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dicsőségesen MÉP-N AGYVALASZTMANYI ÜLÉS
megvívott szabadságharcunk 
szeplőtelen tisztaságú szim
bólumai közül egypár porba- 
hullott lobogó visszatért a 
napokban arra. a földre és 
ahhoz a néphez, ahol kilenc 
évtizeddel ezelőtt a legszen
tebb emberi jogokért folyó 
csaták után kevesebb lett a 
szabadsági üresebb az egyen
lőség és bántóbb a testvéri
ség jelszava, még hosszú 
évtizedeken át, mint annak 
?lőtte volt. Valami csodála
tos véletlen, hogy éppen 
arra az időre esik e boldog, 
örvendetes visszatérés, ami
kor a negyvennyolcas esz
mék sok titáni küzdelem, 
rengeteg megpróbáltatás, 

kin, gyötrelem és szenvedés 
titán 'végre élő valóságokká 
lettek s szerte e hazában 
szabad magyarok élnek, dol
goznak és imádkoznak á 
békés testvériség és áldoza
tos egyenlőség érzetében, 
hitében és jelenvalóságában 
azért a Magyarországért, 
amelynek fennállását bizto
sítani szíwel-tettel, munká
val s ha kellett, vérrel egy 
évezred óta nem szűntünk 
meg, még azokban az idők
ben sem, amikor pedig tra
gikus sorsunk kéjes pusztu
lásunk árnyékát vetítette 
élénk. Milyen megnyugtató 
így ez a viszontlátás ; de 
ezek a zászlók — túl a ha
talmas szomszédállam nemes 
gesztusán — nagyon komoly 
mementót is hoztak nekünk, 
figyelmeztetést, hogyan és 
miként kell küzdenünk a- 
jővőnkért, dolgozni a jele
nünkén, fáradozni a fajtán- 

' leért és ezért a megszentelt 
<JráŐa magyar földért. Á 
negyvennyolcas idők szelle
mét hozták el, a szabadság, 
egyenlőség és testvériség 
érzetének mélyen a szívek 
és telkekbe ágyazásának 
szükségességét, ha azt akar
juk, hogy élet legyen ezen
& -földön és e lobogók 
soha- többé tőlünk el ne 
kerüljenek.

Fogadjuk meg az intő
tatót J

A  Magyar Élet Pártjának 
szarvasi tagozata március 23- 
án, vasárnap rendkívül látoga
tott nagyválasztmányi ülést tar
tott délután 3 órai kezdettel a 
Polgári Körben lévő párthelyi
ségében,

A nagy választmányi ülésnek 
az adott ezúttal különös jelen
tőséget, hogy azon most vettek 
részt először azok a kisgazda- 
tömegek, amelyek feladva ed
digi politikai elveiket, egyhangú 
határozattal a Magyar Elet 
Pártjaba léptek. A gyűlésen 
éppen ezekre tekintettel, eddig 
alig látott hatalmas tömeg vett 
részt.

A . nagy választmányi ülést 
dr. Medvegy György kir. köz
jegyző helyettes, helyi elnök 
nyitotta meg, szívélyes szavak' 
kai köszöntvén a jelenlévő or» 
szággyúlési képviselőt, dr. vitéz

Zerínyáry Szilárdot és megjelent 
új MÉP-tagokat.

A következőkben dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselő szólalt fel, s elöljáró
jában őszinte, igaz őrömének 
adott kifejezést afelett, hogy a 
kisgazdatársadalom, községünk 
eme legtömörebb, legszámot
tevőbb, legkomolyabb és leg
tevékenyebb társadalmi rétege 
átérezvén az idők komolyságát, 
az egység szükségességét és a 
vállvetett munka nagyobb ered
ményét, csatlakozott a kor
mányzópárthoz abban a hit és 
meggyőződésben, hogy eme el
határozásával a község, a nem
zet és Haza érdekében itt, 
Szarvason folytatandó politikai 
és társadalmi tevékenységet 
jelentékeny mértékben fogja 
előrevioni. Azután az aktuáÜ3 
bel és ku politikai kérdésekről

beszélt és vázolta a kormány
zat legutóbbi hetekben folyta
tott munkáját.

Vitéz Tepliczky János, a 
Kisgazda Kör elnöke köszönte 
meg a szíves szavakat és újra 
kifejezésre juttatta a már isme
retessé vált azon elhatározását 
a Pártnak, hogy a MEP-be 
való belépésénél egyedül és 
kizárólag a köz jól .felfogott 
érdekei vezették és ama törek
vés, hogy munkájukkal, szer
vezettségükkel hathatósabban 
szolgálják községünk, nemze
tünk és Hazánk jövendőjének 
kiépítését.

A felkes hangulatban lefolyt 
nagyválasztmányi ülés, minek
utána Teleki Pál gróf minisz
terelnököt és távírátilag üdvö
zölte, Medvegy György záró
szavaival ért véget.

Baiczai Beliczey Miklósné, Békés vár- fltelT ,ei!' £
9 1 főszalgabiroi

megye főispánjának neje Szarvason hivatalban
Megírtuk, hogy baiczai Beli

czey Miklósnak, Békés várme
gye főispánjának közjótékony
ságáról és agilitásáról országo
san ismert felesége a megyében 
teendő körútja során Szarvast 
is meglátogatni készül, hogy 
mint a békésvármegyei vörös
kereszt-egylet választmányának 
elnöke, a Szarvasi Vöröskereszt 
Fiókegylet és a város társa* 
dalmának vezető tagjaival meg
beszélést folytasson. A  méltó- 
ságos asszony a Vöröskereszt 
központja kiküldöttjével együtt 
e hó 21 én reggel érkezett 
községünkbe, ahol dr. Ugrin 
László főszolgabírónál szállott 
meg. A  délelőtt tíz órakor a 
főszolgabírói hivatalban tartott 
értekezleten az előkelő vendé

geken kívül ott láttuk a hölgyék 
soraiban Kelló Gusztávnét, Lé- 
vay Bélánét. Liszka Gyulánét, 
dr. Nádor Jenőnét, Nagy Jo* 
lánt, Pa’ko .its Júliát, Prámeraé 
Varga Jolánt, dr. Ugrin László- 
nét, míg a község vezető-férfiai 
közül ott volt Bartos Pál, dr. 
Bernáth Kálmán, Biki-Nagy 
Imre, . Dauda Mihály, Fetzer 
József, vitéz Horváth Iván, 
Kelló Gusztáv, Lelkes Pál, dr. 
Molnár János, dr. Nádor Jenő, 
Rohony Pál, Szelényi János és 
dr. Ugrin László.

Az értekezleten a méltósá- 
gos asszony a m ai. időkben a 
vöröskereszt egyletekre háruló 
fontos és komoly feladatokat 
ismertette. Szólott egy kórház 
berendezésének előkészítéséről

s általában a mái nehéz és 
komoly idők-követelte szükség- 
intézkedésekről és áldozatkész
ségre hívta fel a megjelenteken 
keresztül Szarvas társadalmát^ 
A nagy érdeklődéssel és tet
széssel fogadott előterjesztések
hez dr. Nádor J enő, a Szarvast 
Vöröskéréfiítriókegylet elnöke 
szólott hozzá, majd megbeszé
lés következett, melynek során 
a megjelentek legmesszebbmenő 
támogatásukat ígérték meg az 
illusztris elnőknő terveihez. Az 
értekezlet végén dr. Nádor Je
nő mondott meleg szavakkal 
köszönetét vármegyénk főis
pánja tevékeny és széplélkű fe
leségének, ld  fáradhatatlan ügy- 
buzgalommal jár elöl,'hogy má
sokat is buzgalomra serkentsen

V. j ' *

Az iparosköri továbbképző tanfolyam záróvizsgálata
A  szarvasi Iparoskör kérésére 

—r a múlt évihez hasonlóan — 
az Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottság egy hathetes tovább
képző tanfolyamátrendezett az 
idén az iparosság részére.

A  tanfolyam - záróvizsgája f. 
évi március 23-án, hétfőn este
8 órai kezdettel volt ünnepélyes 
keretek között az Iparoskör 
helyiségében.

A  vizsga megkezdése előtt 
Wágner Géza gimn. tanár, a 
népművelési bizottság vezetője 
szíves szeretettel köszöntötte a 
megjelenteket, majd ismertette

a tanfolyam célját 1 örömének 
adott kifejezést, hogy ebben az 
évben a kör tagjainak kérel
mére szervezték meg ezt a 
tanfolyamot, amely ténnyel 
az iparbsság haladni és tanul
ni vágyásának fényes bizonyság- 
tételét adta. Ezután felkérte 
az előadókat: Gyaapati And
rás gimn. tanárt, Keménes. Já
nost a Szarvasi Takarékpénz
tár cégvezetőjét és Zima Pál 
tanítót a vizsga megtartására.

A jólsikerült vizsga után dr. 
Molnár János, a helyi népmű
velési. bizottság elnöke kereset

len szavakban fejezte k i elis
merését miod az előadóknak, 
mind a hallgatóknak az déri 
eredmények felett. A  hallgatók 
nevében szép, talpraesett be
szédben Gyurik Magda kö
szönte meg az előadást veze
tőnek, az előadóknak; farad
ságot nem ismerő munkájukat 

wágner Géza az Iparoskör, 
valamint az Ipartestfilet veze
tőségének a támogatását* nem* 
külőmben az. előadók- szorgal
mas, odaadó munkáját köszönte 
meg, kérve a hallgatókat: ta* 
nuljanak tovább szorgalommal
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E R D É L Y I  K É P E K  V I I I .  FAVÁGÓK

Toman János linómetszete

Rövidesen felépül Szarvoson 
a Zöldkeresztes egészségház

Az előzetes tervek szerint helyet fog kapni 
az épületben a szülőotthon, a csecsemő- 
gondozó, tüdőgondozó és az egészségvédelem

és dolgozzanak tovább jókedv
vel, mert csak az ilyen mun
kának van eredménye. Befeje
zésül Zíma Pál tanító az elő- 
adók nevében mondott köszö' 
netet a hallgatóknak, szorgal
muk és igyekezetükért, majd 
kérte őket, hogy azt a tudást, 
amit itt szereztek, terjesszék 
többi iparos társaik között, 
hogy ezzel is fokozottabb hasz 
nát lássa munkájuknak közsé
günk és Hazánk,

Az elhangzottak után csalá
dias szórakozás volt záróráig.

A kereskedő-alkalmazottak 

műkedvelője kitünően sikerült

Március hó 23-án, vasárnap 
este rendezte meg a Szarvasi 
Kereskedőalkalmazottak Egye
sülete műkedvelőelőadását az 
árvízkárosultak javára. A  nagy 
érdeklődés és várakozás, amely 
eltöltötte a közönséget az elő
adás iránt, beváltotta a remé
nyeket, ami a szép erkölcsi és 
anyagi sikerben kifejezésre is 
jutott. A  színre került háromfel> 
vonásos operett, a „Sárgapity- 
kés közlegény" minden egyes 
szereplője nagy igyekezetről, 
tehetségről tett tanúbizonysá
got, legteljesebb megelégedé
sére a jelenvoltaknak. Egész 
sorát láthattuk a kitűnő sze
replőknek, akik tudásuk legja- 
vát nyújtották. Kohút Jánostól 
tökéletes alakítást láttunk Kada 
András szerepében. Korbely 
Mária szelídlelkű parasztasszo
nya is nagyszerű volt. Lauri- 
nyecz Mátyást nem igen láttuk 
színpadon, «winAl meglepőbb volt 
jó mozgása; Komár Juló ott
honossága már ismert a szín
padon. Litavecz Rózsi a tőle 
már megszokott művészi biz
tonsággal és könnyedséggel ját
szotta szerepet, a darab minden 
árnyalatát nagyszerűen oldva 
meg. Bankó Juckó énekszámai
val szerzett kellemes perceket 
a közönségnek. Legnagyobb és 
legteljesebb sikere azonban 
Szraka Jánosnak és Kovács 
Ácsinak volt. Igaz azonban az 
is, hogy mindketten hálás sze
repet kaptak. Szrnka János 
remekelt. Az ő színpadon meg- 
jelenése is nevetőorkánt váltott 
ki, párosulva nagyszerű moz
gásával és játékával, komikust 
megszégyenítő rátermettségé
vel. Kovács Ácsi pompás alakí
tása volt a legkellemesebb meg
lepetés. Első bemutatkozása oly 
sikerrel járt, amelyre nem szá
mítottunk. Sokat ígérő játéka 
és kellemesen csengő hangjával 
nagy siker részese volt. Berta 
Pál is be tudott illeszkedni a 
kitűnő gárdába, úgyszintén ki
sebb szerepeikben a követke
zők : Skultéti Mária, Demeter 
Mária, ^Hildák János, Galáth 
Sándor, Hugyecz Pál, Kelemen 
Mihály, Kerekes Imre, Bencsik 
György, Túróczi Pál, Traka Pál 
és Gazsó Gryurika.

Toman János szakavatott 
rendezői munkája ez alkalom
mal is megérdemli a legtelje
sebb elismerést és dicséretet.

A  w kitűnő kiséretnek 
bizonyult, amelyet az előadás 
alatt György vezényelt*

Végezetével az előadásnak, 
kellemes hangulatú táncmulat
ság következett, amelyen a 
wmKn nagyszámú jelenvoltak 
▼érbeli, ízig - vérig magyaros 
hangulatban szórakoztak, (ry)

Régen foglalkoztatja nemcsak 
községünk, de a vármegye ve
zetőségét is egy a községünk
ben létesítendő hatalmas egész
ségháznak a terve. Sajnos eddig 
a terv az anyagiak hiánya mi
att nem volt keresztülvihető, 
ill. annak terheit a község nem 
tudta maga vállalni. Legújabb 
értesüléseink szerint a gondolat 
most már a megvalósulás stá
diumába jutott s rövidesen fel 
fog épülni ez a szinte nélkü
lözhetetlen intézmény Szarvason 
is. A  napokban ugyanis itt járt 
Szarvason dr. Koncz József 
vármegyei tisztiorvos és beható 
tárgyalásokat folytatott az itteni 
községi és egészségügyi veze
tőkkel ebben az irányban és 
arra a megállapodásra jutottak, 
hogy a terv nem is annyira 
kivihetetlen, sőt a községnek 
magának nem is kell olyan 
súlyos terheket vállalnia. Az 
egészségház építéséhez ugyan
is új egészségvédelmi törvény 
intenciónak megfelelően első
sorban-az állam fog nagyobb

összeggel hozzájárulni, de se
gítségre siet a vármegye is, 
úgyhogy az ezek után még 
fennmaradó összeget a község 
is' fedezni lesz képes háztartá
si, helyzetének súlyosabb meg 
terhelése nélkül. Az új épület 
a gróf Csáky Albin és Korona 
.utca sarkán lévő üres telken 
jépülne fel s nemcsak a szoro
san vett zöldkeresztes szolgá
latnak adna hajlékot, de bizto
sítaná a megfelelő helyet s így 
a zavartalan munkát az anya 
: és csecsemővédelmi munkának, 
tüdőgondozó és egyéb egész
ségvédelmi munkának is. Ter
mészeten az itt elmondottak is 
tervek csupán, amelyeknek 
megvalósulásig esetleg sok min
den előadódhat, egy azonban 
bizonyos, az egészségház fel 
fog épülni és hamarosan tető 
alá kerül majd. A  község la
kossága meleg érdeklődéssel 
figyeli a megindított munkát 
és nagy várakozással tekint 
ampák mielőbbi eredménye felé.

Vármegyénk alispánjának nagy 

szociális érzékre valló, ország

szerte nagy elismerést keltett 

rendelete az anyák védelmére

Vitéz Márky Barna dr., vár
megyénk közszeretetben és 
köztiszteletben álló alispánja a 
napokban rendeletet adott ki 
(1566/1941. ikt. sz. alatt), ̂ amely 
méltán felkeltette az ország 
egész közvéleményének érdek
lődését és a legteljesebb elis
merést váltotta ki, olyannyira, 
hogy tekintélyes lapok is meg
emlékeztek arról. Az alábbiak
ban leközöljük az egyik fővá
rosi folyóirat ezzel kapcsolatos 
cikkét, mely minden kommen
tárnál többet mond :

„Jegyezzük meg jó l: Békés 
megye alispánjának 1566/1941. 
sz. rendeletét I

Ezt a rendeletszámot meg 
kell jegyeznie mindenkinek; aki 
a közerdekű problémákkal fog
lalkozik, vagy azok iránt érdek
lődik. Tisztelettel hajolunk meg 
csonkaországunk megyei köz- 
igazgatásának egyik legbátrabb 
kezdemény ezése előtt.

Bekes vármegye alispánjának 
1566/1941. sz. rendelete az igazi 
családvédelem, egykeelleni küz
delem jegyében kelt. Nem „fel
sőbb utasításra", hanem ennél 
még magasabb, még fontosabb : 
szívből fakadó belső utasításra 
látott napvilágot.

Az alispán elrendelte, hogy 
minden ailapotos anya, terhes* 
ségének harmadik hónapjától 
kezdve, valamint minden szop
tatós anya kapjon oly értelmű 
igazolást az egészségvédelmi 
szolgálattól, illetve az illetékes 
hatósági orvostól, amelynek 
<ilapján soronkívüliséget élvez
het minden olyan helyen, aho
vá egy ebként csak a jelentke
zés sorrendjeben tudna eljutnL

Vagyis: soronkívüliségben ré
szesül az összes vármegyei és 
községi hivatalokban, az élelmi- 
szer- es jegykiosztó helyiségek
ben, áitalaDan mindén olyan 
helyen, amely a vármegye ha
tósága ala tartozik.

De nem elégelte meg az al
ispán, hogy csak a vármegye 
hatósága alá tartozó helyeken 
érvényesítse ezt a nemes és 
követésre méltó intézkedését, 
hanem egyidejűleg a belügymi
niszterhez is felterjesztést inté
zett ebben az irányban. A  
helyihatóságokat azonban fel
hívta, hogy már addig is, 
felsőbb intézkedés nem törté
nik, azok lépjenek közvetlenül 
érintkezésbe az állami jellegű 
és magánintézmények vezető
ségeivel és kérjék fel 
szellemű intézkedésre.

Békés vármegyéből nem egy 
kezdeményezés indult el hódító 
útjára. De falán mégis ez az 
1566/1941. sz. rendelet az, ami
ről úgy érezzük, hogy. van re
mény a közigazgatás szellemé
nek „átállítására”. Van remény 
arra, hogy ez a jő, bölcs, okos 
és szívhezszóló kezdeményezés 
legalább a terhes és szoptatós 
anyák jobb megbecsülése felé 
vezet. . . “

—  ZÚLDHIÍELt folyósít t  
Szarvasi Takarékpénztár.

2 szoba, előszoba, konyha ét 
mellékhelyiségből álló lakás ld* 
adó IL kér. Hunyadi'utca 237/1•

Búzát, árpát és tengerit
a legmagasabb napi áron vásárolunk

dr. Podany Pál és Társai
G á s p á r - m a l o m  Toltfort 67.

B ú z á é  t á r o l u n k !
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A Szarvasi Járási 
Ipartestület ezévi 

rendes közgyűlése
A Szarvasi Járási Ipartestü

let f. évi rendes közgyűlését 
vasárnap délután 3 órai kez
dettel tartotta meg az Árucsar
nokban Medvegy Miklós elnök
lete alatt. A  nagy számban 
megjelentek a legteljesebb 
egyetértésben, minden zavaró 
körülmény nélkül tárgyalták le 
az egyes tárgysorozati ponto
kat, elfogadták a múlt évi záró- 
számadást, a felelős számadók
nak a feln*entvényt megadták 
s megállapították az 1942. évi 
költségvetési keretet. Befejezé
sül titkos szavazással elöljáró
sági s egyes bizottsági tagvá
lasztások voltak. Ezek részletes 
eredményé a kővetkező :

Elöljárósági tagok: Brachna 
Lajos, Palkó György, Pálkó 
János, Potoczky György, Bankó 
Mihály, Demcsák András, Je
szenszky P. József, Klucsjár 
Mihály, Czepérkó István, dr. 
Wieland Sándorné, Kriska 
György, Opauszki Mihály, P. 
Kiss Antal, Szalai Imre. Szám
vevők : Bruncsák János, Toma- 
sovszky István, Pribelszky Já
nos. Gondnok: Dankó István. 
Elöljárósági póttagok: Kotvan 
János, Komár Lajos, Terhes 
András, Gáspár András, Bor
bély Sándor, Filyó János, özv. 
Janurik Lajosné, Bartyik Pál, 
László Emma, Misik Lajos, 
Konnauszky Antal, Sárkány 
Pál és Izsó Sándor.

Hol lesz
a hajórakodó?

A békésszentandrási duzzasz
tómű építésének közeli befeje
zésével ismét aktuálissá vált a 
régi kérdés, hol lesz a hajóra* 
kodó, ilL mely község határá
ban fogják az odavezető utat 
kikövezni. Szarvas már kérte 
is rakódó felépítését, ugyanak
kor azonban Békésszentandrás 
is megmozdult s azzal érvelve, 
hogy a duzzasztó mégiscsak 
hozzá van legközelebb, a ra
kodó ottani létesítését, illetve 
qnnaU Békésszentandrással mfi- 
úttal váló összeköttetését ké- 
relmezte. Ez utóbbi kérelemre 
már meg is indultak a tárgya
lások s március 24-én vitéz dr. 
Pánczél József várm. főjegyző 
a kereskedelem- és fölmívelés- 
ügyi jpinisztérium kiküldöttje, 
továbbá az ármentesltő társulat 
képviselője a. Békésszentandrás. 
község elöljáróságának részvé
telével értekezlet volt Békés* 
szentandrás községházáján és a 
helyszínen, amelynek sorin 
részletesen megvitattak min
dent, am i ' ezzel a kérdéssel 
Összefügg. . Mint értesülünk, 
fenti bizottság nem döntött még 
az út hovaépítését illetően, s azt 
csak a többi környeső községek, 
így elsősorban Szarvas' idevo
natkozó véleménye, ilL javaslata 
birtokában lógja megtenni.

H í r e k
Istentiszteletek :

A szarvasi ág h. ev. ótemplomban 
vasárnap délelőtt tót, d. u. 6 órakor 
magyar, az újtemplemplomban 9 órakor 
magyar istentiszteletet tartanak.

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

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvahaz dísztermében. Kondoroson 
minden hónap második vasárnapján 
délután 2 órakor van istentisztelet a 
községi iskolában.

— Jövő szombaton folytatják 
vármegyei kőrútjukat a MEP- 
képviselők. A  Magyar Élet 
Pártja országgyűlési képviselői 
a múlt évben megkezdett, de 
feltorlódott politikai események 
miatt megszakított kőrútjukat 
április 5-én folytatják baiczai 
Beliczey Miklós főispán veze
tésével. Jövő - szombaton dél
után 3 órakor Nagyszénásra 
randulnak át a képviselők, 5 
órakor azonban már Békés- 
szentandráson lesznek. Üsté fél
7 órakor Öcsödön tartanak be
számolót, amit vacsora fog majd 
követői A  beszámolók részt
vevői Bencs Zoltán, dr. Torkos 
Béla, Máté Imre és Csizmadia 
András lesznek, a természet
szerűleg jelenlévő és nagy po
litikai beszámolót tartó helyi 
képviselőnk, dr. vitéz Zerin
váry Szilárd mellett Résztvesz- 
nek a beszámolón fentieken kí
vül : dr. Biró Zoltán varmegyei 
MEP-titkár, dr. lóth István és 
Zalai Balint kerületi rtEP. titkár 
is. Mint annak idején tett 
látogatásaik alkalmaval, be
számolóik felölelik majd most 
is az egész bel- és külpolitikai 
időszerű kérdéseket, amelyek 
figyelemmel az azóta bekövet
kezett külpolitikai vonatkozású 
változásokra, nagy érdeklődésre 
tartanak számot.

— Napközi otthont kap Bé- 
késszentandiás. Regi szüksé- 
gesseg volt Békésszentandrás 
községben egy napközi ottho
nos óvoda, amelynek létesítése 
érdekében már hosszú évek óta 
komoly és nagy erőfeszítéseket 
tesz a község elöljárósága. Fá
radozását és utánjárását végre 
siker koronázta és húszezer 
pengő államsegéllyel megindult 
az építkezés, amelyet rövidesen 
be is keli fejezni. Az épület 
teljesen* modern, a higiénia 
minden követelményeinek meg
felelő, egészséges helyen, a 
most létesített Ricsóy-telep 
szomszédságában lesz. A mun
kához már hozzá is kezdtek.

— Hétfőig lehet o hodikől- 
csőnkötvényaket letétbe helyez
ni. Március hó 31-én,: hétfőn 
jár le a határideje a hadiköl- 
csőnkötvények letétbehelyezé- 
sének. Ezen az időponton túl 
hadikölcsónkö t rényt . letétbe
helyezni egyetlen pénzintézet, 
vagy bank nem fogad eL S 
minthogy a későbbi, esetleges 
támogatás, ilL alorizáciőnak 
valószínűleg ez lesz az alapja, 
a saját érdekében cselekszik 
mindenki, ha a birtokában lévő 
hadikölcsönkőtvényeket az adó
hivatalnál, O K tinál stb. lehet 
letétbehelyezni, QL ha az óaár 
valamely intézetnél letétbe van, 
bejelentést tesz ugyanoda.

— Képviselőtestületi közgyű
lés. Szarvas nagyközség kép
viselőtestülete márc. hó 29 én, 
szombaton délelőtt 9 órai kez
dettel évi rendes közgyűlést 
tart a községháza nagytanács- 
termében. A közgyűlésen a 
község háztartási és egyéb 
alapjai 1940. évi zárószámadá
sának tárgyalása szerepel-

— Tovább pusztítanak a ta
lajvizek. Szinte a föld felszínéig 
tört már legtöbb helyen, külö
nösen lapályosabb területeken 
a talajvíz, végzi mérhetetlen 
pusztító munkáját a legtöbbször 
hangtalanul, lassan, de biztosan 
az épületekben. Csak bizonyos 
idő múlva veszik észre jelenlétét 
olyan helyén ahol pince nincs, 
az épület süllyedéséről, amikor 
pedig már rendszerint késő a 
védekezés. Az alacsonyabb fek
vésű helyeken bizony kimossa, 
ill. elrothassza a vetést s sok 
helyen még mindig nem lehet 
tavaszi alá szántani. Jaj csak 
több eső ne volna.

•— A vásározásról és a piaci 
árusításról szóló törvényjavaslat.
A kereskedelmi és ipari érde
keltség már régen kívánta azt, 
hogy a vásározásról és a piaci 
árusításról egy összefogó tör
vényt alkossanak. A kereske- 
delem- és közlekedésügyi mi
niszter elkészíttette a törvény- 
tervezetet, amelyet vélemény
adás végett megküldött a sze
gedi kereskedelmi és iparka
marának is. A kamara a tör
vénytervezetet március hó 27 én 
nagy értekezlet keretében tár
gyalta meg, egyúttal az érdek 
képviseleteknek megküldötte a 
törvénytervezet kivonatos is* 
mertetését is véleményük köz
lése céljából.

— ZÖLDHITELT folyósít a 
Szarvasi Takarékpénztár.
: — Mennyi rózgálicot kaphat

nak a szőlősgazdák ? Beavatott 
helyről szerzett értesülésünk 
szerint a szőlősgazdák ezidén 
is fognak kapni valamelyes 
rézgálicot. A kát. holdanként! 
mennyiséget ezúttal 16 kg-ban 
állapították meg, amelyet mint 
a múltban, ezidén is csak utal
vány ellenében szerezhetnek 
az érdekeltek be. Az utalvá
nyokat a községi elöljáróságok 
adják. Augusztus hó 15-e után 
rézgálicot csak a földmívelés- 
ügyi miniszter külön utalványra 
szabad kiszolgáltatnL

— A kiskereskedők továbbra 
is árusíthatnak szappant. A mo
sószappan bejelentési kötele
zettséggel kapcsolatban kétség 
merült fel az irányban, hogy 
vájjon kiskereskedők továbbra 
is árulhatnak szappant Közöl
jük, hogy a záralávétel csak a 
szappanelőállítók és nagyke
reskedőkre vonatkozik, a kis
kereskedők tehát — akik ki
zárólag fogyasztókat szolgálnak 
ki — árukészletüket továbbra 
is zavartalanul árusíthatják.

— Iparosok varrócérnával való 
ellátása. A kereskedelmi és 
iparkamarához mindgyakrab- 
ban futnak be panaszok iparo
sok részéről a cémaellátás hi
ányossága miatt. A  közellátási 
miniszter ezt a kérdést meg
oldani kívánja, mégpedig olyan 
módon, hogy kijelölt kereske
dőkhöz csak az iparosok ré
szére kiszolgáltatandó varró- 
cárnaanyagot utalna, amelyet 
a kereskedők az ipartestölet 
utalványa alapján a megállapí
tott fejkvóta szerint a varró
cérnát használó iparosoknak 
szolgáltatnának ki. A kamara 
a szükséges adatok szolgálta
tása érdekében megkereste a 
a kerületbeli ipartestületeket, 
hogy közöljék a varrócérnát 
használó iparosok névjegyzékét 
az alkalmazottak számának fel
tüntetésével.

— Mészárosok ás hentesipa
rosok lúgkővásárlási engedélye.
A kereskedelem és közleke
désügyi miniszter 18.328/1941. 
sz. körrendeletével értesítette 
a EL fokú iparhatóságokat ar
ról, hogy mészárosok és hente
sek az iparuknál előálló hulla
déknak szappanná főzésével és 
az így nyert szappannak* üzlet- 
helyiségükben való elárusításá- 
val foglalkozhatnak, ennek kö
vetkeztében nincs akadálya, 
annak, hogy a mészáros- és 
heütesüzemek iparuk gyakor
lása közben összegyűjtött hul
ladék szappanná főzése céljából 
lúgkővásárlásra jogosító enge
délyt kapjanak.

— Bevezették Budapestén a 
lisztjegyrendszert, A  kormány 
attól az elgondolástól vezérelve, 
hogy a rossz termés és a ne
héz viszonyok következtében a 
nyomasztó terheken könnyítsen, 
elhatározta, hogy Budapesten 
és a közvetlen környékén fek
vő 25 városban, valamint köz
ségben — ahol a cukorfejadag

ZOIDHITELEK
folyósítását megkezdte 

a

Szarvasi Takarékpénztár, mint

a „FUTURA" R.T.
főbizományosa.
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a legmagasabb — bevezette a 
lisztj egyrendszert. Ennek értel
mében az ezen területen lakó 
mintegy 1,700.000 ember már
cius utolsó hetétől kezdve fi
nomlisztet és száraztésztát csak 
jegy ellenében vásárolhat. A 
közellátási miniszter általános 
jellegű felhatalmazást kapott 
ugyan arra, hogy belátása sze
rint szabályozza a liszt- és 
tésztafélék forgalmát, azonban 
a kormány ismerve azt a nehéz 
munkát, amelyet a nép, az or
szág nagyrészt agrárlakossága, 
a közélelmezés ellátása érde
kében kifejt, a korlátozást csak 
a fővárosban vezette be a vi
dék lisztellátását szabadon 
hagyta. Budapest és környékén 
kívül tehát továbbra is minde
nütt szabadon lehet lisztet, il
letőleg száraztésztát vásárolni.

— Újból kikapott a Túrul. A 
múlt vasárnapi labdarúgómér
kőzésen, amelynek keretében 
Turul a békési BISE ellen ját
szott bajnokit, Szarvas sportkö- 
zönsége — a rossz idő ellenére 
Í3  — nagy számban jelent meg. 
Mindenki abban a tudatban, 
hogy majd a Turul első győ
zelmének szemtanúja lesz. Ez 
á várakozás azonban megint 
nem vált valóra és a Turul 
vesztesként hagyta el a pályát, 
a bajnokság megkezdése óta 
immár tizenkettedszer. A  csa
pat most is agyontartalékoltan 
volt kénytelen kiállni, miután 
sem Takács, sem az új játéko
sok nem játszhattak. De így is 
győzhetett volna a csapat, ha 
az „ötösfogat"-ban lett volna 
egy épkézláb csatár, aki a sok 
helyzetet kihasználva, a Turul 
számára tudta volna biztosítani 
a győzelmet. A védelem és a 
fedezetsor most is kitett magá
ért. Különösen Binder, Nagy 
és Kuhajda. — Vasárnap a 
Turul Kondoroson játszik baj
nokit a KoTE ellen. 4— 5- gólos 
KoTE győzelmet várunk.

— Anyakönyvi hírek. Szület
tek.* Varga Márton és Erdélyi 
Judit fia János, Kovács József 
és Szilágyi Julianna fia József, 
Tímár Ede és Litauszki Mária 
leánya Erzsébet, Terhes János 
és Paulovics Zsuzsanna leánya 
Ágnes Ilona, Szrnka János és 
Szilágyi Anna leánya Erzsébet, 
Nótán István és Szamecz Ju
dit leánya Mária, Bencsik Pál 
és Petrás Judit fia Mihály, 
Szólni Mihály és Bankó Anna 
leánya Etelka, Urbancsok Pál 
és Dankó Judit leánya Margit- 
Judit* Bankó Sándor-János és 
Fodor Ilona leánya Erika- 
Gyöngyi Vira Mihály és Kis 
Klára na Lajos-József, Kondacs 
P|1 és Hudák Zsuzsanna fia 
PtL Rideg György és Blaskó 
J ^ H  fia mván-János, Kondacs 
Pál és Tóth Czifra Judit leánya 
Judit, Szűcs János ésTarloczki 
Mária leánya Mária, Bagó Mi* 
hály és Hornok Hóna fia György
imre. — Házasságot kötöttek: 
Ademik András Szappanos Ju
dittal, Szilágyi Lajos Jánovszky 
Máriával — Elhaltak: Kondacs 
Mihályné Szrnka Erzsébet 60 
éves, Gergely Mihály 10 éves, 
Qncsik Pál 2 éves, Laluska 
Páfaté Krajcsovicz Zsuzsanna 
57 éves, Vostyár Géza 2 hóna* 
pos, Krajcsovics János, 76 éves, 
özv. Kondacs Mihályné Szebe- 
gvinszki Judit 70 éves, Komár 
Mihály Györgyné Valach Anna
37 éves, Helbmann Ágnes 21
ifpn«

A tengeri részes munkájára 

vonatkozó legkisebb munkabér

(Folytatás)
A lengerí vetési és ápolási, 

valamint betakarítási szakmány- 
munkájával járó kézimunkákért 
a legkisebb munkabér holdan
ként a vármegye egész terüle
tén.

a) élelmezés mellett: 60 P.
b) élelmezés nélkülkül: 90 P.
A kézimunka alatt ugyan

azok a munkák értendők, mint 
a részművelésnél,

c) a vetési és ápolási kézi
munkák legkisebb munkabére 
élelmezés mellett 40 P,

élelmezés nélkül 50 P,
d) Az őszi betakarítási mun

kálatok legkisebb munkabéré 
élelmezés mellett 30 P,

élelmezés nélkül 60 P,
e) a munkaadó tartozik a 

szakmánymunkában kiadott
tengeriföldet ugyanúgy előké
szítve átadni, mint a részes* 
művelésnél, a szakmánymun- 
kás pedig köteles ugyanazokat 
a tavaszi, mint őszi betakarí
tási munkálatokat elvégezni, 
mint a részesművelő.

f) ha a munkaadó a műve
léshez lókapával segédkezet 
nyújt a szakmánymunkás kü
lön munkateljesítményéi e vo
natkozóan a harmadik rész L 
pontjának e) illetőleg f) pont
jának vonatkozó rendelkezése 
az irányadó, ez utóbbi
nál azzal az eltéréssel, hogy 
a nem teljesített külön munka- 
hónapokra a szakmánybérből,

megfelelő napszámbér vonan
dó le,

g) szakmányxnunkások élel
mezése kát. holdanként 25 kg. 
liszt, 3 5 kg. szalonna, 15 kg. 
burgonya, 2 kg.só. A főzéshez 
tüzelőanyagot a munkaadó tar
tozik adni, az esetben, ha a 
szakmunkás munkahelyén főz.

(Folytatjuk.)

Tavaszi permetezéshez

S C H E L L  DORMANT 
WASCH és egyéb perme
tező anyagok, műtrágyák, 
szuperfoszfát, Péti és Ká
lisó raktáron. Permetező- 

gép kölcsön kapható.

BÜK ADOLF FIAI
mezőgazdasági gépraktár, 
Szarvason. 31

Az április hö 5-én kezdődő

o s z t á l y s o r s f á l é k

S O R S J E G Y E I
a Szarvasi Hitelszövetkezetben kaphatók.
A sorsjegy é rá i: egész 26 — Pf fél 14'— P, negyed 7 00 P, nyolcad 3 50 P

Porlót nem számílunkl

Búz á t , és mindenféle mag
vakat mindenkor a 
legmagasabb piaci  
napiárakon vásárol.

KLEIN MIKSA
gabonakereskedő, Kontár-házban 
(Árpád-szállodával szemben.) .

■ *

á r p á t ,

z a b o t ,

tengerit,
ÉDTCCITÉC V Tisztelettel értesítem Szarvas város naóy- 
E K I C O I I  E d  - érdemO közönségét, hogy április 1-éwH a

■ ■■ ■■ .  a ■■ ■■ í f .korosparti sorozot
(Halászcsárdái) megnyitottam, Egyben szives tudomá

sára hozom a n, é. közönségnek, hogy a vendéglő helyiségeit 

teljesen átrenováltattam, ahol higiénikus és a legelózékenyebb 

kiszolgálásról biztosítom mélyen tisztelt vendégeimet Szives tá

mogatást várva vagyok T A U T M Á M k J  
szolgálatrakész tisztelettel l A N I M A N N  JKJLOCr.

26

Retorta faszenet
nagy és kis tételben 
a z o n n a l  s z á l l í t

RUPP VIKTORNÉ
Szarvas, ‘Beliczey u. 223. 

Telefon 47. 28

— ZÖLDHITELT folyósít a 
Szarvasi Takarékpénztár. 35

E l a d ó k
a Mária-malom egyes tár
sainak a részei külön is.
Érdeklődni lehet Biroga Sándor 
malomrésztulajdonosnál hely
ben a telepen Petőfi- u. 11 sz. a.

111. kér. Zrínyi-utca 384. sz. 
egy padolt lakás ápr. 1- re kiadó.

Értesítem a nagyérdemű kö

zönséget, hogy III. kér. 31 sz. a.

szabó műhelyt
nyitottam. A  nagyérdemű kö
zönség szives pártfogását kérve 
maradtam teljes tisztelettel

Szloszjár János
szabómester. 27

APRÓHIRDETÉSEK
Használt férfi és női ruhát ve

szek és eladok. Hívásra házhoz 
megyek. Nótári Pálné II. Beli- 
czey u. 17.________________ 913

11. kér. 328 számú ház és ó- 
temető alatt 257 négyszögöl 
gyümölcsös eladó. 1000

Mangolban 420 négyszögöl 
gyümö lc sö s  eladó. Érdek
lődni Gáspár füszerüzletben. 
__________________________ 13

Kiadó három szobás lakás 
Bácskainál Petőfi-u. 97. 11

ótemelő alatt 250 négyszög
öl veteményes föld eladó. Ér
deklődni IV. kér. 323 sz. sz. a.' 
__________________________ 15

Mindenfajta gyümölcsfák, bo* 
korrózsák és örökzöldek kap-> 
hatók': Krenyiczky Mihály
kertészetében. 22

Stráfkocsi és egy homok futó
kocsi eladó Nótári Pálnál IV. 
kér. 203. szám. 19

Vitéz Orbán Lászlónak Man
golban lévő villája eladó, la
kásán bútorozott szoba kiadó. 
__________________________ 24

Csabacsűdi határban az oros
házi úttól I kilométerre 32 kis- 
hold löld uj tanyával és mel
léképületekkel (magtár, gógés, 
istálló) jutányos áron eladó. Ér
deklődni dr. Král Pál ügyvéd- 
néL _________ 25

A  Békési Evangélikus Egy
házmegyének a józsefszáUási 
határban lévő 34 katasztrális 
hold szántóföldje felesmüvelés- 
re, ill. bérbe kiadó. Közelebbi fel
világosítás kapható Kelló Gon^ 
táv ev. íelkésznéL . 29

47 kishold föld Szentandtjs 
Nagyfertőbe, Ebprhard traktor, 
30 levelű tárcsás bonn i, 2-ea 
Hoffer és Olivér eke, 6-bs 
cséplő eladó Baginyi Józsefnél 
1L 212. Ugyanott bujtórozott Ia- 
kás is kiadó. 32

Gyönyörű 250-es lengőnyer
ges, kéz és lábkapcsolós DiCw 
motorkerékpár príma gumik
kal, teljes felszereléssel olcsón 
eladó. Váradi Ferenc irodatiszt 
Öcsöd, Községháza. 33

Különféle házi bútorok ri
adók özv. Borka Ignácnénál HL' 
kér. 257. 36.__I__________ _________

Nyomatott Mtlller Károly könyv
nyomdádban Szarvp, i  te . ISr


