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Az erőt az
Gróf Teleki Pál miniszter- 

elnök múlt hét szombat és 
vasárnapján két napos kör
utat tett a felszabadult Ruszin 
földön, s több helyütt érde
kes, figyelemreméltó, prog
ramszerű kijelentéseket tett, 
olyanokat, amelyeken érdemes 
elmeditálni és elgondolkozni. 
Azt mondotta többek között, 
hogy „mind azt, ami itt tör
tént, a világ közvéleménye 
is elismeri, s helyes, igazsá
gos, méltányos és jogosnak 
találja. De erre a közvélemény
re csak akkor lehet építeni, 
ha annyira megerősödtünk, 
hogy mindazt, ami történt 
végre is tudjuk hajtani. Ezt 
az erőnket növelni köteles
ségünk legfőképpen meg az 
összetartás sziságáért.

Úgy érezzük valahogy, 
hogy ezeket a szavakat a 
miniszterelnök nem a felsza
badult magyarságnak szánta, 
nem az ő mellüknek szegett 
kívánság volt ez, nem is 
száraz megállapítás csupán. 
Anakronizmus ugyanis az 
összetartásról s az ebből 
fakadt feszitő erőről beszélni 
azok között, kiknek fajszere- 
tete, fanatizmusa, egységes 
fellépése, áldozatos mártirom- 
sága, 20 éven át nem szűnt 
meg munkálkodni olyan tet
tekben, melyek minden terror 
és beolvasztási kísérletet csi
rájában fojtottak el, s ame
lyek a leghatékonyabban vit
ték előre útjaik a felszabadulás 
eszméjét.

Nem, az a figyelmeztetés 
nekünk, csonka hazában itt- 
honmaradottaknak szólt. Sza
badoknak, kik még ma sem 
tanultuk meg megbecsülni 
szabadságunkat, akik a leg
válságosabb időkben is kö
römszakadtáig menő harcot 
vívtunk a legtöbbször csak 
hiú, egyéni érdekéink védel
mében s akiknél az össze 
tartás és egység gondolata, 
hangoztatása az ünnepi tósz- 
tok, programbeszédek alka
lomszerűségein túl egy lépést 
sem haladt a realizálódás 
felé. Nekünk, akik az uj, 
szebb, jobb élet áhítatában 
sem vagyunk képesek levetni

összetartás növeli
az óembert s felcserélni azt 
egy újjal, amelynél elsősorban 
a lelki összetartozás, a nagy- 
közönség érdekében való 
önzetlen munkálkodni kész

ség érzete uralkodik.
Figyelmeztetés volt e pár 

szó számunkra azon tételre 
hivatkozással, hogy egy nem
zet gyakorlati önállósága az 
állam erejétől függ, melyet 
azonban annak nem az em

berek száma, hanem az em
berek számából küldött lelki
erő kölcsönöz.

Uj idők jönnek, uj felada
tokkal, uj lélek is kell azok
hoz és uj egység. Ujhodjunk 
hát meg mi is mindannyian.

Megtörtént a Magyar Élet Párt 
vezetőinek kinevezése

A közelmúltban lapunk 
hasábjain hírt adtunk a Mép 
zászlóbontó gyűléseiről köz
ségünkben és szarvasi járás 
többi községeiben. Azóta a 
mozgalom számottevően meg
erősödött és a községekben 
alakult szervezeteik szép fej
lődésről tettek tanúbizony
ságot.

A miniszterelnök a napok
ban nevezte ki járásunk Mép 
szervezeteinek vezetőségét: 

a szarvasi kerület Mép

szervezetének elnöke vitéz 
dr. Székely Győző gazdasági 
tanintézeti igazgató, titkára 
Wágner Géza gimn. tanár;

a szarvasi szervezet elnöke 
Kovácsik Pál kereskedő;

az öcsödi szervezet elnöke 
Deseő János birtokos, titkára 
ifj. Tóth Bálint;

a békésszentandrási szer
vezet elnöke Lóránt Gyula, 
titkára Fabó Ferenc;

a csabacsüdi szervezet el
nöke Chován József ev. lel

kész, titkára Martinék József.

A szervezetek egyéb tiszt
ségeinek kinevezése folya
matban van.

Mint illetékes helyről érte
sülünk, a további szervezés 
munkája is a legteljesebb 
erővel indul meg a napokban.

A szervezet eddigi műkö
déséből azt következtetjük, 
hogy rövidesen egy táborban 
gyűlik össze a szarvasi járás 
társadalmának minden rétege.

A magyar lelkek ujabbb ezrei 
csatlakoztak a Magyar Elet Párt 

eszmevilágához!
Szombaton és vasárnap 

ujabb tömegek tettek hitet a 
vármegyében ama felfogásuk 
mellett, hogy lejárt az ideje 
azoknak a kicsinyes és a 
nemzet életére káros széthú
zásoknak, melyekkel egyes 
csoportok és irányzatok akar
ják megakasztani a nemzet 
minden igaz fiának össze
fogását.

Aki szombaton és vasárnap 
látta Vésztő, Tótkomlós és 
Békéssámson lakosságának 
lelkes csatlakozását a Magyar 
Élet Pártja kibontott zászlója 
alá,azakar va-nemakarva kény
telen volt beismerni, hogy a 
magyar élet regenerálódásá 
nak a .Mép iránymutatása 
mellett történő olyan folya
matának tanúja, melynek gá

tat vetni a múlt avatag fegy
vertárából előhozott eszközök
kel nem lehet 

Szombaton délután 4 óra
kor Vésztőn az Ipartestület 
nagytermét töltötte meg zsú
folásig a szinmagyar falu 
munkáslakossága. A nagy
gyűlésen megjelent Papp 
Sándor a Mép országos köz
ponti szervező titkára, aki a 
megjelentek hatalmas tetszés
nyilvánítása mellett ismer
tette az ország külpolitikai 
helyzetét. Utána Rózsa Gyula 
választókerületi titkár beszélt 
a külpolitika belpolitikai vo
natkozásairól és ismertette 
sok tapssal megköszönt be
szédében a Mép célkitűzéseit. 
Az uj magyar élet követel
ményeit részletesen és beha

tóan dr. Somodi József és 
Horváth Géza választókerületi 
titkárok ismertették lendületes 
beszédben, amelyet ugyancsak 
nagy tetszéssel fogadott a 
hallgatóság. A megjelentek 
nagy lelkesedéssel nyilvání
tották ki csatlakozásukat a 
Magyar Élet Pártjához.

Vasárnap Tótkomlóson és 
Békéssámsonban volt zászló
bontó nagygyűlés, amelyen a 
fentemlitetteken kívül meg
jelent és felszólalt "dr. Adam- 
kovics Ágost választókerületi 
elnök és dr. Torkos Béla 
ügyvéd is. Az értékes beszé
dek után mindkét község 
lakossága lelkesen foglalt 
állást a boldogabb magyar 
jövőt biztosítani hivatott Ma
gyar Élet Pártja mellett. «
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Március 15. megünneplése a 
Szarvasi Öregdiákok Szövetségében

„Magyar házak11
Van egy távlati kép, amely a 

világégés óta ott lebeg minden 

magyarnak a lelki szemei előtt s 

amely magában foglalja azt az 

álmot, amely a ma élő magyar

ság lelkitartalmát kitölti.

A távlati kép Nagymagyarország 

képe.
Ez a kép a mi gyermekkorunk

nak a legszebb képe volt, serdült 

korunkban e kép Kárpátok koszo- 

rúzta kertje szétesett, színei meg

fogyatkoztak s a széttagolt dara

bok avatatlan, mocskos kezekbe 
kerültek. Fájós emlékként őrizzük 
szivünkben Szent István országá
nak színes színekkel ékesített 

képét.
Az idők mostohaságától meg

gyengült szemünk elé ismét fel

rajzolódik a múltnak egy-egy ékes 

szine. A szétesett keret egyes 

darabjai ismét egybefonódtak és 

úgy látszik, mintha a többi részek 

is egybefonódnának a megcson

kított törzzsel és a távlati kép 
ismét Nagymagyarország színes 

színekkel ékesített képét tünteti fel.

A világégés után területileg 

megkisebbedtünk s lélekszámban 
megfogyatkoztunk, a kimerültség

től az agónia emésztő lázába 

estünk s úgy éreztük, hogy a 

halál fagyos kezével letörölni ké

szül minden magyar életet. A kö

zelmúlt napoknak eseményei 

azonban igazolták, hogy a nemzet 

élete túl van a veszélyen s a 

magyarság lerázta a tétovázás 

bilincseit ismét tettrekész, csata
sorba állt, hogy visszaszerezze azt, 

amit örökségül kapott.

A magyar jövő közös magyar 

lelkiséget kíván itt bent a csonka 

határokon belül és kívül a Kár

pátok koszorújáig és mindenhol, 

ahol magyar szív dobog. A mai 

idők eseményei mindenkit — aki 
e csonka határokon belül él — arra 

késztetnek, hogy ennek a lelki 

közösségnek a megindítója legyen 

s egyben támogatásával adjon 

lehetőséget a határokon kívül élő 

magyarságnak, hogy a közösség

ben helyt foglalhasson. Ennek a 

lelki közösségnek a megteremté

sét célozza a szlovákiai magyar 

házak mozgalma. A lelkiségből 

kiforgatott szlovákiai magyarságot 

hozzá kell segítenünk ahhoz, hogy 

a maga otthonában nevelje az uj 
nemzedéket és vissza kell állítani 

a (elkiegyensulyát, hogy legalább 

lélekben tartozzon hozzánk. Támo

gatnunk kell összekuporgatott 
filléreinkkel ezt a mozgalmat 

nekünk is, hogy ott az idegenben 

legyen mindenhol magyar ház, 

egyben magyar Őrhely s annak 

lakói őrtállói a magyar gondolat

nak mindaddig, amíg számunkra 

is ütött a felszabadulás órája.

Magyar házakra, magyar őrtál ló 
helyek felállítására és a magyar 
gondolat őrtállóinak támogatására 
tegyük félre minden fillérünket, 
áruljunk hozzá mi is a magyar 
elkiközösség valóságának meg
teremtéséhez.

Március 15 e mindig nagy 
ünnep volt az ősi Alma 
Mater falai közt is és az 
is maradt Budapesten is, 
mióta a SzÖSz. fennáll. Ez 
évben március 4-én tartot
ta meg hazafias ünnepé
lyét áhitatos, hazafias han 
gulatbon Az ünnepélyt dr. 
Raffay Sándor elnök nyi 
totta meg a mai válságos 
időknek megfelelő erőtel
jes, átfogó beszéddel. Ked
ves visszaemlékezésként 
szólott boldog emlékű Lányi 
bácsi görög óráiról, melyen 
az ifjúság lelkében éleszt
gette a hazaszeretet szent 
lángját. Majd kitünően jel
lemezte Benka Gyula szi
gorú felfogását a hazasze
retetről, mely egészen más 
volt, mint amit ma hazafias
ságnak neveznek. Szomo
rúan állapítja meg, hogy 
a ma élő nemzedékből, fi
at lból, öregből egyaránt 
hiányzik az egység, de en
nek megteremtésére min
dent el kell követnünk.

Szives szavakkal üdvö
zölte D. Kovács Sándor 
püspököt a Luther Társa
ság által rendezett Szarvasi 
estért, mely minden tekin
tetben kitűnően sikerült. 
Meleg szavakkal köszöntöt
te a felszabadult Felvidék
kel hazatért öregdiáktár
sukat, Bakos Gyulát, aki 
20 évi rabság után először 
jelent meg közöttünk. Ez 
után felkérte dr. Makay- 
Petrovics György öreg- 
diáktársukat az ünnepi be
széd megtartására.

Az ünnepi szónok mél
tóan felelt meg március 
15-ike szellemének. Gyö
nyörűen felépített hatalmas 
beszédében visszapillantást 
vetett a nagy idők, nagy 
férfiak jellemére, magasz
tos eszméire és munkássá
gukra. Értékesek ezek az 
adorátiok és méltók az ün
nepelt eseményekhez és a 
nagy férfiakhoz — úgy
mond — de ezek csak ak
kor lesznek igazi ünnepek, 
ha nem csupán külsősé
gekben, hanem szent fo
gadalomtételben és komoly 
alkotásban nyilvánul meg. 
Petőfi és társai 12 pontja 
a nemzet akaratát fejezték 
ki és nyíltan a szabadelvű 
eszméket, a tiszta demok
ráciát írták zászlójukra és 
ezekért érdemesnek tartot
ták még a kemény harcot 
is felvenni. Ma Európa 
egyrésze eltért ezektől az 
eszméktől és túlságosan 
kifejtett szociális irányzat 
nagy változásokat hozott

létre, átalakitva egyes or
szágok, államok berende
zését. Szólott ezután az 
ősi magyar alkatmányos- 
ságáról, melyek gyökerei 
1000 esztendővel nyúlnak 
vissza. Ezért nincs szükség 
idegen, lelkűnktől és kifej
lett alkotmányos érzésünk
től távolálló eszmék erő- 
szökólósáia. Magyarokat 
csak magyar módra lehet 
kormányozni és kerüljenek 
mindent, ami a magyar 
múlttal és lélekkel ellen
kezik. Bátor és meleg szó
val fordult az ifjúsághoz és 
arra kéri őket, maradjanak 
hivek a 91 évvel ezelőtt 
elhangzott magyar igékhez, 
mert csak ez vezet a ma
gyar feltámadáshoz. E sza
vakkal végezte beszédét: 
Szabadság, alkotmányos
ság, és testvériség! A  
szabad Magyarország bol
dog lesz és halhatatlan I

E komoly okfejtéssel és 
költői szépségekben gazdag 
beszéd a régi Benka-iskola 
egyik kiváló és éidemes ta
nítványoknak méltó megnyi 
latkozása volt. Bensőséges 
érzelmekkel hallgatták Makay 
Petrovics György gránit
kemény alapokra fektetett 
hazafiúi aggódalommal tele 
beszédét, melynek magas
ban járó szelleme tisztult 
légkörbe vitt, távol a napi 
politika olcsó hatásokat haj- 
hászó zajától. A szarvasi 
ősi iskola szelleme szólótt 
ebben a beszédben és nagy 
megnyugvás számunkra, hogy 
ez a szellem még élő, ható 
erő; tisztult és nemes felfo
gású Hatalmas taps zúgott 
fel a beszéd után s legelső
nek a SzÖSz. elnöke üdvö
zölte a kiváló szónokot s 
köszönte meg meleg szavak
kal a remek beszédet. Utá
na dr. Gergelyffy Gábor 
„Hozzátok szólók!“ c. ha
zafias költeményét adta elő 
nagy hatással és tetszés 
mellett. Majd dr. Járosi Je
nő zeneszerző, a Fráter Ló
ránt Társaság elnöke, saját 
zongorakisérete mellett utól- 
érhetetlen közvetlenséggel 
Revi2 ió és Virág a rádión c. 
nagyon bájos szerzeményeit 
adta elő.

Ezután Vidáné zsarnai 
Giál Irma Márciusi hajnal. 
Anyám, én nem mehetek... 
és Te benned bíztunk... cí
mű gyönyörű hazafias ver- 
seit szavalta el rendkívüli 
nagy hatással s különösen 
nagy sikert aratott a Szösz 
elnökéhez írott szép költe
ményének elmondásával.

A kitűnően sikerült haza-

Köszönetnyilvánitós.
Mindazon rokonok, isme

rősök, kik szeretett

3 u c i k a
leányunk, illetne testvérünk 
elhunyta alkalkalmával vég
tisztességén megjelentek, ez
úton is fogadják hálás kö- 
szönetünket.

Szarvas, 1939. március 30. 

Tusjak Pál és családja

fias ünnepen rekordkőzön- 

ség vett részt és igen lel
kes hangulatban, meghitt 

kedves családi együttesként 

volt együtt a késő éjjeli órá
kig.

Bartóky József 
emlékezete

Julius 4-én lesz tizenegy 
esztendeje annak, hogy el
ső elnökünket kedves csa
ládjától és a tőlünk elra
gadta a halál. Tiz eszten
deje, hogy az első Bartóky 
emlékestét rendeztük, hogy 
ne enyésszen el a kiváló 
államférfiu, író, legkiválóbb 
magyar, a legjobbszivü em
ber emléke és aki szive 
utolsó dobbanásáig megma
radt urnák, igazi szarvasi 
öregdiáknak. Bartóky Jó
zsefét már sokan életében 
elfeledték, de mi nem fog
juk őt elfelejteni, pedig nem 
kenyeret és existenciát, ha
nem ennél sokkal többet : 
szarvasi magyar lelkiségből 
fakadt lelki kincset adott. 
Ezért idézzük ma is emlé
két, amikor magunk elé 
képzeljük szelíden ránk 
mosolygó, minden földi
gyarlósággal megbékült 
szép magyar arcát, nemes 
szellemét, mely onnan Fent- 
ről ma is hűségesen figyel 
az együttérző szarvasi öreg
diákokra. Legyen áldott em
lékezete és legyen áldás az 
emlékezőkön I

Mit kaptunk a Ruszin
földdel vissza ?

A derék honvédeink ál
tal megszállottá Ruszinföld 
fontosabb adatai a követ
kezük : 390 község.

Területe: 11.000 négy
zetkilométer.

Lakossága : 550.000 la
kos.

Szántóföld, rét és kert :
300.000 hektár.

Erdő : 567.000 hektár.
Évi fakitermelés : 1.3 mii* 

lió köbméter.
Só termelés : 160.000

tonna.
Ló : 42.000 drb.
Juh : 120.000 drb.
Sertés : 129.000 drb.
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Harmadszori olvasásban 
is elfogadta a Ház 
a zsidójavaslatot

Szélj egyzetek

NACIONALIZMUS
Divatosé lett manapság 

ez a szó, mindenki róla 
beszél, szimpatizál vele, 
sajnos a legtöbb ember 
anélkül, hogy eddigi élet
rendjén a legcsekélyebb 
mértékben is változtatni 
szándékéban állna. Pedig 
a helyesen értelmezett na 
cionalizmus nem merül ki 
a fajiság örökös hangoz
tatásában, pláne túlkapá
saiban ; nem is az idege
nek minden eszközzel és 
mindenünnen való kiebru 
dalásában, de még kevésbé 
az egyedek számára való 
pillanatnyi előnyszerzés és 
előnynyújtásban, hanem el
sősorban az összesség ér
dekeinek tiszta, önzetlen 
szolgálatában. A nemzeti 
gondolat, a haza szolgála 
iában, amely az egyedtől 
áldozatot,fokozottabb mun
kateljesítményt, összereje 
és képességeinek felisme 
réseit kívánja meg s amely 
közben természetesen meg
elégszik egyéni életében 
is az összesség eredményes 
működése révén munkájá
ból reá visszahárult előny- 
töredékkel. Mit jelent ez ? 
Sutba dobni nagy célpk 
kimunkálása közben az e- 
gyéni hiúságot; ha fájna 
is elismerni mások maga- 
sabbrendüségét, kiválósá
gát, bizonyos vonatkozású 
elhivatottságét, rendületlen 
hittel melléállni annak, ki 
csak egy paránnyal is többre 
képes az összesség szem
pontjai figyelembevételével. 
Az igazi nacionalista sor
katona és nem vezér, de 
aki minden feladata meg
oldásánál szivet,, l e l k e t ,  
egyéniséget visz a közös
ség munkájába. De többet 
is érő az összesség szem
pontjából az egyformán 
névtelen hősökkel megví
vott diadal, mint a sok 
vezérrel elvesztett ütkö
zet. Valami ezekhez hasoi^ 
lót jelent a helyesen értel
mezett nacionalizmus.

Milyen szép is igy, de 
milyen pusztában elhangzó 
marad a sző, míg e felisme
réshez ejutunk. (?)

A képviselőház hétfőn 
délben 12 órakor ült össze 
s napirendjén a zsidótör
vényjavaslat harmadszori 
olvasása szerepelt. Egészen 
rövid idein tartott az ülés, 
miután a harmadszori olva
sásnál vitának helye nincs 
A képviselőház munkarend
jén a legközelebbi nagy
jelentőségű törvényjavaslat, 
a birtokpolitikai reform lesz, 
amelynek előkészítésére 
kedden délelőtt tiz órára 
hivták össze a földműlés-

A Magyar Gazdák Or
szágos Lovasegyesülete 
több európai és amerikai 
állam lovasainak részvéte
lével folyó évben is rendez 
Magyarországon áthaladó 
távlovaglást. Az előkészüle
ti munkálatok most vannak 
folyamatban.

A tervek szerint a Bé
kés vármegyében áthaladó 
lovastura Szarvas, Mezó-

A Szarvasi Leényegye- 
sület e tanévi utolsó elő
adásét Nagy Jolán m. 
kir. állami népiskolai igaz
gatónő tartja pénteken d.
u. 5-6 óra között az egye
sület gimnáziumi otthoná
ban. Áz előadást a veze
tőség egy est keretébe 
illesztette, melynek müsor- 
számait a kereskedelmi 
szakiskolai növendékei szol
gáltatják.

ügyi, igazságügyi, közigaz
gatási és pénzügyi bizott
ságokat. Három-négy na 
pót szánnak a javaslat bi
zottsági tárgyalására.

Megtörtént az inté?kedés 
a felsőház részérői is a 
zsidójavaslat tárgyalásának 
előkészitére s pénteken dél
előttre hivták össze a bi
zottságot, amely a javasla
tot tárgyalás alá veszi és 
és előreláthatólag egy, eset
leg két nap alatt le is tár- 
gyalja.

berény községeket és Gyula 
megyei várost is érinti.

A főispán felhívta Gyula 
város polgármesterét és az 
illetékes főszolgabirákat, 
hogy a maguk részéről 
minden lehelő módon áll
janak a lovastura rendező
ségének segítségére és te
gyenek meg mindent a lo
vasaira sikere érdekében.

A Szarvasi Iparosifjak 
Önképzőkörében csütö tö
kön március hó 30-án Lel
kes Pél ág h. ev. tanitó 
tartott előadást „A munka 
értéke és megbecsülése1* cí
men, a Kereskedelmi Al
kalmazottak Egyesületében 
pedig pénteken, március 
hó ál-én esii 8 órakor 
Zima Pál ág. h. ev. tanitó 
„A magyar jövő" cimen 
tart előadást.

Zöldmező
Kedves Szerkesztő Uram !
Múlt levelemben a kisgazda és 

földmunkás társadalom szervezet

lenségéről kezdtem siránkozni, 

és amikor párhuzamot vontam 

a politikamentes cs a politikai 
szervezkedés között, nem is gon

doltam, hogy mily érdeklődést 

váltanak ki soraim.
Kaptam, mit tagadjam jól eső 

vállveregetést cs megértő bizta

tást is, de voltak olyanok is, akik 

azt mondták, hogy ők is tudnak 
magyar közmondást, mely aszon- 

gya hogy aszongya : „nem fér
meg két dudás egy csárdában. A 

fenébe neki, hát úgy nézek én 

ki kedves Szerkesztő Uram, mint 

aki fődudás szeretne lenni a 10 

és egynehány csárda valamelyi

kében ?

Nem, kedves Szerkesztő Uram, 

az én tüdőm gyenge, dudám pe
dig kicsi ahhoz, hogy versenyre 

kelhessek a csárdabeli dudaszó

val, de meg én nem t^ntalusi kí

nokat akarok előidézni kisgazda 
es földmunkástársaimban, de fel

szeretném őket rázni letargiájuk
ból, melybe épen a sok és nagy

hangú dudaszó miatt estek. Ki
merültünk már a táncban dudás 

uraim ! Nem lehetne-e már egy

szer fordítva, a mi halk szavú 

nótánkra táncolni a dudásoknak 

is?
Egyszerű és könnyen megta

nulható nóta ez a mienk : Prog

resszív adózást, több munkaalkal

mat és ezáltal nagyobb falat ke
nyeret kér a mi nótánk és egy kis 

megbecsülést. Megbecsülését a 

munkának és munkásnak. Ne hara

gudjanak most az én pantallós és 

úgynevezett galléros magyar test

véreim, ha kimondom, hogy az a mi 

bajunk, hogy a mi vérünkből való 

vér, ha pantallóssá, vagy pláne 

gallérossá lesz, — tisztelet a ke

vés kivételnek — szégyenli, le

nézi és sok esetben sajnos meg

megtagadja fajtáját, csak azért, 

hogy ezáltal ő nagyobbnak lás

sák. Hej pedig ha mellénk álltak 

volna a múltban, és azt mond

ták volna a cimkórságos vi
lágban azoknak a nagyságos, 

méltóságos és kegyelmes urak

nak, hogy bocsánat kérlek alás- 
san, de az a lenézett, kérges ke

zű paraszt9 vagy az a másik fol
tos ruháju, sápadtarcu kifigurázott 
politikus csizmadia az én Édes 

Apám 1

Ha nem többet, csak ennyit 

mondtak volna, ma nem kellene 

földosztással, zsidókérdéssel, bank 

és kartell-kérdésekkel, fizetéshal

mozással és egyebekkel foglalkoz

tatni a kedélyeket.

De szent meggyőződésem az is, 

hogy akkor hazáját és népét jobban 

szeretné és inkább megértené a 

vezető állásokban lévő magyar 

testvér és büszkén utasítaná visz- 

sza a neki közpénzekből felaján-

Olcsó kerékpárok!
Gyermekkocsik, mechanikai 
javítások, villanyszerelés —  
a legújabb típusú r á d i ó k :
Sztrehovszky Márton

villamossági és mechanikai szaküzletében. 

Szarvas. Piac-tér.

Szarvason is áthalad az idei 
nemzetközi távlovagló túra

A népművelési munka
r  r  I ww I r  ■zaroeloodasai
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lőtt mamut jövedelmeket, addig, a- 

inig az országban évi 200—300 
P-ős jövedelmekhez tud csak hoz

zájutni — ha ugyan ahhoz is hoz
zájut — a földmunkás magyar 

testvérek nagy tömege.
Zöldmezőt adjon Isten ! K.

H Í R E K .
Istentiszteletek-

A szarvasi ág. Iiitv. ev. ótemplom

ban vasárnap délelőtt 8 órakor tót, d. 
u. 6 órakor magyar, az ujtemplom- 

ban 9 órakor magyar istentisztelet tár- 

tátik.
lstentisztetetek sorrendje a kát, tem

plomban Vasárnap 8 ó. csendes mise, 

9 ó. diákmise, 10 ó. szentbeszéd, nagy

mise. D. u. 4 ó. kere-ztuti ájtatosság. 

5 ó. böjti est a Szent István otthonban.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap d. e. 10 órától az 
Árvaház dísztermében. Kondoroson 

minden hónap második vasárnapján 

délután 2 órakor van istentisztelet a 

községi iskolában.

— Felavatták a nagytarcsai 

ev. népfőiskolát. Hirül adtuk már, 
hogy Nagytarcsán uj pedagógiai 

rendszerű iskola felépítését hatá

rozták el. Az uj iskolát, melyen 

az ev. parasztnevelés első ottho
na s Tessedik Sámuel Missziói 

Intézet név alatt indul, a múlt hét 

hétfőjén avatta fel szép ünnepség 

keretében Raffay Sándor bánya- 

kerületi püspök.

— Közjegyzői iroda áthelye

zés. Vitéz Nyárády István dr. 

szarvasi királyi közjegyző irodá

ját 1939 évi április hó 1-től 
Szarvason, a Sterbetz-féle házból 

Piactér, II. kér. Kossuth Lajos-u. 

42. szám alatti Hajas-féle házba 

helyezte át. 76

— 1938. évi számadások fe
lülvizsgálata Csabacsűdön. Csa- 

bacsüd község 1938. évi számadá

sait a múlt hét folyamán 3 napon 

keresztül felülvizsgálta Szigethy 

Kálmán vármegyei számellenőr és 

megállapította, hogy az uj község 

a jó munkabeosztás és az alkal

mazottak megfeszitett munkája 

által teljesen rendben van és ha

lad tovább a v. jegyző helyesen 

megszervezett irányítása nyomán.

— Egységes piaci helypénz. 
Orosháza kezdeményezésére moz

galom indult meg, mely céljául 

az egységes piaci helypénz beve

zetését tűzte ki. Ez azt jelenti, 

hogy a tárgyalások eredményes 

befejezése után az eddigi gyakor

lattól eltérően a vidékiek is a 

helybeliek terhére megállapított 

helypénzeket fogják fizetni. A na

pokban ezügyben értekezlet volt 

Orosházán több környékbeli város, 

község kiküldötteinek részvételé

vel, melyen elhatározták a hely- 

pénzegységesitését. A helypénz 

Összegét csak később fogják meg 

állapítani.

Húsvéti képeslapok
nagyválasztékban kaphatók 

a MOller könyvkereskedésben.

— Rokkantbál Szentandráson. 
A békésszentandrási Rokkant E- 

gyesület április hó 10-én husvét 

napján a teljesen szegény rokkan
tak, hadiözvegyek és hadiárvák 
felsegélyezésére táncmulatságot 

rendez a kisgazdakor helyiségei
ben. A bálát nagy érdeklődés 

előzi meg.

— Felemelték a kiskereske
delmi hitelt. Kunder Antal keres

kedelemügyi miniszter egy érdek- 
képviseleti ülésen kijelentette, hogy 
a kereskedőknek folyósítandó 

kölcsönök összegét az eddigi 
maximális 300 péngőről 500 pen

gőre emelik fel. Ezt a bejelentést 

érthető örömmel fogadta a kis

kereskedők társadalma.

— Táncmulatság. A csaba- 

csűdi Önkéntes Tűzoltótestület 

április 9 -én, husvét első napján 

esti 8  órai kezdettel a csabacsüdi 

Polgári Kör helyiségében tánc- 

mulatságot rendez.

— Meghívó. A szarvasi Ev. 
Leányegyesület április 2-án, virág

vasárnap délután fél 5 órai kez

dettel az egyházi díszteremben 

vallásos estélyt rendez tartalmas 

műsorral, melyre mindenkit sze

retettel vár a Vezetőség.

Zöld hitel folyósítását a 
Szarvasi Takarékpénztár, mint 
a Futura főbizományosa meg
kezdte. 43

— Filléres vonat Budapestre.
Elegendő utas jelentkezése esetén 

április hó 2-án 6  óra 47 perc 

indulással Budapestre filléres vo
natot közlekedtetünk. Előjegyzést, 

majd menetjegyeket, továbbá a 

részletes tudnivalókat az állomás

főnökség adja.

— Újjáépítik a szarvasi, szen

tesi, makói és orosházai közvá- 
góhidakat. A Husiparosok Orszá

gos Egyesülete a közelmúltban 

felterjesztéssel fordult a földmive

lésügyi miniszterhez a szarvasi

szentesi, makói és orosházai köz- 

vágóhidaknak újjáépítése ügyében. 

E városok vágóhidjai ugyanis 

olyan állapotban vannak, hogy a 

modernizálás és újjáépítés immár 

elodázhatatlan. A földművelésügyi 

miniszter most leiratban közölte 

az egyesülettel, hogy a négy vá

ros vágóhidjainak újjáépítése ügyé
ben megfelelő intézkedéseket 

tett.

— Mezőtúron április hó 2 -án 
vátasztanak képviselőt. Mezőlu- 
ron a báró Uibán Gáspár lemon
dása folytán megüresedett mező

túri kerület időszaki képviselő- 

választásának időpontját a vár

megye központját a vármegye 
központi választmánya április 2 . 

tűzte ki. A választási elnök Marjay 

Károly ref. lelkész, helyettese dr. 

Bordács István orvos lesz. Báró 
Urbán Gáspár főispán Mezőtúr, 

Turkeve és Kuncsorba vezetöfér- 

fiait a jelölés kérdésében össze
hívta ; itt egyhangúan az a felfo
gás nyilatkozott meg, hogy dr. 

Spett Ernő polgármertert kérjék 

fel a jelöltség elvállalására. Dr. 

Spett Ernő a jelöltséget elfogadta 
s mint a Magyar Élet Pártjának 

hivatalos jelöltje indul a válasz

táson, ahol győzelme bizonyos.

— Nem állapítják meg a ta- 

noncok legkisebb munkabéreit. 

Arra a kérdésre hogy megálla- 

pitják-e a tanoncok legkisebb 

munkabéreit, illetékes helyen 

a kővetkező felvilágosítást 

adták : „Szándékában volt ugvan 
az illetékes hatóságoknaklaz ipar

ban alkalmazott tanoncok legki
sebb munkabéreit megállapítani, 
azonban egy részleges kísérletta 

pasztalatai azt mutatták, hogy egy 

ilyen rendelkezés csak károsan 
befolyásolná a tanoncnevelést. Az 
iparban alkalmazott tanoncok leg

alacsonyabb munkabéreinek meg

állapítását célzó tervet tehát el

ejtették."

Zöld hitel folyósítását a 
Szarvasi Takarékpénztár, mint 
a Futura föbizományosa meg
kezdte.

— A rendkívüli fegyvergyakor

latra bevonultak lakbér haladéka. 
A Budapesti Közlöny március
29-i száma közli a minisztérium 
uj rendeletét a fegyvergyakorlatra 

bevonultak kötelezettségei tárgyá

ban kiadott rendeletnek a lakás

bérleti jogviszonyokra vonatkozó 

rendelkezései és kiegészítéséről. 

E szerint, ha a bevonult bérfize

tési kötelezettségének eleget tesz, 

katonai szolgálata után sem sza
bad a szolgálat megszűnésétől 

számított 3 hónapon belül fel

mondani. Kiterjed-e rendelkezés 

a bevonult azon hozzátartozóira 

is, kiknek eltartásáról ő gondos

kodott.

— Zöldkeresztes kiskertek. 
Érdekes és nagyjelentőségű kez
deményezés indult meg Csongrád 
vármegyében, ahol közel félezer 

szegénysorsú családnak egy-egy 
1938-ban született csecsemő után 
100 négyzetméter veteményes 

kerthez vetőmagot és 5—5 gyü
mölcsfát adományozott. Ezzel az 

egyelőre kísérletnek szánt szociá

lis intézkedéssel az újszülöttek és 

csecsemők észszerű táplálkozásá
ról kívánnak gondoskodni.

— Stefánia-bál Szentandráson. 

A békésszentandrási Stefánia ve
zetősége hagyományos, jótékony- 
célú táncmulatságát ezidén április

19-én, húsvét másnapján fogja 

megrendezni. A bál előkészítése 
már folyamatban van, s már az 

eddig végzett munka is szép ered- 

ménnyal biztat.

— Kondoros község képvise

lőtestülete egyik legutóbbi közgyű

lésén elhatározta, hogy a Felvidék 
egy részének visszacsatolása örö

me és emlékezetére megfesti 

Horthy Miklós Kormányzó Ur 

arcképét. Ugyanezen a közgyűlé

sen a még megszállás alatt levő 
részen létesítendő Magyar Házak 

céljaira 300 pengőt szavazott 

meg. Mindkét elhatározás önma

gában hordja dicséretét.

— A szikvizgyárak védelmében. 

Régi panasza a szikvízgyártó 

üzemek tulajdonosainak, hogy sok 

szódás üveget tulajdonítanak el 

jogtalanul és idegenitenek el. A 

m. kir. államrendőrség debreceni 

kapitánysága nemrég falragaszon 
figyelmeztette a közönséget, külö

nösen a házalókat, ócskavaske

reskedőket, zsibárusokat és fém

mel dolgozó egyéneket, hogy 

szikviziparosok által forgalomba- 

hozott és azok cégjelzésével ellá

tott szódásüvegeket jogos tulajdo
nosaiknak adják vissza, azokat ne 

idegenítsék el, illetve ne vásárol

ják össze, mert ellenkező esetben 

az eladók ellen a büntetőtörvény

könyv 355 §-ába ütközö sikkasz
tás vétsége a vevők ellen pedig 

a büntetőtörvénykönyv 370 §-ába 

ütköző orgazdaság vétsége, illetve 
az 1897. évi XL. te. 129. §-ába 

ütközö tulajdonelleni kihágás mi

att büntetőeljárás indul. Az érde

kelt iparosok azt szeretnék, ha 

hasonló természetű hirdetmény 

Szarvason is napvilágot látna.

—  Segély a cserkészrepülők

nek. Békés vái megye törvényha
tósági bizottsága elhatározta, hogy 
a m. kir. belügyminiszter hozzá

járulásától feltételezetten, a Horthy 

Miklós Nemzeti Repülőalap támo

gatására megszavazott J5.000 P 

segélyből még ki nem fizetett 

10.000 P-t* a Békésvármegyei 

Cserkészrepülök Egyesülete részé

re engedi át. Ebből 2 drb motor

nélküli sikló iskolagépet és azok 

vontatásához egy használt teher

autót szereznek be.

Hirdessen lapunkban

Nyomta  t v á n y o k
szép, ízléses kivitelben 
és olcsón készülnek a

Müller-nyomdában!
Szarvason a postával szemben
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A közszállitásolckal 
kapcsolatban

ismételten felvetődött a kér
dés, hogy a helyi iparok 
(kereskedelem) miképpen 
témogattasanak ? Sok vita 
folyt erről, amelyet most 
eldönt az iparügyi minisz
ternek a közelmúltban a 
hatóságokhoz intézett le
irata. Erről már egyizben 
megemlékeztünk, de az 
ügy jelentőségére való te
kintettel ismételten közöl
jük az alábbiakat. A leirat
ban — többek között — 
a következőket írja az ipar
ügyi miniszter:

Közszállitások vállalatba- 
adása során gyakorta elő
fordul, hogy a kiíró ható
ság a helybeli vállalkozók 
ajánlatával szemben nem 
lényeges árkülönbség ese
tén is — tővárosi ajánlko
zók ajánlatát veszi figye
lembe. Ezen eljárás arra 
vezet, hogy a helybeli vál
lalkozók a közmunkákban 
általában nemzetgazdasági 
és társadalmi súlyúkhoz ké
pest aránytalanul kismér
tékben részesülnek, mert a 
telepekről nagyobb távol
ságban végrehajtandó köz- 
szállitás vállalására az az
zal kapcsolatban felmerült 
rezsiköltség miatt tudnak 
versenyképes ajánlatot ten
ni. A gazdaságilag gyen
gébb vidéki vállalkozóknak 
az erősebb, főleg fővárosi 
vállalkozókkal szemben va
ló támogatására a Köz
szállitási Szabályzat meg
engedi a területileg korlá
tozott nyilvános verseny- 
tárgyalás hirdetését és ez
által a nemhelybeli vállal
kozóknak az ajánlatból való 
kirekesztését. Zártkörű ver
senytárgyalásoknál szintén 
meg van a lehetőség a 
helybeli ipar (kereskedelem) 
előtérbe helyezésére. ' 

Rámutatok még arra is, 
hogy a Közszállitási Sza
bályzat szerint megfelelő 
minőség és nem lényeges 
árkülönbözet mellett első
sorban a helyi vállalkozók 
ajánlatát kell figyelembe 
venni I Átérezve a vidéki 
iparos és kereskedő társa
dalom gazdasági megerő
södésének szükségességét,

Temetések rendezé. 
sét, exhumlását, 

halottszállitást zárt 
autóval vidékről

a leggyorsabban és olcsón vállal

Szathrnór^ószló
temetkezési vállalkozó — 

Szarvas, Kossuth-tér. 38

a fentieket a közhatóságok 
figyelmébe ajánlom és a 
magam részéről a területi
leg korlátozott nyilvános 
versenytárgyalások enge
délyezését messzemenően 
elősegíteni kívánom.

A területileg korlátozott 
nyilvános versenytárgyalá
sok rendszere tehát az ami 
ezen a téren uj helyzetet 
teremt és ami az eddigi

visszáságokat megszüntet
ni alkalmas. Épenezért fel
hívjuk erre egyrészt a hely
beli vállalkozók figyelmét. 
A város elernyedt gazda
sági vérkeringésének moz
gásba lendítéséhez vezető 
útnak ez is egyik járható 
ösvénye. Induljunk el tehát 
ezen az ösvényen megér
téssel, megbecsüléssel, kéz 
a kézben...

Ev. vármegyei felügyelő és 
lelkészi értekezlet Orosházán

A békési ev. egyházme
gye felügyelői és lelkészei 
Kovács Andor főesperes és 
Lányi Márton dr. ország- 
gyűlési képviselő elnöklete 
alatt értekezletet tartottak 
Orosházán. Az értekezlet 
előtt istentisztelet volt, ame
lyen a szolgálatot Bartos 
Pál szarvasi ev. lelkész, 
egyházmegyei főjegyző lát
ta el. Az értekezleten Lányi 
Márton mondotta a meg

nyitó beszédet, melynek 
során melegfn emlékezett 
meg hazánk területi gyara
podásáról is. A tárgyalások 
során az egyes gyülekeze
tek vezetői számoltak be 
egyházuk helyzetéről. Dél
ben népes bankett volt az 
Ipartestületben, délután pe
dig lelkészi értekezlet, tör
vényszéki tárgyalás és egy
házmegyei presbiteri ülést 
tartottak.

Április hó 7-ig
kell bejelenteni 

a készleteket
A Külkereskedelmi Hiva

tal felhívja az érdekeltek 
figyelmét, hogy az egyes 
anyagkészletek bejelenté
séről szóló 990/1939. M.
E. számú rendelet (megje
lent a Budapesti Közlöny 
1Q39. évi január hó 27-i 
22. számában) értelmében 
minden olyan természetes, 
vagy jogi személy, aki 
akár saját, akár más ré
szére az idézett rendelet 
I—Vil. számú mellékletei
ben felsorolt anyagok va
lamelyikéből az illető anyag 
ra vonatkozóan meghatá
rozott mennyiségű vagy 
annál nagyobb készletet 
tart, köteles azt a készle
letet a rendelet 2 paragra
fusában megállított időkö

zökben (legközelebb tehát 
a március 31-én meglévő 
állapot szerint legkésőbb 
április hó 7-ig) a Külke
reskedelmi hivatalnak Bu 
dapest, V , Széchenyi-rak- 
part 6. bejelententeni.

A bejelentésre szolgáló 
előírásos nyomtatványok 
(bejelentő lapok a Külke
reskedelmi hivatalnál, a 
kereskedelmi iparkamaránál 
és az egyes érdekképvise
leteknél beszerezhetők. 
Nyomatékoson figyelmez 
teti a m. kir. Külkeieske- 
delmi hivatal az érdekelte
ket, hogy az idézett ren
delet 7. paragrafusa sze
rint a bejelentés elmulasz
tása kihágási eljárást von 
maga után.

Eddig még nem tett 
kárt a vetésekben 

a kedvezőtlen 
időjárás

Az utóbbi napok kelle
metlenre fordult, időjárásá
tól igen sokan félnek s 
aggályoskodnak, hogy a 
pár nap alatt lehullott eső 
esetleg tetemes károkat 
okoz majd a vetésekben. 
Illetékes gazdasági köröktől 
azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy az időjárás eddig 
lényeges kárt nem okozott. 
A kalászosok szépen fej
lődnek, éjjeli fogy nir.cs, s 
ha az idő kedvezőre fordul, 
a sok eső még hasznos is 
lehet.

M O Z I
Április 1 én szomba
ton és 2-án vasárnap

Szegény
lazdaaok

Jókai Mór világhirü re
génye filmen. Olyan 
izgalmas, mint egy ma 
lepergő bűnügyi tör
ténet. Jókai halhatatlan 
romantikus lelke sza
badon csaponga főúri 
rablólovagok, erdélyi 
udvarházak és elsza
kított szerelmesek sorsa 
felett szivet-lelket gyö
nyörködtető esemé
nyek során. Fősz. :

Mály Gerö, Szeleczky Zita, 
Vaszary Piri, üray Tivadar, 
Syilassy László, Lukács Margit.

Zöld hitel folyósítását a 

Szarvasi Takarékpénztár, mint 

a Futura fSbizományosa meg

kezdte.

Az Orsz. Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásárra szóló

féláru utazási igazolványok

a Sm vG& éb V idéke
kiadóhivatalában papírlcereskedés.) kaphatók
Egy igazolvány ára 1*30 P. Az igazolványok Budapestre utazásra március 23-tól 
április 2-ig, a visszautazásra pedig márc 24-én d. u. 4 órától ápr. 10-án 24

óráig érvényesek.
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Köszönetnyilvánítás,

Mindazon rokonoknak, is
merősöknek és jószomszé
doknak, kik felejthetetlen jó 
feleségem, illetve édesanyám 
temetésén résztvettek, fájdal
munkon enyhíteni igyekeztek, 
ezúton fogadják hálás köszö- 
netünket.

Szarvas, 1939. március hó.

Janurik János és Fia

Előfizetési felhívás!
Lapunk előfizetőit az új 

évnegyed küszöbén tiszte
lettel felhívjuk lejárt elő
fizetéseik megújítására.

Tesszük pedig ezt azért 
mert rövid ideje tartó 
működésünk alatt is, meg
győződést szerezhettek ar
ról, hogy lapunk hasábjain 
keresztül minden munkás
ságunk Szarvas község és 
a járás összérdekeit szol
gálja, Szarvas község és a 
szarvasi járás közérdekei
nek előbbre vitele a célunk 
és ebben a munkánkban 
kérjük igen tisztelt olvasóink 
egységes támogatását. Mi a 
magunkét megtesszük!

A Szarvas és Vidéke 
kiadóhivatala.

— Közgyűlés. A szarvasi Pol
gári Kör 1939. április 9 én dél
után 2  órakoé tartja saját helyi
ségében évi közgyűlését, melyre 
a tagokat ezúton hívja meg

az Elnökség.

— Tanfolyam. Az Országos 
Vöröskereszt Egyesület egyik ok
tató nővére a szarvasi róni. kát. 
egyház által szervezett házi ápo
lási tanfolyamot tartott a Szent 
István Otthonban két héfen ke
resztül. A tanfolyamon Hollay 
Béla m. kir. őrnagy, valamint dr. 
Bernáih Kálmán rti. kir. tisztiorvos 
tartottak az oktatón kívül szak
előadásokat a hallgatóknak. A 
hallgatók folyó hó 26-án délután 
vizsgáztak báró Apor Gizella 
főnökasszony előtt. A tanfolyamon 
31-en vettek részt.

Filléres  
v o n a l

B udapestre  
1939. április 2-án
A menettérti jegy ára az 

állatvásárra jogosító belépő 
jeggyel együtt:

6  p io mi.
Előjegyzés a jegy órának 
előzetes lefizetése ellené

ben az állomáson.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  19-70----—
Tengeri (morzsolt) 14*50 — 14*60
Árpa . . . .  14*50---- •—
Zab . . . .  18*---- 1850
Lucerna . . . 100*----180'—
Tökmag . . , 20----   — —

A szarvasi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság. 

150/1939. tkvi szám.

Árverési hirdetménykivonat.
Szarvasi Takarékpénztár végre- 

hajtatonak Zsindely János (nős 
volt ncliai Bagi Katalinnal) úgyis 
mint kiskorú Zsindely Margit 
gyámja, özv. Zsindely Jánosné 
Kiss Apollónia, Zsindely Anna f. 
Stefán Sándorné, Zs:de!y Ferenc 
végrehajtást szenvedők ellen indí
tott végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási ár
verést 725 ar. P tőkekövetelés és 
jérulckai behajtása végett a Kon
doros községben fekvő s a kon- 
darosi 1081 sz. betétben A — 1 
sorsz. 2584 12 hrsz, alatt felvett 
szántó a Bolza dűlőben 534 O-öl 
ingatlanra 1900 P kikiáltási árban. 
A telekkönyvi hatóság tekintettel 
arr?, hogy a fenti betétben C 13. 
sorsz. alatta 9011938tk.sz.vég
zéssel, az A+ l sorsz. ingatlanból 
a B 6-8 sorsz. alatti jutalékokat özv. 
Zsindely Illésné sz. Kiss Apolló
nia javára özvegyi haszonélvezeti 
iog van bekebelezve, melyet jel
zálogos követelések előznek meg
— az ezen követelések teijes ki
elégítésére szükségesnek muiat- 
kozó összeget ezennel 1900 
(Egyezerkilercszáz) P-ben ál a- 
pitja meg. Hn ?izonban az ingat
lan a szolgalmi jog fenntartásával 
olyan árban ad ■? In ok el, mely a 
szolgalom telekkönyvi bejegyzését 
megelőző fchcrk-te’ek fedezete 
szempontjából megállapított ösz- 
szeget meg i em üli : az árverés 
hatálytalanná válik és az ingat'an 
a szolgalmi jog fenntartása nél
kül, a kitűzött határnapon újabban 
elárverezleíik. (V. T. 163 § )  Ez 
esetben kikiáltási árui az ingatlan 
1500 P becsértéke szolgál, mely
nek kétharmadánál alacsonyabb 
áron az ingatlant eladni nem 
lehet.

Az árverést 1939. évi május 
hó 15 napján délután fél 3 óra
kor Kondoros községházánál fog
ják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a 
fenti áron alacsonyabb árnál nem 
adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár tiz- 
százaléka, amelyet a magasabb 
ígéret ugyanannyi százalékára kell 
kiegészíteni.

Szarvas, 1939. február 15.

Dr. Zerinváry s. k.
kir. járáshiró.

A kiadmány hiteléül: 
J Ó Z S  A

75 kiadó.

Anyakönyvi hírek
Születtek : Tusjak András és 

Lestyan Erzsébet leánya Erzsébet, 
Braun László és Weinberger Mar
git leánya Klára-Márta, Bancsal 
Pál és Hanó Erzsébet fia András, 
Kond^cs Pál és Dián Erzsébet fia 
Pál, Benkó Oyörgy és Paluska 
Zsuzsanna fia Oyörgy, Szopka 
Oyörgy és András Anna f a György, 
Filoci Mihály és Adimovszky 
Anna leánya Mária, Balczó Mi
hály és Hipszky Zsuzsanna leánya 
Mária, Bobvos Sámuel és Kraj- 
csovics Katalin fia János-Vilmos. 
Kovács József-János és Fábri Judit 
leánya halvaszületett, Molnár Já
nos és Benko Judit leánya Judit, 
Kelemen Ferenc és Horváth Má
ria fia László, Bokros Albert és 
Duhaj Rozália fia Béla-Tibor és
2 törvénytelen gyedek.

Házasságot kötöttek : Novo-
domszki András Borgulya Zsu
zsannával, Petrás Mihály Bohnjat 
Zsuzsannával, Kiszely János Gur- 
szky Zsuzsannával, Skorka János 
Vitális Máriával.

Elhaltak : Özv. Pribelszky Mi-
hályné Litauszky Erzsébet 59 éves, 
Janurik Jánosné Borgulya Mária
35 éves, Balczó Mária 1 napos, 
özv. Frkan András 84 éves, Tus
jak Judit 18 éves, Molnár Mihály- 
né Ozsgyan Zsuzsanna 43 éves, 
Daruvári János 81 éves koruk
ban.

Szarvas nagyközség elöljárósága. 
5931 — 1939. szám.

Hirdetmény.
A szarvasi járási főszolgabíró 

619 — 1939. szám alatt kiadott 
rendelete alapján az elöljáróság 
nyomatékosan felhívja a lakosság 
figyelmét az alábbiak betartására:

Minden háztulajdonos, illetve 
lakó köteles a lakóhelye előtti 
járdarészt reggel 6 óráig leseperni, 
poros, száraz időben előzőleg 
fellocsolni. Portörlő ruhákat az 
utcai ablakokon át kirázni, pok
rócokat, szőnyegeket az utca felé 
kiporolni nem szabad. Az ablakok, 
kapuk portalanítása az utcára 
csakis reggel 8 óra előtt van 
megengedve.

Szigorúan tiios az utcák, járdák 
s az íirkok beszemetelése, papir, 
rongy, törölt edényzet s egyéb 
hulladéknak az árkokba, hidlások 
alá vetése. T los az udvarokból 
bármilyen szennyvizet az árokba 
kiengedni.

A község által tisztogatott árkok

minduntalan beomlanak az utcára 
kibocsátott szárnyasok és egyéb 
háziállatok által okozott rongálá
sok következtében. Miután ezek 
egyébként is piszkitják a járdákat 
s a utcákat, ezért háziállatokat és 
szárnyasokat nem szabad az ut
cára kiengedni.

Az elöljáróság elvárja, hogy a 
közönség a tisztaság és a rend 
iránti érzékétől vezéreltetve min
dent megtesz a köztisztaság meg
óvására, már a saját érdekében 
is, mert az elöljáróság a fenti 
rendelkezések betartását állandóan 
ellenőrizteti s felien érés esetén s 
mulasztók ellen feljelentést tesz, 
kihágási eljárást indit, ami szigorú 
büntetést von maga után.

Szarvas, 1939. március 18.

Elöljáróság.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy s*ó 3 fillér, vastagabb 
betűvel szedve 6 fillér. Legkisebb hir

detés dija 30 fillér.

Az 1. kér. 75 és a II. kér. 109. 
sz. beltel kés házak, valamint ö r 
ményzugban 15 és 12, Disznó- 
halmon 43, a békésszentandrási 
határban pedig 36 kishold föld, 
utóbbi kettő tanyával eladók. Fel
világosítással szolgál dr. Dörnyei 
József ügyvéd. 32

Eladó Öcsödön Maglóczky Mi- 
hálynál 500-as 3 fülkés keltető 
gép jelenleg üzemben. 60

örményzugban 15 kishold szántó 
akár több darabban is eladó. Bő
vebb felvilágosítást nyújt Dr Csi
csely Mihály ügyvéd. 74

Szabó Ferencnek Öcsödön igen 
szép 3 éves ültetni való akácfája 
van eladó. Ára darabonként 4 
fillértől 15 fillérig. A régi rako
dókertben pedig 500 kéve nádja 
van eladó. Értekezni lehet Öcsö
dön a 302 házszám alatti laká
sán. 61

Három szobás lakás május 1-re 
kiadó 11. kér. 180 szám. 62

5fi0 Q-öl szőlő Macózugban el
adó. Érdeklődni 11. kér. 350 sz, 
alatt. 64

Eladó 220 d-Öl gyümölcsös 
Macózugban. Érdeklődni lehet 
Mihalecz Pálnál Krakó 122. 63

Felhívja a terehalmi legeltető 
társaság a birtokosokat, hogy aki 
legelőre akar jószágot kiadni, je
lentkezzen a majorba.! Zalay In
tézőnél_______________________69

Kákái közös legelőből 5 járás 
eladó. Érdeklődni dr. Gerö Osz- 
kár ügyvédnél. 70

Pljesovszky Mihály III. kér. Ár- 
vaház melletti háza eladó. 71

Használt rövid fekete Hoffmann 
Cserny gyártmányú Zongora el
adó. Érdeklődni a kiadóhivataj- 
ban. 73

Egy jókarban lévó ház eladó. Érdek- 
16eni lehet III. k. Jókai Mór ucca 232 
alatt, vagy Andernrannál. 82

Kissé használt 100-aa Csepel segéd* 
motoros kerékpár kedvezményes fizetés 
mellett eladó, Öcsöd, 247 sz. 78

36 magaviseleté, 4 középiskolát vég
zett fiút, vagy leányt tanulónak felvesz 
Demeter fényképész. 77

Pápai Lajos öcsödi vas- és fűszerke~ 
reskedésében -tanonc felvétetik. 78

IV., 363. számú jókarban Iév6 
hás és az endrődi kövesút mai- 
lett 4 príma hold szántó aladó. 
Értekezni. ugyanott _______

Nyomatott Müller Károly könyv
nyomdájában Szarvas, l*ken 13,

Egészséges fa egészséges gyümölcsöt terem ! 

Legjobb védekezés a gyümölcsfák téli permetezésére

Shell DORMANT WASH
téli ásványolaj permetezőszer
a legjobb, legeredményesebb, legmegbízhatóbb. 

Tiszta ásványolajból készült. Ölőhatását az ásvány
olaj adja. Használatban a legtakarékosabb, legtisztább, 
legkényelmesebb. Nem piszkit, nem mar, a permete

zőgépet nem rontja.

Gyártja a Shell Kőolaj r. t.
, Árusítja a szarvasi lerakat:

BÜK ADOLF FIAI Szarvas, Piactér.
Kapható minden jobb szaküzletben. 

Permetezőgépek igen nagy választékban..
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SPORT
FUTBALLM ÉR KŐZÉSEK

Mezőtúri diákok- 
szarvasi diákok 2:1
A szarvasi Vajda Péter 

gimnázium futballcsapata 
március 25-én, múlt szom
baton Mezőtúron futball
mérkőzést játszott az ottani 
református gimnázium csa
patával.

A mérkőzés mindvégig 
sportszerű keretek közölt 
és a két intézet közötti ba
rátság jegyében mozgott 
és azt a mezőtúriak nyer
ték meg 2:1 (2:0) arány
ban.

A szarvasi gimnázium 
csapata a közeljövőben re- 
vánsot ad a mezőtúriaknak, 
melynek időpontját lapunk
ban közölni fogjuk.

Serlegmérkőzések 
a Gazdaságiban

A szarvasi Középfokú 
Gazdasági Tanintézet nö
vendékei osztályok közötti 
futballmérkőzéseket játszot
tak a Kállay-serlegért.

Március 19-én a II. és
I. évfolyam, míg március 
2Ő-án a II. és IV. évfo-_ 
lyam növendékei. A mér
kőzéseket mindkét esetben 
a 11. évfolyam nyerte 3:0 
ás eredménnyel.

Békésszentandrási 
Hunyadi-OFC 5:3
A békésszentandrási Hu

nyadi S. H. március 26-án 
múlt vasárnap barátságos 
futbalmérkőzés keretében 
vendégül látta az orosházi 
FC csapatát. A mérkőzést 
a minden tekintetben jobb 
játékerőt képviselő Hunya
di nyerte meg 5:3 arány
ban.

Góllövők ; Kiss II:, Ben- 
csik 2 —2 és Sinka.

Kitűntek: Melich, Kiss
II., Krajcsovicz a Hunya
diból ; az OFC-ből a vé
delem.

Április 1-án, vasárnap 
játssza első tavaszi bajnoki 
mérkőzését a Kondorosi 
TB csapatával. Ez a mér 
kpzés döntő kimenetelű 
lész a második osztályú 
bajnokság kérdésében. U. is 
a Hunyadi most I pontos 
előnnyel vezet a bajnok
ságban a KTE előtt, (la a 
Hunyadi ezt a mérkőzését 
megnyeri,, úgy minden re
ménye meg lehet a II. osz
tályú bajnokság; elnyeré
séhez.

Véglegesen rendezték 
a katonai családi segély 

kérdését
A katonai szolgálatra be

vonultak hozzátartozói már 
a múltban is segélyt kap
tak, a bevonulás idejére 
ha azok rászorultságát az 
illetékes hatóságok meg
állapítottak. A napokban 
megjelent uj honvédelmi 
miniszteri rendelet, ezt a 
kérdést véglegesen szabá
lyozta s uj alapokra fek
tette a segélyezés gyakor
latát és módját is. A ren 
delet szerint segélyre jogo
sult elsősorban a feleség 
és a gyermekek 16 éven 
alól, még akkor is, ha azok 
törvénytelenek, de eltartá
suk kötelezettsége a bevo- 
nultra hárul; a mostoha, 
örökbefogadott és a nevelt 
gyermek, továbbra az el

tartott szülő és a 16 éven 
aluli teljesen árva testvér is. 
Mindezek azonban segé
lyezésre csak azok tarthat
nak igényt, ha átlagos havi 
jövedelmük a 60 pengőt 
meg nem haladja. A segély 
összege a feleség után havi 
15, a gyermekek után havi 
10— 10 pengő, mely akkor 
is teljes egészében kifize
tendő, ha annak összege a 
havi 60 pengőt meghaladja. 
A segélyezést a katonai 
parancsnokságok értesítése 
alapján a helyi közigazga
tási hatóságok bonyolítják 
le. A segély iránti kérelmét 
a bevonultnak saját katonai 
parancsnokságánál kell be
nyújtania.

Népművelési délután 
a gazdaifjaknál

A helyi népművelési bi
zottság vasárnap, március 
hó 26 án délután a Szarvasi 
Gazdaifjak Önképzőköré
ben rendezett összejövetelt. 
A diszülésen a megnyitót 
Kiszely Mihály a Kör el* 
nöke mondotta. Majd Wág- 
ner Gíza gimnáziumi ta
nár, a helyi bizottság el
nöke párhuzamot vont a 
mai és a világháború előtti 
ifjúság sorsa között és vá
zolta azt a szakadékot, me
lyet az 1914 óta Magyar- 
országon átélt események 
az idősebb és a fiatalabb 
nemzedék között teremtet
tek. Kitért arra is, hogy a 
F e lv id é k  visszaszerzése 
mindnyájunknak, igy nem
csak a tisztviselőtársada
lomnak, az iparosságnak és 
a kereskedői osztálynak je
lent előnyt, de gazdatár- 
sáinknak is felbecsülhetet 
len hasznot fog jelenteni :

az ágrároüó szűkülése ré
vén. Ezután dr. Bernáth 
Kálmán járási tisztiorvos a 
helyes táplálkozásról mon
dott megszívlelendő szava
kat. Megemlítette, hogy al
földi lakosságunk, főleg pe
dig Szarvas más országok 
és városokhoz képest fel 
tűnőén kevés tejet és to
jást fogyaszt. Ugyanígy fel
tárta, hogy a főzelék és 
gyümölcs fogyasztása is 
minálunk minimális. Ha e 
két cikk fcgyesztásaelérné 
a nyugateurópai átlagot, 
úgy gazdáink a tej, tojás, 
zöldség és gyümölcsérté
kesítés révén ujabb nagyobb 
jövedelemhez juthatnának. 
A tanulságos beszédeket a 
kör hálás hallgatósága nagy 
figyelemmel és érdeklődés
sel hallgatLa végig és azo
kat az egyesület nevében 
Kiszely Mihály elnök kö~ 
szönte meg.

C I P Ő elegáns, jó 
o l c s óes

H A H Ó N Á L
(Hitelbank épületében) 

Kész cipók nagy választékban e

Tájékoztató
az OTI tagjainak

Katonai szolgálatnak
biztosítási viszonyként 

beszámítása
A katonai szolgálat tar

tamát, de legfeljebb a be
vonulástól számított 3 hó
napot a betegségi biztosítás 
szolgáltatásai szempontjá
ból a biztosítási viszonyban 
eltöltött idővel egyenlőnek 
kell tekinteni akkor, ha a 
katonai szolgálatot teljesítő 
egyén e szolgálatra a mun
kaviszony megszűnését kö
vető 3 héten belül vonult 
be és ha a bevonulás idő
pontját közvetlenül meg
előző 6  hónapon belül 
összesen legalább 2 hóna
pon át biztosítva volt.

A katonai szolgálatot tel
jesítő ilyen egyén az igy 
beszámítható idő alatt já 
rulékot fizetni nem köteles, 
saját személyében segé
lyezést nem igényelhet a
3 hónapnál nem hosszabb 
katonai szolgálat megszű
nését kévető 3 héten belül 
igénye nyílik azonban se
gélyezésre oly betegség 
esetében is, amely a katonai 
szolgálat ideje alatt kelet
kezett.

Az ilyen egyének család
tagjai, ha a katonai szol
gálat említett 3 havi idő
tartama alatt betegszenek 
meg, igényjogosultak a 
segélyezésre, sőt ha a ka
tonai szolgálat 3 hónapja 
után, 21 napon belül beteg
szenek meg, akkor is se
gélyre jogosultak, mert a
3 hónap az előfeltételek 
igazolása esetén, a biztosí
tási viszonyban eltöltött 
idővel egyenlőnek minősül, 
a passzív tagság előfelté
tele pedig a hónappal is 
igazolva van.

A családtagok egyébként 
igényjogosultságukat az il
letékes katonai parancs
nokság által e célra kiállí
tott igazolvánnyal igazolják. 
A katonai szolgálatból be
számítható időt (3 hónap) 
egyébként pl. a családtag 
szülészeti segélyre igény
jogosultság megállapításá
nál és általában bármilyen 
betegségi segélyhez szük
séges előzetes tagság iga
zolásánál is figyelembe kell 
venni, M.

HÚSVÉTI 

KÉPESLAPOK

MUUernél
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Virág vasár naptól- 
N agypéntekig

Lelkem a hit szárnyain 
messze-messze századok 
mélyére visszaszállva meg 
pihen egy király győzelmes 
bevonulása diadalánál. Egy 
király bevonulásánál, kit ho
zsannázó üdvrivalgással és 
eget-földet betöltő örömmel 
üdvözöltek. Ez a bevonu ó 
király nem volt más, mint 
Jézus Krisztus. Amikor Je
ruzsálembe bevonul, nem 
úgy vonul be, mint valami 
győzelmes triumfátor, mert 
nem haladnak előtte a le- 
győzöttek rabszijra fűzve, 
nem viszik előtte jelvénye
it, nem veszik körül csil
logó fegyverzetű vitézek, 
hanem csak 12 egyszerű 
tanítvány.

De egyénisége, sugárzó 
alakja, szemének égi tisz
taságot á asztó fénye és 
melegsége vonzóbbá teszik 
ó t  minden földi királynál. 
Nem ismeretlen a körül
vevő néptömegek előtt, kik 
sokszor meggyőződhettek 
arról, hogy beszédeiben 
hatalom nyilvánult meg, 
szavai csengésekor azt érez
hették, hogy az ég aláhaj 
lőtt a földre, a kegyelem 
homlokon csókolta a ba 
rázdás arcú földi vándort, 
az embert. Csodái ott vib
ráltak az emberek lelké
ben, először úgy, hogy ma
guk sem tudtak eligazodni 
önmagukon, valami vágyó 
nyugtalan érzés uralta a 
szivüket, valami égő tüztől 
lobogott a lelkűk és ennek 
a feszültségnek kellett ki 
törni egy orkánszerü kiál
tásban, mely megremeg
tette a levegőt, mely elju 
tott minden embeihez, hogy 
Összedobbanjon mindt’n em
ber szive király fogadó fel
séges hangulattá ebben a 
kiáltásban : Hozsánna, át
dott a király, aki jő az Ur
nák nevében Ontották az
után a virágokat, szórták, 
amerre ment s a vonuló 
Krisztust mindenfelé király
ként ünnepelték.

Megkapó az, hogy Krisz
tusnak egyetlen szava sincs 
az őt fogadó ujjongó tö 
meghez. Eszre sem veszi 
ünneplésüket. Tulnéz rajtuk 
és valami mérhetetlen szo
morúság tükröződik arcán. 
Tudja és érzi, hogy a tö
meg lelkesedése „feszítsd 
meg"-gé fog változni né
hány nap múlva . . . s szó

moman könnyezik.
A szomorú könnycseppet 

az arcomon érzem végig
futni s lelkemnek az az ér
zése, hogy Krisztus köny- 
nyezik ma iz én érettem és 
minden emberéit, mert 
szinte 2,000 esztendő után 
sem jutott tovább az em
beriség viráyvasárnap uj
jongó tömegének lelkisé
gén. Mi is ünnepelünk, 
hogy „feszi'sd meg"-et ki
álthassunk Virágvasárnepot 
ünnepelünk, hogy nagy
péntek ötét gyásza koszo- 
ruzza Krisztus homlokát.

Testvérem, hogyha a ke
gyelem _ forrásánál, Isten 
szeretete melegségénél üd
vösségedet keresd e földön, 
hogyha azt akarod, hogy 
boldoggá és szabaddá le
gyél, úgy szakitanod kell 
az első Virágvasárnap és 
Nagypéntek népének lei ki 
közösségével, mert ha meg
maradsz ennél a stációnál, 
úgy akkor tiszavirágszerü 
a te Krisztus hited, melyet 
ajándékul kaptál, de elté- 
kozoltál és ezért hallani 
fogod az Ítélet kemény 
zord szavát : sohasem is
mertelek tégedet.

Tovább . . . tovább . . .  
ne állj meg a szalmalángu 
tömeg hiténél, király ün
neplésénél . . . hanem sza
kíts az álünnepléssel, sza
kíts lelkedet befeketítő bű
neiddel, törd össze lelked 
edényét, hogy a kegyelem 
olaja újból megépíthessen 
s járulj oda a’ kegyelem 
Királya elé, — Krisztus elé, 
hogy alkalmas időben való 
segítséged lehessen, hogy 
átmentsen téged múlandó 
életből az örökkévalóság 
életére.

Álljon előtted azért örök 
mementókent az első Vi
rágvasárnap és Nagypén
tek népe, töredelmfs lel
ked királyává, tisztán, ben
sőségesen és fénylő öröm
mel Krisztust koronáz
zad . . .

Átadó vagyonváltság 
földek

Öcsöd községben kimoz* 
ditás folytán több jyBgyon*, 
v^ltság'í^és^pgváltott föld
parcella van üresedésben, 
melyek átadók. Igénylők az 
adóügyi irodában jelentkez* 
zenek.

— Húsvéti bál. Az öcsödi 
Olvasókör vigalmi bizott
sága ápri is 9-én, azaz hu-;- 
vét első napján »ttját össz- 
termeiben reggelig tartó 
táncmulatságot rendez. Be
lépődíj 1 pengő. A bál 
iránt igen nagy ez érdek
lődés.

— A Mezőgazdasági Kamara 
az olcsó rádióért. A Orszá
gos Mezőgazdasági Kamara 
most azt a javaslatot tette, 
hogy u rádió üzemének 
megvizsgálása céljából lép 
jen lözbe az árellenőrzés 
országos kormánybiztossá 
ga és állapi sa meg, hogy 
a műsor kiadásai lehetővé 
tennék-e a oz o csóbb rá
dió előfizetést ? Ugyancsak 
felhívta a kamara a föld- 
mivelésűgyi minisztert és 
az iparügyi minisztériumot, 
hogy tegyenek intézkedé
seket az olcsó falusi rádió 
készülék előállítása és for- 
galombahozatala érdeké 
ben.

— Ültetni való gyümölcsfák 
eladása. Öcsödön a községi 
kertben mindenféle ültetni 
való gyümölcsfa csemete 
kapható. Vermelt,, ültetni 
való gyümölcsfa dar.jbja 
40 fillér, nem vermelt fa 
darabja GO fillér. Ültetni 
való akácfacsemete szintén 
állandóan kaphatók. Vevők 
jelentkezzenek a kertgaz
dánál.

— Mozi. Az öcsödi Hun
gária Mozgóban szomba
ton és vasárnap „Nagy
mama" cimű magyar film 
kerül bemutatásra a legjobb 
magyar filmszinések fősze
replésével.

j Anyakönyvi hirek
Öcsödön 

március 16-tól március 22-ig.

Születtek : Lazok István 
és Garai Mária leánya Ilon
ka, Hajdú Jusztinia fia An
tal, Pápai Lajos és neje 
Jordán Rebeka fia La
jos.

Házasságot kötöttek: Sza
bó Bálint Szabó Julianná
nál, Izbéki Sándor Borza 
Margittal.

Haláleset nem volt.

1931 — 1339. 

Hirdetmény.
Közhírré teszi az elöljá

róság, hogy Főispán Ur az 
illetékes szervek, továbbá 
a munkaadók és munka
vállalók képviselői közbe
jöttével az aratási és csép- 
lési munkabéreket teljes 
részletességgel az 1939. 
évre vonatkoztatva a vár
megye területére megál
lapította.

A munkabér megállapí
tások csupán az egyönte
tűség céljából történtek 
es általános irányelvül szol
gálnak és nem zárja ki azt, 
hogy a munkaadók ezen 
megállapításoktól eltérőén
— de semmiesetre sem 
rosszabb — szerződéseket 
kössenek .a munkásokkal.

A részletes megállapítás 
az iktató hivatalban a hi
vatalos órák alatt megte
kinthető, úgyszintén az ősz- 
szes társaskörökben. 

Öcsöd, 1939 március 23.

Elöljáróság.

C o n t i n e n t a l ,  R h e i n m e t a l l ,

H u n g a r i a  é s  P á t r i a

I ROGEPEK
3-6-12 és IS havi 
részletfizetésre
eredeti gyári áron kaphatók 
és m e g t e k i n t h e t  ők  á

MÜLLER CÉGNÉL!
Használt írógépeket becserélünk I


