszolgabirájától.

Kivonatos m á s o la t:
A szarvasi járás főszolgabirája
mint I. fokú rb. bíró 1936. V. te.
8. §-ába ütköző kihágással terhelt
Weinberger Simon és társai
szarvasi lakos ellen indított kihá Ezen ingatlanok
55 kát. hold tanyás birtok
gás! ügyben Szarvason 1939. évi
december hó 22. napján és foly kedvező áron elő
Nagyréten (csabacsűdi határ)
tatólagosan
megtartott szóbeli
nyilvános tárgyalás alapján a kö nyös feltételek
vetkezőleg
mellett vehetők
2 kát. hold. 493 ö, szántó a
í t é l t :
meg.
peresdülőben, mezőtúri határ
I. rendű terhelt Weinber Simon
56 éves, izr. vallású, nős családi
állapotú, szarvasi születésű, ma
11 kát. hold 531 ö. tanyás birtok
gyar honos, italmérő foglalkozású,
József-szállás puszta, (Kiskirályságkatona volt, vagyonos, szarvasi
lakost bűnösnek mondom ki az
határ.
1936. V. t. c. 8. §-ába ütköző Érdeklődni lehet
kihágásban, melyet azzal követett dr. Dávid László
Szarvason (Krakö területén) községi
el, hogy a megengedettnél erő és dr. Fisbein
sebben kénezett mustot árusított Soma ügyvédek
telken épült I64. szám alatti felülés ezért őt u. a. te. 50. §. 3. bek.
építmény felerésze.)
898
és 52. §. és az 1928. t. c. 5. §. nél Szarvason.
alapján 40 pengó pénzbüntetésre
ítélem azzal, hogy a kiszabott
pénzbüntetést behajthatatlanság
esetén 5 napi önköltségen eltöl
tendő elzárásra fogom átváltoztatni.
Szarvas, 1940. július hó 11.
a legmagasabb napi áron vásárolunk
Dr. Szathmáry s. k.
tb. főszolgabíró rb. bíró.
A kivonatos másolat hiteléül:
910
Polónyi vm. díjnok.

Eladó ingatlanok!

Búzát, árpát és tengerit

dr. Podany Pál és Társai

Telefon <7.

KORCSOLYA
k ia

■
■

GÁSPÁR-MALOM

B ú z á t

t á r o l u n k !

810

■
■I w

oszorules

a Gazdakör
udvarában.

B ú z á t ,

HEGESZTÉS
ÉS

Telefon 11.

ES2TERGÁLY0ZÁS!
890

és mindenféle mag
vakat mindenkor a
legmagasabb p i a c i
napiárakon vásárol.

á r p á t ,

Szarvasi Hitelszövetkezet
mint az O. K. H. tagja cég

z a bo t,

kamatozás mellett
folyásit váltókölcsönöket kis
gazdák és mezőgazdasági
munkások joészégu ... 370

tengerit,

KLEIN MIKSA
gabonakereskedő, Kontúr-házban
(Árpád-szálfodával szemben.)

Egy ügyes tanoncot felveszek
Semetka Sámuel férfiszabó HL
kér. 160. sz. Kereszt- u.
894
Kiadó három szobás lakás
11. kér. 180. Megtekinthető na*
ponként 4 és 5 óra között.
_________________________ 893
IV. kér. 590 számú ház el
adó______________________ 892
Képesített és vizsgázott zon
gorahangoló és zongorajavitó
január végén Szarvasra jön zon
gorákat hangolni. Jelentkezés
a lap szerkesztőségében. 900
Gyönyörű nyaraló a Körös
partján vetkőző helyiséggel asz
talokkal, padokkal, tűzhellyel,
gyümölcsfákkal, betonlépcsők
kel és betonbejárattal a vízbe,
eladó. Érdeklődni lehet a szer
kesztőségben.
901
Jó karban lévő kályha cső*
vei együtt eladó U., Kiss Mi
hály-utca 166. sz.
897
Bútorozott szoba teljes ellátással kiadó. II. 84. hsz.
896
2 szoba előszobával és mel
lékhelyiségekkel lakás kiadó.
11. kér. 287|l. Hunyadi-utca.
___________
903
Eladó Clayton-Schutlevort 6os cséplőgép 1L kér. 393 szám
alatt.
____________
905
özv. Borka Ignácné HL kér.
257 számú háza eladó.
907
Egy szoba bútor és egy öt re
giszteres harmónium eladó Pataki
János ny. ig. tanítónál III. kér.
Kásamalom-utca.___________
Zongorát, vagy pianinót bérbe
keresek. Cim a kiadóban.
IV. kér. 545 számú ház eladó.
.___________________ 1915
Medvegy Jánosnak a berényi
kövesút mellett (Décsi sarok) 2
hold földje elgdó. Érdeklődni IV.
kér. 78. sz. Zrinyi-u.______ 914
Eladó II). kér. gróf Széchényiutca 31 sz. 3 szobás és mellékhelyiségekből álló ház.
902
Használt férfi és női tubát Ve
szek és eladok. Hívásra házhoz
megyek. Nótán Pálné II. Bellczey u. 17._________
974
Egy keveset haszhílt tejcsar
noki berendezés sürgősen eladó.
Érdeklődni I. Arany j. u, 185.
______________________
908
Egy jókarban lévő 350-es Méray motorkerékpár eladó) esetlég
cserélek kis személykocsiért. Bt*
deklődni 1. Arany Jánós utca 189

9
0
9
Nyomatott Műllef KáriMy KObyV'
nyomdájában Szarvas, L kitt. 13*

