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A Kormányzó nevenapjának megünneplése Szarvason
n

Bensőséges, meleg, nyílt és
őszinte ünnepe e nap minden
magyaroknak, amióta Horthy
Miklós vezeti ezt a népet a
dicsőséges feltámadás felé. Bo
rongó, bús napokon érkezett
hozzunk ; akkor lépett újra a
közélet porondjára, amikor a
legnagyobb volt az országban
« kétségbeesés, a legkevesebb
a remény és hit, hogy valaha
még független, szabad, boldog
magyarok lehetünk . •. Akkor,
ágúkor az egész magyar köz
élet >—a költő szavai szerint —
egy nagy temetőhöz volt ha
sonló, ahol minden nap egyegy ábrándot, egy* egy nemzeti
ideált temettünk a sírba. . . S
munkája, útmutatása, irányítása
nyomftn lassan megtisztult a
mételytől minden, visszatért a
megfáradni látszott szívekbe az
4l$t, s sz .elfásult telkekbe a
■meggyőződés, hogy van ben
nünk még é ln i: hit, jog és erő.
'Két évtizedet meghaladó or. szaglásának minden esztende
jében.kaptunk egy-egy Miklósnapi ajándékot tőle : önbizalmát, hitet, erőt, lelki egységet,
fegyelmezett hadsereget, rendet,
békét idebenn, s megbecsülést
9 magyar .névnek küim a hatá
rokon túl és vágyaink teljesü
lését -a legközelebbi múltban
a Felvidék, Kárpataija, Erdély
és Bácska visszaszerzésében.
Hogyne tekintene hát reá min
den polgára e hazának büsz
keséggel, hódolattal, örömmel,
áldással,,hűséggel; hálát adván
az Egek Urának, hogy ö t ne
künk adta. Hűséggel és hódo
lattal köszöntjük m ai névünne
pén is, imádságos, hálatelt lé'lekkel kérve az .Istent: árassza
el a kegyelem, ierő, egészség,
bölcseség és akarat minden égi
bőségével továbbra is, hogy
befejezhesse azt a nagy müvet,
amelyet célként tűzött k i maga
.elé : Nagy-Magyarország régi
visszaszerzését. A
’megnagyobbodott ország szíveié lk e e g y .áhitatos fobágz .e?eji
a napon : vitéz nagybányai
H ox t h y 'M ik ló sK orm ányzó
Urunkat — Uram — tartedmeg nékünk.

Szarvas község polgársága ez
idén is méltó keretek között
ünnepli meg Kormányzó Urunk
nevenapját. A Levente Egye
sület rendez ünnepélyt decem
ber hó 5 én, amely en az összes
helybeli leventék részt vesznek.
A z ünnepély sorrendje : Zenés
lampionos díszfelvonulás dél
után 5 órakor indul a gimná
ziumból a megadott menetvo
nalon, éspedig gróf Bolza kas
tély, onnan Vajda Peter. utca,
gróf Csáky Albin utca, vitéz

Zerinváry Szilárd országgyűlési
képviselő lakása elé, onnan a
jár. lev. pság, majd a bzent
István király utcán át a főszolgabíróság, utána a főjegyzői
hivatal elé. A feltüntetett he
lyeken a levente zenekar 2—2
tisztelgő zeneszámot ad elő.
Onnan a hősök emlékműve elé
vonul, ahol az ünnepély 6 óra
kor veszi kezdetét a következő
műsorral : 1. Jelentés beadás.
2. Magyar „Hiszekegy". Játssza

a levente zenekar. 3. A z üstö
kös útja- Szavalja: Tekulics
Károly V ili. o. gimn, tanuló.
4. Hazafias dalok. Énekli: az
ág. h. ev. tanílónőképző ének
kara. Ünnepi beszéd. T artja :
dr. vitéz Zerinváry Szilárd
országgyűlési képviselő, 6. Név
napi köszöntő. Énekli a dalkar.
7. Köszöntés Miklós napján.
Szavalja: Rátz Pál 111. éve?
gazdasági tanintézeti tanuló. 8.
Himnukz. Játssza a levente ze
nekar. 9. Díszmenet.

A főispán újra szabályozta az ellátat
lanok lisztszükségleteinek igénylését
Beliczey Miklós főispán ez
év szeptember 29-én kiadott
rendeletével szabályozta a tőle
történő.... iisztiéénylés módját
egyben közölte az alkalma
zandó fejaoagok&t is. A közel
látási miniszter — a közellátás
zavartalanságának biztosítása
végett — az elkövetkező hóna
pokban csak csökkentett mér
tékben bocsájt rendelkezésre
lisztet, ezért a fejadagokat is
csökkenteni kellett. A főispán
ezért szeptember 29-én kiadott
rendeletét hatályon kívül he
lyezte és helyébe új rendelke
zést léptetett életbe, amelyet
alább részletesen közlünk :
Ellátatlanok :
Ellátatlannak kell tekinteni
lisztszükséglet (kenyér) szem
pontjából azokat, akik a 4500—
1941. M. E. rendelet 30. §-aban
mint vámőrlésre jogosultak fel
sorolva nincsenek.
Ellátatlanok továbbá azok a
30. §-ban felsorolt vámőrit sre
jogosultak is, akik a szükséges
szemes kenyérgabonájukat be

szerezni nem tudták. (Nem ter
mett, nem keresett, vagy jelen
leg érvényben lévő rendelke
zések értelmében szemes ke
nyérgabonát nem áll módjuk
ban vásárolni)
Az utóbbi csoportnál előfor
dulhat, hogy az abba tartozók
év elején ellátatlanok és csak
később válnak ellátottakká vagy
év elején ellátottak es csak ké
sőbb válnak ellátatlanokká.
Az ellátatlanok osztályozása:
A z ellátatlanokat mint eddig
is, 3 csoportba kell sorolni:
I. csoportba tartoznak: Az
olyan 16 és 50 év közötti férfi
munkások, akikről köztudomá
sú, hogy az év nagyobb részé
ben nehéz munkát végeznek.
Családtagok itt tehát — az
előbbi gyakorlatiól eltérőleg —
nem esnek egy elbírálás ala a
nehéz testi munkás családfővel,
s részükre csak akkor jár az
I. csoportnak megállapított fej
adag, ha az előírt feltételeknek
16—60 év, állandó nehéz testi
munka) maguk is megfelelnek-

Az 1. csoportba tartozóknak
kell tekinteni az előírt feltéte
lek fenofry*áH9 fflptép AUfttehan
a mezőgazdasági munkával foglálk ózOkjáffT
székét,
Jcei^Épáiw
tókat és «zekkel hasonló .testi
munkát végzőket.
II. csoportba ta rto zn a k M in 
denki, aki az I. vagy III. cso
portba nem tartozik.
III. csoportba tartoznak azok
az egyébként II. csoportba tar*
tozók, akiknek a havi jöve
delme a 300 pengőt megha
ladja és ezek családtagjai.
Fejadagok :
A z I. csoportnál: havi 7'5
kg EB és 2 kg Og liszt A IL
csoportnál: havi 5 kg EB és 2
kg 0g liszt. A III. csoportnál
havi 4 kg EB és 2 kg Og liszt.
Kenyérfejadag : az egyes cso
portoknál megállapított kenyérlisztfejadagnak
megfelelően,
minden 100 kg- ig EB liszt után
burgonyakeverés esetén 143
kg kenyér, burgonyakevjerés
mellőzése esetén 133 kg kenyér

Fényes sikerrel végződött a Liga teaestélye
A helybeli Légoltalmi Liga
Női Alcsoportja es Leánygár
dája mentőállomásának felsze
relésére f. évi november hó
29-én, este 8 órai kezdettel a
gimnázium
tornacsarnokában
nagyszabású teaestélyt rende
zett. A hatalmas tornacsarnok,
amelyet erre a célra a Leánygárda tagjai ízlésesen feldíszí
tettek, bizony kicsinynek bizo
nyult 4t nagyszámú jelenlévők
számára. Mert nemcsak váro
sunk legelőkelőbbjei, az egy*
házak vezetői, a katonai pa
rancsnokság, a közigazgatás

vezetői, a tanintézetek és isko
lák tanári- és tanítókara jelen
tek meg, hanem az iparos-,
kereskedő , sőt még a gazda*
társadalom is nagy számban
képviseltette magát.
A gazdag és ízléses műsort
Korim Kálmán gimnáziumi val
lástanár, a Liga helybeli elnöke,
gondolatdús beszédével nyitotta
meg. Vázolta a Liga célkitűzé
seit, szervezetét, s köszönetét
mondott Szarvas keresztény
társadalmának segítő támoga
tásáért, elsősorban a Liga Nőialcsoportjának, akik anyagi tá

mogatást és fáradtságot nem
kímélve, az estély megtartását
lehetővé tették. Utána Tótfalusi
Erika óvónő szavalta el igén
ügyesen Inczédy László' Nővér
című versét. Majd' a ntjippr
legkiemelkedőbb száma követ
kezett : Temmel Gabriella zon
goraművésznő játéka. A mű
vésznő Schubert : Impromptu,
Maskovszky: Koncert keringő,
Brahms: Két keringő és "Liszt
Nocturne című darabokat-. ját
szotta eL Fejlett’ és nágy.zenfi
tudása, brilliáns játéka .a jelen
lévők legtöbbjét müvésjá .<£J«

2. oldal.
menyben részesítette, (Sajnos
azonban a nagyszámú fiatalság
az előadás alatt nem a legkifogástalanabb módon viselke
dett,) Utána a 180, számú
„Kárpát" cserkészcsapat és a
Leánygárda tagjai adták elő
a „Ro 47 nem válaszol" című
légoltalmi darabot. Előadásukat
a közönség nagy tapssal jutal
mazta, De legnagyobb sikere
volt a Leánygárda tagjai által
előadott „Bokrétás" című ma
gyar táncnak. Főleg Adamkovics Gabriella szóló tánca ra
gadtatta el a nézőközönséget,
úgyhogy ismételt kihívás után
is szűnni nem akaró taps jutal
mazta művészi előadását. Mű
sor után a jelenlevők a késő
éjjeli órákig bensőséges csalá
dias szórakozásban töltötték el
az estély hátralévő idejét.
Hogy a teaestély ilyen fényes
anyagi és erkölcsi sikerrel vég
ződött, az elsősorban a Liga
Alcsoport elnökének, dr. Nádor
Jenőné úrasszony fáradtságot
és áldozatot nem ismerő gon
doskodásának és munkájának
az eredménye, akinek önzetlen
és odaadó munkásságáért és
fáradozásáért a Liga e helyről is
hálás köszönetét mond. Úgy
szintén e helyről mond köszö
netét a Liga elnöksége mind
azoknak, akik az est sikeréhez
szereplésükkel, anyagi áldoza
tukkal és erkölcsi támogatá
sukkal hozzájárultak.

S z a r v a s és V i d é k e

Megkezdődötta gazdaságok elszámoltatása
Minden háztartásban [valaki tartózkodjék oflhon, gabonalapját s
egyéb, az elszámoltatásra vonatkozó írását mindenki tartsa kéznél
Ismeretes olvasóink előtt az
a kormányrendelet, amely a
gazdaságok elszámoltatását ren
delte el. A honvédség tagjainak
igénybevételével folytatandó ez
a munka, már községünkben
is megkezdődött* Felhívjuk a
lakosságot, hogy a katonai és
polgári hatóságok embereit fo
gadja mindenki nyugalommal
és készséggel, s segítsék elő az
ellenőrzés fáradságos munkáját.
Evégből gabonalapját tarlsa
mindenki kéznél; s a szállítást
az összeírás alatt a legvégső
kig korlátozzák, A szállítások

hoz a község területén belül
is szállítási engedély szükségesf
mert e nélkül esetleg a szállí
tott dolgot elkobozzák, A gabonaneműek és tengeriből meg
tartható készleteket a számol
tató bizottság
esetről-ecetre
állapítja meg ; ehhez csak anynyit fűzünk hozzá, hogy akinél
az eddigi rendeletekben meg
állapított mennyiségnél többet
találnak, de megállapítható,
hogy ez nem spekulációból —
tehát jóhiszemű tévedésből —
történt, ott büntetés nem al
kalmazható.

Megállapították a sovány
sertések legmagasabb árát

1941. december 5.
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Hírek
Istentiszteletek:
A szarvasi ág. h. ev. ó-teniplomban
vasárnap délelőtt ő órakor tót, délután
5 órakor magyar, az újtemplomban dél
előtt 9 órakor magyar istentiszteletet
tartanak.
Istentiszteletek a szarvasi róm. kát.
templomban: Adventben vasárnap és
ünnepnap reggel 7 órakor rorate mise,
9 órakor diákmise, fél 11 órakor szent
beszéd, nagymise. Délután 4 órakor
ájtatosság, utána adventi est az eme
leti iskolában. Hétköznapokon 7 órakor
rorate, 8 órakor reggeli mise.

Az árellenőrzés országos kormánybiztosa foatos rendeletet
adott ki, amellyel rendezi a soványserlések áralakulása terén
eddig tapasztalt bizonytalan helyzetet. A rendelet értelmében a
25 kg és ennél nehezebb súlyú, fiatal, egészséges, ivartalanított, orbánc ellen beoltott, szimultánozott, hizlalás
céljára eladott soványsertésért az egész ország területén
Szarvason református istentiszteletet
az eladó gazdaságban, helyben legmagasabb árként
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az
kilogrammonként......................................................... 3'50 P
Árvaház dísztermében.
a 30 kg és ennél
nehezebb súlyú sertésért kg-ként .
.3*13P
a 35 kg és ennél
nehezebb súlyú soványsertésért
. . . . 2'87P
A keresztény via 40 kg és ennél
nehezebb súlyú soványsertésért
.
. A
.2*67P
iágnak talán a
a 45 kg és ennél
nehezebb súlyú sovány serlésért
.
.
.2'52P
az 50 kg-os sertés kilogram m iáért...............................2'40
P legszebb időszaka e z : kezdete
az 55 kg-os soványsertés kilogrammjáért . .
. . .
2'30 P az új egyházi esztendőnek, az
a 60 kg-os soványsertés kilogrammjáért . . . . . .
2*21 P első napokban a Krisztus-várásban felmagasztosult emberia 65 kg-os soványsertés kilogram m jáért...................... 2'14 P
a 70 kg os soványsertéskilogrammjáért . . . . . . 2 08 P lélek hitben elmélyítésének ko
a 75 kg-os sovány sertéskilogram m jáért...................... 2 03 P moly tartalmával. Ezekben a
a 80 kg-os soványsertéskilogram m jáért...................... 1*98
P napúkban minden emberi lélek
a 85 kg-os soványsertés kilogram m jáért...................... 1'94
P levetkőzi az ó-embert, hogy
a 90 kg-os soványsertéskilogram m jáért...................... 1*90
P felvegye a szeplőtelen újat, s
a 95 kg-os és ennél nehezebb se rtésért.....................1 88
P megtisztultan várja eljövetelét
a 10 0 kg-os és ennél nehezebb súlyú soványsertésért 1*85 P annak, aki váltságul adta bű
neinkért önmagát, s akinek szí
számítható kg ként. A 25 kg-nál köcnyebb sovány
vünk és lelkűnkben jelenvaló
sertések ára az eladó és vevő között szabad meg
sága tesz képessé mindannyiegyezés tárgya. Az ilyen sertésért kifizetett ár azonban
unkát megkezdett életútnak
nem lehet nagyobb a 25 kg* ósért kifizethető árnál.
zavartalan továbbfolytatására.
A rendelet értelmében a vágási célra eladott sovány
Milyen jó volna, ha az az ád
sertések legmagasabb termelői ára, amelyről az ápri
lisban kiadott kormányrendelet intézkedett
. . . . 1‘54 P venti tanítás beleköltöznék min
den magyar szívbe. Milyen üd
az országos árkormánybiztos korábbi rendeletében meg
vös lenne, ha most mindenki
állapított területen .................................................. 1*64
P lelkében komoly számadás után
a 80 kg élősúlynál nehezebb vágási célra eladott, első
helyet kapna az új világ eljö
rendű sonkasüldö termelői ára . ............................ 1*66
P vetelének sziklaszilárd hite.
ugyanaz a megállapított területen............................176
P S milyen jó volna tudni vérűnk
a 10 0 — 1 1 0 kilogramm súlyú vágásra eladott fiatal zsír
ben, a húsunkban, egyedeinkP ben és közösségeinkben, álta
sertések termelői ára . . ..................................... 1*64
ugyanaz a megállapított területen .‘ ....................... 1*74
P lánosságban a meggyőződést,
A rendelet kimondja, hogy a magasabb soványsertésár sem hogy ádvent, ez a mi idősza
a rendelet hatálybalépése előtt, yagy hatálybalépése után kötött kunk, egy új világnak a kez
bérhizlalás szerződések, sem egyéb megállapodások alapján nem dete, mely megváltást hoz szén*
fizethető ki. A most megállapított soványsertésárcsupán
a védéseinkre; ádvent, ez a mi
vásárlás alkalmával mérlegelt sertésekért fizetendő. A mérlegelés életünk, mely után szent kará
nélkül, úgynevezett szemre történő eladásnál a soványsertésekért csony, húsvét és pünkösd kö
kifizetett ár, tekintet nélkül a sertések 25 kg feletti súlyára, vetkezik; ádvent, melyben meg
nem lehet magasabb darabonként 87 50 pengőnél. Több külön tisztul a lélek és a szív s meg
böző súlyú soványsertes együttes eladása esetén a fizetendő telik a szebb, a jobb, a boldo
gabb élet eljövetelenek remé
árat a sertések átlagsúlya szerint is lehet számítani.
nyével és hitével. O, vajba
minden magyar szív* lélekben
ádvent lenne I
E r d é l y i

Aavent.

Hogyan kell pénzre
átszámítani a gabo
nahaszonbéreket ?
. A,gabon*' ~£* Utztfor£alom
szabályozásáról kiadott rende
let értelmében haszonbér, vagy
természetbeni szolgáltatás cí
mén csak vámőrlésre jogosult
nak szabad gabonát szolgál
tatni és pedig csak annyit,
amennyi gabonának, vámőrlésére az illetőnek engedélye
van. A ki nem szolgáltatható
gabonamennyiség értékét a
gabonaárak
alapulvételével
pénzben kell kifizetni. Ezzel a
rendelkezéssel
kapcsolatban
félreértések támadtak a búza,
rozs és kétszeres, ára körüL
Egyes haszonbérlők az 1941.
október 31-e után, tehát vételre
későn felajánlott rozs, búza és
kétszeres áránál elrendelt tízszázalékos levonást úgy értel
mezik, hogy november 1 után
az említett gabonafélék ára tíz
százalékkal csökken és ennek
alapján a ki nem szolgáltatható
gabonamennyiségek ellenérté
két úgy számítják ki, hogy tíz
százalékkal kisebb árat vesz
nek alapul.
A félreértések elkerülése
▼égett illetékes helyen megái
lapították, hogy a természetben
kikötött, de ki nem szolgáltat
ható búza és rozs ellenértéké
nek
bér, haszon
bér, vagy természetbeni szol
gáltatás megváltása esetén a
4990-—1941, M. E. számú ren
deletben megállapított árak az
irányadók; vagyis búzánál 30
P, rozsnál 28 P termelői árat
kell alapul venni.

Vegyen erdélyi nyereménykötvényt a Szarvasi Takarékpénztárnál,

nyeremény

kötvények

jegyezhetők

a Szarvasi Hitelszövetkezet
mint az OKH tagja pénzintézetnél

— Halálozás. Vitéz Tóth Sáodorné szül. Kovács Erzsébet
öcsödi ny. m. kir. postamesternő 46 éves korában hosszú,
kínos szenvedés után hétfőn
elhalálozott. Folyó hó 3-án,
szerdán temették el Öcsödön
nagy részvét mellett.
— Kineveié*. Tótfalusi Erika
községi segédóvónőt a belügy" miniszter rendes óvónővé ne
vezte ki.

1941. december 5.
— Képviselőnk felszólalásé a
parlamentben. Dr. vitéz Zerin
váry Szilárd kerületünk országgyűlési képviselője részt vett a
pénzügyi tárca vitájában is, s
értékes felszólalásában többek
között az alábbiakat mondotta:
„A pénzügyminiszter most be
terjesztett költségvetése a pol
gári és katonai, honvédelem és
a termékeny deficit költségve
tése. Pénzügyi politikánk iránt
az ország megbecsülést érez.
A fogyasztás korlátozásának
egyik eszköze a jegy rendszer
alkalmazása, a másik pedig a
fogyasztási és forgalmi adó
emelése. Aki pezsgőzik, —
mondotta képviselünk, — az
fizesse meg ezt a luxust, ilyen
cikkeknél indokolt az áremelés.
Helyes az is, hogy az égetett
szeszes italok adóját emelik, de
véleménye szerint a sör adóját
nem kellene felemelni, mert a
sörtermelés hasznot jelent a
mezőgazdaságra nézve." Kép
viselőnk ismételt parlamenti
szereplése megnyugvással és
örömmel, tölti el e kerület va
lamennyi választó polgárát, mert
érzi, hogy érdekei védelmére
harcos, szorgos, bátor embert
küldött az országgyűlés házába.
— Zsidó nem lehet levente.
Honvédelmi Törvényeink értel
mében zsidó nem szolgálhat a
magyar hadseregben. Most ki
terjesztették a tilalmat a levente
intézményre is. Zsidó nem lehet
levente. A levente foglalkozá
sok helyeit az arra kötelezett
zsidó ifjúság ásóval, kapával,
lapáttal saját muakaruhában
közmunkát fog végezni. A ne
vűk sem levente lesz, hanem
„előképzős ifjú";

Közeleg Karácsony ünnepe!
A Müller-könyvkereskedésbe
(S zarvason,

a p ó s ta é p ü le tte l

szem ben)

megérkeztek a legszebb játékok, babák, képes- és
meséskönyvek. { Kaphatók óriási választékban!
Karácsonyi szeretetcsomagok
hősiesen küzdő honvédeinknek
A Baross Szövetség Szarvas
és Vidéke szervezete a bevo
nult honvédek karácsonyi szeretetcsomagakciójára 44 cso
magot juttatott el illetékes
helyre továbbítás végett. Min
den egyes csomagban az alábbi
szövegű levelezőlapot helyeztek
el, amely élénken rávilágít a
szívvel adakozók áldozatos
gondoskodása és gondolkodá
sáról: „Drága Magyar Hős
Katona i Kedves Magyar Test
vérem I Te, kinek villogó szu
ronya és acélkarja a Kárpátok
szent bérceitől ezer kilométer
nél nagyobb távolságra űzte
az ellenséget s ki most immár
talán a Fekete tenger örvénylő
partján is a szent magyar rö
göket véded, fogadd kedvesen

e parányi csomagot, melyet
neked egy aggodalmas szívvel
érted imádkozó s tehozzád el
nem múló hálával ragaszkodó
testvéred küld. A magyarok
Istene adjon neked békés, szent
karácsonyi ünnepeket. Isten
áldjon, óvjon és vezéreljen babérővezetten vissza szeretteid
meghitt,édes otthonába.Szarvas,
1941 december havában. Baross
Szövetség Szarvas és Vidéke
Szervezete."
Nemcsak a küldemény, de e
sorok is mindent elmondanak,
mit az itthoni aggódó szív érez,
ha azokra gondol, kik az édes
otthontól oly .messze kell di
csérjék az Urai, az idei szent
karácsonyon.

Legszebb mikulási és karácsonyi
— Új lisztvásárlási jegyek.
a könyv Szépirodalmi köny
Mint ismeretes a község elöl ajándék
vek, mesekönyvek, kifestőkönyvek, ké
járósága a kettős ellátás meg peskönyvek, énekeskönyvek, emlék
akadályozása érdekében ke könyvek, fotóalbumok nagy választék
nyér, ill. lisztvásárlási jegyet ban a Miiiler könyvkereskedésben.
rendszeresített 3 havi időre. Ez
— A vármegye egységes ál
az idő december 1 -vel lejárt s.
— Szépen halad előre a le- emiatt, de tekiatettel a lapunk lásfoglalása a felsőházi tagvávetfelányok beszervezése. Múlt más helyén közölt további fej lasztásnái. Békés vármegye üheti lapszámunkban jelentettük adag csökkentésre is decem resedésben lévő felsőházi tag
mái:, hogy a legújabb honvé ber 1 -vel új jegyeket bocsát ságára a választás a decemberi
delmi miniszteri rendelet inten ki, az előzőktől eltérőeket A közgyűlésen lesz. A jövendő
cióinak megfelelően Szarvason, héttől kezdődően a kereskedők felsőházi tag személyét illetően
ill. az egész járásban erőtelje l csak új vásárlási jegyre adnak á vármegye hangulata csaknem
sen megindult a levente leány ^ ki lisztet, vagy kenyeret. M in egyhangúan csákói Geist Gyula
szakasz felállítása, a leányoknak denkinek saját érdeke tehát az kondorosi földbirtokos, a Békésvármegyei Gazdasági Egye
a leventeintézmény munkájába új jegynek utána nézni.
sület elnöke mellett nyilatkozik
való bevonása. Legújabb híreink
Bárd-Nádor, Rózsavölgyi karácsonyi
meg. A népszerű közéleti férfiú
szerint a szervezés nem várt,
szép eredménnyel folyik s e albumok már megérkeztek é t kaphatók különösen Békéscsaba, Oros
háza és Szarvas megyei kép
téren különösen Kondoros és a Muller könyvkereskedésben.
Szarvas jeleskedik. Kondoroson
—
Tessedik-emlékbizotfságviselőinek bírja egységes, osz
pld. 150 leány jelentkezett az ülése. A szarvasi ág. hitv. ev. tatlan bizalmát, de a vármegye
eiső hivó szóra, hogy a nem egyház Tessedik- emlékbizott egyes községei is, — mint hír
zetvédelmi munkában részt sága december 5-én, ma d. u. lik — Geist Gyula mellett fog
vehessen, nem sokkal maradt 4 órakor Szarvas község nagyta- nak felsorakozni, aki így való
el azonban aránylag Szarvas nácstermébsn tartja első ülését. színűleg ellenjelölt nélkül, egy
hangúlag fog az országgyűlés
sem, mert itt az iskolák növen
— Férfi vásárlási könyvébe felsőházába kerülni.
dékeivel- együtt a jelentkezők
száma megközelíti a négyszázat, nem jegyezhető női áru. A köz
— Szülői értekezlet a gimná
kik közül természetesen Szarvas ellátás minisztérium az OMKE
ziumban.
A helybeli Vajda Pé
előterjesztésére
elrendelte,
hogy
iskolajellegének megfelelően a
tanítónőképző, polgári iskola, a férfi és női bevásárlási köny ter ev. gimnázium tanári kara
kereskedelmi szaktanfolyam és vekre való kölcsönös karácsonyi december 7-én, vasárnap dél
az iparostanonciskola növen vásárlás' tilos, éppenúgy, mint után 3 órai kezdettel a rajz
dékei teszik ki a legtöbbet, a gyermekruházati cikkek vá teremben szülői értekezletet
sárlása oly fogyasztók részéről, tart, amelyre az érdekelt szü
örömmel közöljük legújabb ér kiírnék a könyvébe gyermek lőket ezúton is szeretettel meg
tesüléseket, szeretnénk azon bejegyezve nincs.
hívja az intézet igazgatósága.
ban, — amire múltúnk kötelez
is — a legközelebb m ir arról
beszámolni, hogy' Szarvas hasonlítatlanul nagyobb arányban
n ^
ö r j ^
e j é t ;
kapcsolódott bele ebbe, mint a
többiek. Rajta fiatal lányok,
jelentkezzenek minél többen dr.
hogy karácsonyra hol vegye rádióját!
Gémes Szilárdné és Paál Irén
polg. iskolai tanárnőknél

Sztrehovszky M ártonnál

Nemzeti cilt szolgál, ha
erdélyi nyereménykötvényre
jegyez a Szarvasi Takarékpénztárnál,

3. oldaL

S z a r v a s és V i d é k e

szortírozott választékban Orion, Telefunken, Siemens és Standard készülékek.
Csillár, kerékpár, lemezek, izzók hagy választékban 1

özv. Horváth Pálné és vitéz Horváth
Béla endródi müút mellett levő

ezer kishold földje,
a rajta levő urasági jak, cseléd
lakások, gazdasági épületek, park
és gyümölcsös 1942 október 1-töl
kezdódóleg akár egészben, akár
parcellánként

haszonbérbe adó.
Érdeklődőknek felvilágosítást ad

dr. Salacz Aladár ügyvéd
'

_____________________
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Karácsonyi é t újévi képeslapok már
kaphatók a Muller könyvkereskedés*
ben viszonteladóknak is.

— Levente-műkedvelő előadás.
A Szarvasi Levente Egyesület
ifjúsága vasárnap, december
7-én este 8 órai kezdettel a
Levente- Otthonban műkedvelő
előadást rendez legkiválóbb
színjátszóinak
részvételével.
Színre kerül ez alkalommal
CserhátiLajos Huszárkisasszony
című 3 felvonásos zenésvígjá
téka. A darab próbái Bankó
Sándor rendező irányítása mel
lett már megkezdődtek, 3L
javában folynak a a legtelje*sebb siker eljövetelével biztató
nak. A zeneikíaéíefetaléyénté
zenekar látja « I Gazsó Győnfy
karmester vezetése mellett. Az
előadás tiszta jövedelmét a
szegénysorsú leventék karácso
nyi megjutalmazasára, felsegé
lyezésére fordítják. Előadás után családias szórakozás lesz.
— Mestetvizsga. A Szarvasi
Iparosifjak Önképzőköre mes
tervizsga előkészítő tanfolyamot
rendez, jelentkezni lehet a kör
helyiségében (ÜL kér. 128. sz.)
— Bevonultak OH dijai. Tájé
koztatás és miheztartás végett
illetékes helyen közölték az
ipari munkaadó érdekeltekkel,
hogy a fegyyergyakorlatra be
vonult tisztviselő, vagy m nnlr*«
után járulekot még abban az
esetben sem kell fizetni, ha
az illető alkalmazott a bevonu
lás idejére részben, vagy egész
ben megkapja illetményeit a
munkaadótól.
— öngyilkosság. Kedden,
folyó hó 2 -án lakásán felakasz
totta magát Kovács György
41 éves molnársegéd. Mire rá
találtak, már halott volt Tetté
nek oka ismeretlen.
— Ev. képviselőtestfllett gyű
lés. A z ev. egyházközség kép-

viszlőtestűlete december 9 -én
kedden délelőtt 1 0 órakor a
szokott helyen ülésezik.
— Hegjelent a repülők kát
lapja. A Magyar Szárnyak re
pülésügyi folyóirat decemberi
száma most jelent meg. A
szokásos rovatokon kívül re
pülőregényt is közöl az új
szám. Az Ifjú Repülő ifjúsági
folyóirat első száma ugyancsak
most jelent meg.

S z a r v a s és V i d é k é
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ASzarvasi Hitelszövetkezet
mint az O . K. H. tagja pénzintézet

4 és ’/2 százalékos
középlejáratú kötelezvény
k ö l c s ö n ö k e t , továbbá
kisgazdák és mezőgazdasági munkások részére
© 70*0* kamatozású váltó*
kölcsönöket folyásit.
Takarékbetéteket előnyösen
kamatoztat és bármikor
visszafizet.
292

— Félárujegy súlyos sebesül
tek látogatására. A honvédelmi
miniszter rendeletet adott ki
amelynek értelmében minden
olyan sebesültet, akit a határ
ról szállítottak az országba,
honvéd-, vagy Vörös Kereszt
kórházba, közvetlen hozzátar
tozója (apa, enya, feleség, gyer
mek) kedvezményes vasúti jegy
gyei, vagy a honvédkincstár
költségén meglátogathat. A vas
úti díjkedvezmény 50 százalé
kos, s bizonyos értékben a lá
togató étkezési és szállásköltség
megtérítést is kap. Részletes
felvilágosítást a katonai ható
ságok nyújtanak.

— A budapesti szinházi idény
minden újdonságáról írásban
és képben pontosan beszámol
— A termelők is árulhatnak
á Délibáb szinházi hetilap leg
burgonyát
fogyasztóknak, a
újabb száma, ára 14 fillér.
burgonyaellátás szabályozásával
— A mai Scherlock Holmes kapcsolatosan kiadott miniszteri
munkájáról jelent meg érdekes rendeletek a burgonyatermelők
tiport gróf Bethlen Margit nép körében olyan téVes felfogást
szerű képes szépirodalmi lap eredményeztek, mely szerint a
jának, az „Ünnep“-nek legfris termelők közvetlenülfogyasztók
sebb számában. Az „Ünnep" részére nem adhatnak el bur
előfizetési ára egynegyedévre gonyát. A 132.600/1941. sz. ár
1*44 P. Mutatványszámot kívá kormánybiztosi rendelet lehe
natra készséggel küld a kiadó- tővé teszi, hogy a termelők
hivatal: Budapest, VIL, Dohány fogyasztók részére közvetlenül
utca 1 2 .
is — házhoz szállítva, vagy nyílt
— A Párisi Divat decemberi, piacon — adhassanak el bur
karácsonyi száma a legfrissebb, gonyát a rendeletben megálla
legcélszerűbb divatmodelleken pított ártőbblet felszámításával.
kívül ellátja a hölgyeket útmu
— Kétszeresére emelik a me
tatóval a karácsonyi ünnepekre. zőgazdasági hitelek értékhatárát.
Megjelenik minden hó 1 -én, Régi kívánsága az érdekelt
ára 60 fillér.
gazda közönségnek a mező
— A világ leggyakoribb női gazdasági hitelnyújtás megkőnyneve. Egy svéd kutató vállal nyítése, sőt újabban az, hogy
kozott arra a feladatra, hogy a birtokokra az eddiginél na
kiderítse, melyik a világon a gyobb kölcsönök legyenek folegjobban elterjedt női név. lyósítbatók. Legújabb értesülé
Megállapítás szerint: Anna. seink szerint a jövőben a folyó
Errúi és több más kutatásiul sítható kölcsönösszeget a dup
közöl érdekes beszámolót Tol lájára emelik, vagyis a katasz
om Világlapja legújabb száma. teri tísztajövedelem húszszorosa
lesz az értékhatár, az eddigi
tízszeres
helyett. E hitelfolyó
— Megdézsmálták a község
faiskoláit, A hirtelen keményre sítási feltétel megkönnyítésének
fordult időjárás megindította a részben az a magyarázata, hogy
falopásokat is, ahogy az általá a földek értéke emelkedett
ban történni szokott elsősorban vagyis nagyobb hitelre nyújta
a községi, facsemetekertekben. nak biztosítékot,
Ezúttal a község vasút melletti
— Egységes központi ármentöbb, mint négy esztendős akác* tesités. M últ hét keddjén Délerdejét keresték fel e nem kí Alföld hét vármegyéjének fővánatos elemek s gyalázatos és alispánjai értekezletre gyűl
pusztítást vittek végbe a gyö tek össze Makón. Az értekez
nyörűén ‘fejlődő kis erdőben. leten az egyre fenyegetőbb
-Az elöljáróság 'feljelentésére a mértékben jelentkező víz veszé
csendőrség erélyes nyomozásba lyek elterjedésének és megaka
kezdett 8 csakhamar megkerí dályozásának módozatait be
tette a -tetteseket s a kivágott, szélték meg. Elhatározták, hogy
ill. lecsonkolt iák -egyeészét is. az egységes központi ármente
^Tizennégyen vannak a jóma- sítésről és árvízlevezetésről
-darak, jórészt a közeli Krakó memorandumot dolgoznak ki
városrészből valók, akik ellen és azt az érdekelt törvényha
tulajdon elleni kihágás címén tóságok főispánjai, alispánjai,
tettek feljelentést a járásbíró felsőbézi tagjainak, valamint
ságon, amely remélhetőleg szi az országgyűlési képviselőinek
gorú büntetés kiszabásával fog részvételével kűldöttségileg tár
ja éz eléggé el nem ítélhető ják a miniszterelnök elé- A z
cselekményeket megakadályoz értekezleten Békés vármegyét
hatni.
baiczai Beliczey Miklós főispán
és dr. vitéz Pánczél József vm.
'ÖfilDÉSSEN LAPUNKBAN I főjegyző ^képviselték.

ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a tisztelt közönséget, hogy -az *

Árpád^s zállól
f.'é, n’ov. hó 1 -től bérbevéttem. Minden időben kaphatók
'tiszta 'szobák; hideg 'és meleg ételek, mindenféle italok.
Az'ifjúság részére vasárnaponként délután 5 órától 9 óráig
zénés táncos teaest Lelkiismeretes és pontos kiszolgálás.
Kérem a nagyérdemű közönség-szíves pártfogását:

M ih á ly

vendéglős.

1941. december 5.

Vegyen erdélyi nyereménykötvényt a Szarvasi Takarékpénztárnál.
Szarvas nagyközség elöljáróságától.
' 25.757|194I. ikt. szám.

H irdetm ény
Közhírré teszi az elöljáróság a lakos*
ságnakt hogy az idevonatkozó kormány
rendeletek szerint sertést saját szükség
letre csak az vághat, aki a sertést leg
alább 60 napig saját maga hizlalta s
annak levágására a közsági elöljáróság
tól. ill. a Közellátási Hivataltól engedélyt
nyert. A hatnál kisebb sertéstartó gaz
daságok részére a vágatási engedélyt az
elöljáróság, közellátási iroda, a hat és
azonfelüli sertéstartó gazdaságok részére
az Országos Közellátási Hivatal, Buda
pest, Nádor-u. 27. sz. adja meg.
A 8040|1941. M. £. sz. rendelet alap
ján az, aki magánfogyasztásra vág le
sertést köteles az első sertés után 3 kg,
minden további sertés után pedig 6 kg.
közfogyasztásra alkalmas, gondosan ke
zelt idegen anyagoktól mentes olvasztott
sertés zsírt a vágástól számított 8 nap
alatt az elöljáróság által megjelölt hely
re a Hangya Fogyasztási és Ertékesitesi
Szövetkezetnek beszolgáltatni Közfo
gyasztásra levágott sertések után kizáró
lag zsír, magánfogyasztásra levágott ser
tések után szintén zsír szolgáltatandó
be, zsír helyett szalonna caak abban
az esetben, ha a sertést mezőgazdasági
munkások szalonna Járandóságának fe
dezésére ölik le. Ez a körülmény azon
ban igazolandó.
Tudomására hozza továbbá az elöljá
róság a lakosságnak, -hogy a levágott
sertések után bestolgáltatandó zsírt a
Hangya Szövetkezet minden héten a
hétfői és szombati napon veszt át. Az
átvételi ár a beszolgáltatással,egyidejűleg
kerül kifizetésre és pedig az Árellenórzés
Országos Kormánybiztosa által megálla
pított nagybani ár. A zsír után kg-ként
3.4 P, a bőrös szalonna után kg-ként
2'44 pengő.
Tudomására hozza továbbá az elöljá
róság a lakosságnak, hogy az önellátó
háztartások, akik sertést 60 napig hiz
lalnak, sertészsírból, zsírból, bájból,
szalonnából, olvasztott liba. kacsa és
baromfizsirból, valamint vajból összesen
személyenként legfeljebb 11 kg készle
tet, más háztartások legfeljebb egy él fél
kg készletet tarthatna*. A mezőgazdasági
háztartások birtokukban tarthatnak anynyit, amennyi a gazdasazukban alkal
mazott munkások élelmezésére szükóéges.
Akinek ezen mennyiségnél nagyobb
‘zsírmennyiség van birtokában, köteles a
feleslegeket 8 napon belül a Hangya
Szövetbezetnek vételre felajánlani.
Felhívja és nyomatékosan figyelmez
teti az eföijáróság a lakosságot, hogy
mindazok, akik magánfogyasztásra sertést
vágnak le, a vágási engedélyt a már
említett helyeken saját jól felfogott ér
dekükben feltétlenül kérjék meg, mert a
sertésvágások a legszigorúbban ellen
őrizve lesznek, s azok, akik bejelentést
nem tesznek és vágási engedély nélkül
vágnak sertést, a legsúlyosabb büntetés
nek teszik ki magukat, s Amellett kész
letük el Jesz kobozva.
Szarvas, 1941 december 3.
Elöljáróság.

Szarvas nagyközség -elöljáróságától.

Hirdetmény
A M. Kir. Közellátási Miniszter bendelete álapján értesíti az előlfáróság a
lakosságot, az 1941. évi december hó
9-Jtől 16-ig terjedő .időre szóló és de
cember hó 24-ig beváltható minden
egyes cukorszelvényre a megállapított
fejadagon felül —* tehát a heti 13 dkg-on
felül — még 25 dkg cukor vásárolható
meg.
Szarvas, 1941 december 3.
Elöljáróság.

Szarvai nagyközség elöljárósága.
26027|1941; ikt. szám.

Hirdetmény.
Az ölajmagvak termeléséhez fűződő
rendkívül nagy nemzeti érdekekre 7való
tekintette!>a Ifiltfinivelésjlgyi miniszter
december 7-én, vasárnap délután Í3
órakor személyesen iqg rádi£ útján fel
hívást intézni ~a gazdakőzdnséghez. Az
előadás meghallgatására ezúton is fel
hívja a gazdiközönség figyelmétax elöl
járóság.

Szarvas, 1941 december -3.

Elöljáróság.

Lőtt vadat
mindennap a legma
gasabb napi áron át-

v e s z

a

szarvasi

„Hangya11Szövetkezet.

Meghivó.
A macóéri, macózugi, szappanoszugi,
szappanoszugiszőlók, Mótyózug és mótyól
szőlők egyesült hegyközség 1941. de
cember hó 21-én délután 2 órakor a
Dankó-féle ev. iskolában tartja az 1942.
évi költségvetés előirányzati közgyűlését
Ezen közgyűlésre az önálló szavazattal
biró és csoport képviselőtagokat tiszte
lettel meghívja
az Elnökség.
TÁRGYSOROZAT:
1. Jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők
kiküldése.
2. Az 1942. évi költségvetés.
3. Esetleges indítványok. Határozat
képtelenség esetén a következő vasárnap
lesz a közgyűlés megtartva.
441

Közel a városhoz 14 háld és
Décsen 7 hold föld eladó. Ér
deklődni Szakács János II. kér.
83. sz.____________________440
1. kér. 97. szám alatt luxusszerszám eladó.
Kovácstanoncnak elmenne 17
éves fiatalember. C ím : Csonka
Pál Csababsűd, 227. szám. 438
Rövid zongorát és pianinót
veszek. Lantos Arthumé, Szol
nok.
437
3 lámpásos telepes rádió el
adó. IL kér. 226. sz. salait. 436

1
drb perzsaszövőszék 2 mé
teres eladó. I. kér. 265. sz. 435
Fűszerüzlet berendezéssel együtt eladó H. kér. Arany
János-utca 333.
• 334
Mezőberényi kövesút mellett
gyomai -elágazásnál Kujan^ dű
lőben 8 kishold föld eladó.
Érdeklődni VII. külker. 67. .sz.
________________________ 433
Szvák Mihály IV. .kér. '545.
számú ház eladó. Újtelep. 443
Használt -varrógépek kapha
tók Sztrehovázky Mártonnál
Piactér.
444
Békésszentandrási határban
38 holdas tanyás ingatlan el
adó. Felvilágosítást ad dr.
Dőmyéi József ügyvéd.
442
I. kerület Zöldpázsit 618. sz.
ház füszerüzlettei együtt -eladó.
_____________________
394
4 holdföldeladó a Tóniszál
lás mellett. Érdeklődni 'lehet
a vasútutcai Janurik fűszetUzletben.______________________
Használt iérfi és .női ruhát
veszek legmagasabb árban. IL
rkér. ,'17. szám,
^321
Ügyes ifiút mészáros és:>h*ntes tanoncnak >felvesz E d ü r
. Lajos mészáros ;és hentesznester.
____________
419
Povázaay Jánosnsk az InkeiK á k ii legelőből 3 drb járás
örökáron eladó. Jelentkezni
lehet a vasútutcai Janurik füszerüzletben.
»431

Nyomatott 'MtHler Károly *könyv
nyomdájában Szarvat, rd.Akarás.

