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FOLYTATODOTT A HETEN

ZERINVÁRY SZÚRD
D I A D A L U m  A KERÜLETBEN

Elfogadták az ajánlásokat — A hivatalos je lö lt 
ajánlóinak hatalmas tábora előre vetíti fényét dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd fölényes, mindent elsöprő 

győzelmének — Elhalkultak az ellenzékiek
A Magyar Élet Pártja az 

elmúlt hetet — tekintettel 
arra, hogy ezt a választást 
közvetlenül megelőző hetet 
néma hétnek írják elő a tör
vényes rendelkezések, — 
teljesen nyugodtan, a maga
biztonság fölényes nyugal
mával töltötte el. A múlt 
hét befejező napjain egy-két 
helyen még fellángolt minden 
heve és tüzével a válasz
tópolgárság lelkesedése, hogy 
a választás napja előtt még 
egyszer hitet tegyen a Ma
gyar Élet Pártja s annak 
zászlóvivője, dr, vitéz Ze- 
rinváry Szilárd képviselő- 
jelölt mellett.

Csütörtökön délután volt 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
programbeszéde Nagyszéná
son — a Magyar Élet Párt
jának eme rendkívül erős és 
egységes kerületében, — 
ahol a választás az ellenzék 
minden praktikája és fondor
latai ellenére is százszáza
lékos kormánypárti győzel
met igér. Határtalan lelke
sedés Fogadta vitéz Zerinváry 
Szilárdot és kíséretét, im

ponáló, remekbeszabottprog- 
ramadásáit pedig frenetikus 
taps s hangos, mámoros ér
zelmi kitörések. A gyűlés 
lefolyását egyébként az aláb - 
biakban adjuk közre :

Nagyszénáson (faluban) a 
Kultur-házban Zerinváry 
Szilárdon kivül beszéltek 
még; Megnyitót mondott 
dr. Manzel Gyula, Wágner 
Géza, Bágyoni János. Záró- 
szót mondott dr. Manzel 
Gyula. A rendkívül lelkes 
gyűlés a Himnusz áhitatos 
hangjai után oszlott szét.

Nagyszénás-Ujpusztán a 
középrészen Z e r i n v á r y  
Szilárd nagy hatástkeltő be
széde után még Wágner 
Géza és Bágyoni János szó
laltak fel.

Ugyanaznap délutánján a 
Magyar Élét Pártjának itt
hon maradt vezetősége a 
választópolgárság határozott 
kívánsága és óhajára gyűlést 
tartott Békésszentandráson, 
ahol a községháza udvarán 
összegyűlt hatalmas tömeg

előtt dr. Medvegy György 
választókerületi h. elnök és 
Orosz Iván szervezőtitkár is
mertették újólag a Magyar 
Élet Pártjának programját és 
célkitűzéseit a hallgatóság 
élénk figyelme és lelkes 
együttérzése mellett. A hely
beliek részéről Lászlófi And
rás kubikos beszélt, hitet 
téve a magyar munkásság 
és Békésszentandrás község 
választópolgárságának ' el
szánt győzniakarása mellett.

Ezt követőleg a szűkebb 
pártvezetőség, bővülten a 
szentandrási hívekkel, Csa- 
bacsűdre hajtatott s részt 
vett az időközben Nagy
szénásról megérkezett jelölt 
csabacsűdi programbeszé
dén is,

Csabacsűdön a gyűlést 
Martinék Ferenc párttitkár 
nyitotta meg. Ezután a ha
talmas számmal összegyűlt 
közönség előtt dr. vitéz Ze
rinváry Szilárd ismertette a 
Magyar Élet Pártja célki
tűzéseit. A gyűlésen felszó* 
lalt még Wágner Géza.

Ez utolsó napok hangu
lata is meggyőzhetett min
denkit arról, hogy ebben a 
választókerületben meddő 
kísérlet, hiú ábránd csak 
fékezni is útjában a Magyar 
Élet Pártjának mindent el
söprő lendületét pünkösdi, 
megtisztult lélekkel és hittel 
az uj magyar élet felé való 
törekvésében.

A győzelmi remény annál 
is inkább hatványozottabb, 
a kerület polgársága annál 
is inkább elégedettebb és 
lelkesebb, magabizóbb, mert 
élén egy olyan ember álj 
Zerinváry Szilárd személyé
ben, aki mind a mai napig 
maga volt a megtestesült 
becsületesség, hűség, lelki
ismeretesség, fajtáját rajon
gásig szerető munkás, nyílt
szívű és kitárt lelkű magyar 
ember, akinek megválasz
tása éppen azért nemcsak 
fölényesen biztos, de azt 
követőleg is a polgárság lég* 
szélesebb rétegei szíve-lel- 
kében őszinte megelégedést, 
örömöt kiváltó pünkösdi 
megújhodás lesz,

Ára 10 fillér
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Aki Szarvas fejlődését akarja, dr. vitéz Zerinváry Szilárdra szavazzon !

A meg nem alkuvó keresztény jobboldal 
egyetlen politikai tábora a

M agyar Élet Pártja !

I nemes SöjtSri Károly 
1886 1939.

Szomorú gyászhir terjedt 
el futótűzként folyó hó 
20-án a reggeli órákban 
városunkban. Nemes Söj- 
töri Károly a helybeli ev. 
gimnáziumnak csaknem két 
évtizeden át köztiszteletben, 
igaz megbecsülésben és 
nagy szeretetben álló érté
kes tanéra — rövid szen
vedés után elhunyt. Elhuny
tét szomorúan tragikus 
esemény előzte meg. Folyó 
hó 15-én, amikor a gimná
zium Vili. osztályos tanu
lóinak a latin nyelvű írás
beli érettségije indult vol
na meg, mint szaktanár 
ment a vizsgálatra az igaz
gatónak és két tanártársá
nak kíséretében. Alig kezd
te meg az igazgató a vizs
gálaton hivatalos működé
sét, amikor Söjtöii Károly 
hirtelen összeesett és mun
kaképtelenné lett. A gyor
san megjelent orvos meg
állapította a komoly bajt 
és Söjtöri Károlyt mentő
autón szállították haza la
kására. Attól a perctől 
fogva, hogy ágynak dőlt, 
állandóan súlyos állapot
ban volt és napról napra 
csökkent a reménység ah
hoz, hogy meg legyen 
menthető az életnek. Szom
baton reggel a korai órák
ban azután be is fejezte 
életét.

Söjtöri Károly azok 
közé az emberek közé 
tartozott, aki nem moz
gatott tudásával hegyeket, 
de mint alapos felkészült
ségű ember, sokat olvasott 
és sokat látott tanár, a 
legszakszerűbben t u d t a  
munkáját végezni az isko
lában. Csaknem állandóan 
a felsőbb osztályoknak a 
tanára volt, amelyeken a 
latin és magyar nyelvet és 
irodalmat tanította. Lelkes 
buzgó tanár volt, aki min
dig szorgalmasan készült 
el minden órára és min
den törekvése az volt, hogy 
minél többet juttasson ab 
ból az értékekből tanítvá
nyainak, amelyeket ő a 
maga számára hosszú és 
fáradságos - munka révén 
szerzett meg. Résztvett 
minden iskolai munkában, 
több éven át mint osztály
főnök — önképzőkör veze
tő — s különösen kiváló 
gyorsíró volt — aki e tár- 
^yat sok tanítvánnyal ked- 
vehette meg.

De nemcsak mint jótani- 
tómester — tanár-ember, 
hanem mint nevelő is meg- 
állotta helyét minden vo
nalon — és e téren bánás
módjával, figyelmeztető és 
oktató tanácsaival akarta 
mindenkor szolgálni azokat 
a célokat, amelyeket a 
mostani modern pedagógia 
az iskolák fő célkitűzései
nek tart.

A Dunántúl gyönyörű 
vidékéről, Zala vármegyé
ből származott nemes Söj
töri Károly ide a Túl Ti
szára. 1886-ban született 
Petrikeresztúron és el. is
kolainak szülőfalujában tör
tént elvégzése után Kecs
keméten végezte a közép
iskoláit, majd a kolozsvári 
Tudomány Egyetemen. a 
bölcsészeti kart, ahol 1913- 
ban tanári oklevelet szer
zett.

Kolozsváron, majd ké
sőbb Léván tanároskodott 
és ez utóbbi helyen sok 
keserűséget kellett néki is 
elszenvednie a háború be
végzése után bekövetkezett 
nehéz időkben. Innen igye
kezett menekülni és 1921- 
ben a helybeli gimnázium 
fennhatósága tanárévá vá
lasztotta. Itt működött az
óta állandóan, igyekezett 
mindenkor beleilleszkedni 
az iskola régi szellemének 
kereteibe és eleget tenni 
minden feljebbvaló ható
ságainak.

A kartársi előzékenység
nek, a tanári kötelességtel- 
jesitésnek, a tanulókkal való 
gyengéd és szeretetteljes 
bánásmódnak élő mintaké
pe volt és ha hibát kere
sünk benne, akkor ez nem 
lehet más, mint az ő vég 
telen szivjósága. Szivének 
szeretete nem ismert ha
tárt, haragudni nem tudott, 
bántani soha meg nem 
bántott senkit és ha úgy 
érezte, hogy akaratán kí
vül nem úgy cselekedett, 
amint óhajtotta volna, azt 
százszorosán iparkodott jó
vátenni.

Értékes munkásságát el
ismerte F ennha t ó s ága ,  
nagyrabecsülte iskolánknak 
tanári kara és hálásan vet
te ifjúsága, amely gondjai
ra volt bízva.

Távozásával helybeli gim 
náziumunkat igen érzékeny 
veszteség érte, helyének 
pótlása most már az iskola 
egyik főgondja lészen.

Söjtöri Károly temetése 
folyó hó 22-én délelőtt volt 
a gimnázium udvarán, az

iskolákhoz tartozóknak, ta
nároknak, az ifjúságnak, 
számos tisztelőnek és jó
barátnak könnyező részvé
tele mellett.

Temetésén a megható 
gyászbeszédet Korim Kál
mán gimn. vallástanár tar
totta, egyháziszolgáiatot tel
jesített mind a három hely
beli ev. lelkész, majd a 
Vili. osztály nevében Já
nosi György tanuló, a volt 
tanítványok nevében dr.

A munkában és élettö
rődésben elfoglalt, tenger
nyi gcnd között élő vidéki 
magyar nép — valljuk meg 
bizonyos tanácstalansággal 
néz szembe a titkos válasz 
tójoggal, amellyért pedig 
mennyi politikai csatát, 
mennyi ádáz tusakodást és 
harcot vívott meg addig. 
Most, hogy reform kor
mányzatunk valóra váltotta 
ezt is, úgy látszik első pil
lanatra, mintha nem is 
tudna vele mit kezdeni. 
Mintha még mindig benne 
rezegne lelkében a régi, 
nyilt szavazásos harcok 
emléke, amelyektől immár 
véglegesen búcsút kell 
vennie. Ezt mesélik az 
istenadta népről letűnt el
lenzékeink, felidézni pró
bálván a tűnő, múlt idők 
reminiscenciáival még egy
szer azt a kort, mely fényt, 
dicsőséget, derűt és nap- 
sugárt egyedül és kizáró
lag csak nekik hozott, tud
juk jól, mennyi könny és 
verejték, vérízzadásos mun
ka és csalódás árán. A Mép 
pedig valójában uj formá
iéban, uj eszközökkel, in
kább* az ész, mint az in
dulattal ; józan belátással, 
a valóságos tények komoly 
mérlegelésével,a személyes 
vonatkozású kérdések teljes 
kikapcsolásával, csendben 
és nyugodtan, de méltóság- 
teljesen készül nemzet- 
irányitó hivatását teljesíteni

Král Márton ügyvédjelölt, 
a tanári kar és iskola ha
tósága nevében a sírnál 
az igazgató mondott bú
csúztatót.

Az élete javakorában el
költözött értékes munkás
nak emlékét az iskola há
lás kegyelettel fogja min
den időkre megőrizni. Meg
pihent porain nyugodjék az 
Örök Istennek megnyug
tató kegyelme és békes
sége.

a mindinkább közeledő, 
végre valahára, titkos kép
viselőválasztás napján. Bi
zonyos, hogy soha komo
lyabb időben és nagyobb 
felelőséggel nem döntött 
nép a maga sorsáról, mint 
mi magyarok ezen a pün
kösdi szentlelkes képviselő- 
választáson fogunk. Érzi 
ezt ennek az országnak 
de szűkebb pátriánknak 
minden polgára is. s éppen 
azért tömörült szive-lelke 
teljes odaadása, hite és 
bizodalmával e sorsdöntő 
idők ihlette Magyar Élet 
Pártjának lobogója alá, 
mely szándékaiban nyílt és 
becsületes, céljaiban tiszta, 
harcmodorában úri, magya
ros tempójú és amely po
litikánk egyetlen megvaló
sítható, komoly tartalmát 
rejtegeti méhében magyar 
életünk jövő kialakulását 
illetően. Vajha adná az Úr
isten, hogy ezen a szép, 
piros pünkösdi ünnepnapon 
felénk szállna bölcseséget 
árasztó Lelke, hogy tiszta 
keresztényi lelkiismerettel 
és mélységesen hazafias 
magyar becsülettel és böl>- 
cseséggel álljon minden 
ember az urnák előtt, ami
kor egész bizonyosan az 
uj, szebb, jobb magyar 
élet hajnalát nyitja meg 
majd szavazatával a ma 
élő és elkövetkezendő ma
gyarok számára.

Munkás Testvérünk 1 
Ha emberhez méltóbb életre vágyói és nem 
akarsz tovább rabszolgasorsban élni: egy 
utad van csupán : a M a g y a r  É l e t

Az urnák d & t t
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Milyen eszközökkel
szeretné megbontani 
a magyaregységetaz 
erőlködő ellenzék ? ?

Az egyik ellenzéki kép
viselőjelölt t ámoga t ó j a  
„bölcs" felszólalásában azt 
említette, hogy a N. E. P. 
átfestette a cégérét és M. 
É. P. lett. E megkülönböz
tető jelzésben nem a név 
a fontos, hanem a vele 
kapcsolatos szelekció, a 
rendszerváltozás. így a fe
lületes szemlélő itt csupán 
a külsőségeket nézi és nem 
a lényeget. A Magyar Elet 
Pártja azzal, hogy a disz- 
szidensek kiválása által 
megszabadult egy tehertől, 
mely a Gömbös-íéle nemes 
elgondolásokat állandóan 
elgáncsolta, egyben a sok 
kórokozó mételytől, élős- 
ditől is megtisztult és kiha
jítva „kosarából" a fölös 
leges „homokzsákokat", 
eszményibb magasságokba 
emelkedhetik és őszintén 
megoldhatja a magyar jövő 
problémáit. A szelekcióval 
kapcsolatos ez a névválto
zás azonban a Magyar Elet 
Párjánál nyíltan ment végbe 
és nem úgy, mint az egyik 
ellenzéki pártnál, mely ma 
egy országos párt köntö
sében indul és hívei maga
tartása végett ennek min
denütt éppen az ellenkező
jét hangoztatja.

Egy másik ellenzéki ön

jelölt meg azt a könnyelmű 
nyilatkozatot merte meg
kockáztatni, hogy a föld
birtokreform - tervezetben 
gróf Teleki Mihály örök 
bérletekkel kívánja a nincs
telen földmunkások sorsát 
megoldani Szomorú, any- 
ny<ra mégis csak át kellett 
volna tanulmányoznia a ké-, 
szülő törvény-tervezelét 
hogy ilyen kijelentés ne 
hangozhassák el : itt nem 
örök, hanem 20 évre szóló 
bérletekről van szó, mely 
idő alatt a földhözjuttatott 
a bérösszeggel egyben a 
föld tulajdonosévá válik.

Lesznek, nagyon termé
szetesen olyanok is, akik 
nem teljesítve vállalt köte
lezettségüket, bérletük bi
zonyára örök bérletté is 
vélhetik. A 20 éves és eset
leg örökbérlet azonban egy
ben az állam szociális gon
doskodását is jelenteni 
majd, hogy a földhöz-jutta- 
tott az igy szerzett földet 
valamilyen könnyelműség 
által el ne herdálhassa, ide
gen kézre ne juttassa. Az 
állam ezt a földet a gyer
mekeknek is biztosítani ó- 
hajtja és a bérletrendszer
ben az egyetlen lehetséges 
utat találta, mellyel a nincs
telen tulajdonhoz juthat.

A mostani választásokban 16 párt indul l 
Mohácsot a magyar nemzetre a pártvil
longások hozták ! Vigyázz magyar testvér, 
hogy a történet meg ne ismétlődjék !

Hiábavaló itt minden erőlködés : az illető Urak 
teljesen elfelejtik, hogy ma már 1939-et írunk, 
beszédekkel, korteskedésekkel, pletykákkal ma 
már nem lehet a népet félrevezetni, a múlt sok 
bűne a csak egy osztályt képviselő párt program
jával meg nem szüntethető és jóvá nem hozható.

A bűnös múlt elmerülő
ben van és azt semmiféle 
osztály nem tudja már életre 
kelteni. Más szelek; más 
más idők járnak érre mi 
felénk is. A népnek, az if
júságnak jogai és igényei 
vannak, ezek elől' kitérni 
nem lehet. Ma már min 
denki tudja, hogy a Magyar 
Élet Pártja nem párt akar

lenni, hanem az összes tár
sadalmi osztályok közös ér 
dekképviselete, mely evvel 
az igazi egységgel és annak 
összetartó erejével akarja 
felépíteni a jobb, a boldo
gabb Magyarországot.

Nagy tévedés, amikor az 
ellenzék azt hirdeti, hogy 
Zerinváry a kormány je
löltje.

Ácukorról
Mindenki tudje, hogy é- 

des. sőt tudják azt is sokan, 
hogy fontos élelmiszer és 
előnyösen hat a kisgyermek 
csontfejlődésére. A csecse
mők táplálásánál meg egy
szerűen nélkülözhetetlen. 
Ezért a magyar kormány 
gondoskodott arról, hogy 
a szegényemberek gyer
mekei ne nélkülözzék a 
fejlődésükhöz szükséges 
cukrot. Az egészségházak, 
Stefániák stb, révén minden 
reászoruló szegény csecse
mő és kisded havonként 
és személyenként 1 kg 
cukrot kap ingyen, sőt az 
áldott állapotban levő asz- 
szonyok és a szoptatós 
anyák is. Az igényjogosult
ságot az elöljáróság, de 
legfőként a család anyagi 
szociális viszonyaival isme
rős orvos állapítja meg,

szonyok a szarvasmarha, 
illetve tehénállomány sza
porodásához fognak vezetni 
és a gazdák anyagi hely
zetén is segíteni fog. A 
cukor és tejakció speciális 
és egészségügyi munka 
ezért a hatóságok ennek 
vezetését orvosokra, védő
nőkre és részben a taní
tókra, akik életük nagy 
részét a szegény nép és 
annak gyermekei között 
töltik. A f a l u s i  és 
kistanyai iskolában a tanitó- 
néni és bácsi nemcsak 
tanít, hanem a sápadt, 
szegény gyermekeknek 10 
óraira édes fejecskét is 
oszt. A zöldkeresztes cukor 
és tejakció a hozzáfűzött 
reménységeket mér eddig 
is beváltotta és ezért a 
kormány évről-évre jobban 
kiterjeszti. Mivel azt már 
látjuk, hogy a cukornak 
mint élelmiszernek a fon
tosságáról és igen sokféle

Magyar és tót anyanyelvű testvér !
Ha nem akarod országodat Ausztria 
és Csehország gyászos sorsára 
juttatni, a Magyar Életre szavazol

Zerinváry maga a n é p  jelöltje és a kormány, 
miÁt amely ma az ellenzéket képviseli és újját 
az idők ütőerén tartja, engedett ennek a kíván
ságnak és Zerinváryt küldte erre a felelős posztra.

Kisgazda Testvérünk! 
Ma verejtékes nehéz munkádnak a teljes gyümölcsét 
te magad akarod élvezni és gyermekeid jövőjét 
biztosítani, nincs más választásod, mint a Magyar 
Élet, mely a testvéri összefogást és valamennyi 
társadalmi bsztály egyenlő megsegítéséért küzdi

nem szigorúan a vagyoni 
viszonyokat véve csak fi
gyelembe, mert egyenlő 
anyagi helyzet és kereseti 
lehetősége nem egyenlő
4 — 6, eselleg 8 gyerekes 
családéval Ezenfelül ingye
nes cukorral láthatók el az 
óvódás- és iskolásgyerme
kek, sőt a cukorakcióhoz 
csatlakozott a zöldkeresz 
tes tejakció, amely révén 
a szegény nf-p gyermekei 
ingyenes tejhez jutottak. A 
tejakció a kisgazdatársada
lomra is jóhatással van, 
mert a tej értékesítési le
hetőségek nemcsak megja
vultak, de az utóbbi időben 
a szükségelt tejmennyiséget 
már nem is tudták szállí
tani. Remélni lehet, hogy a 
megjavult értékesítési vi

csemegének és nyalánk
ságnak elengedhetetlen 
kellékéről még a gyerme
kek is meg vannak győ
ződve, felhívom figyelmüket 
arra, hogy azért a cukor 
fel- és kihasználási lehető
ségeinek is vannak korlátéi. 
Csecsemő- és kisdedkorben 
a nyt ri melegben mivel 
könnyén erjed, bélhurutot 
okozhat. Az inkább felnőt
tek körében előforduló cu
korbetegségnél egyenesea 
ártalmas. Mint élvezeti cikk 
és csemege is ha nem kellő 
helyen és minőségben hasz
nálják fel, pl. zsidó szokás 
szerint a töltött káposztára 
hintik vagy helytelen be
állításban politikai célra 
akarják fel- és kihasználni, 
émelyítő.

ÉRTESÍTÉS ! Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
S 5555555555555  közönséget, hogy Szarvason, II.

kerület Csúcs-utca 131 szám alatt 
(dr Simon Béla orvos háza mellett)

R Ö F Ö S  ÜZLETET MY I T O T T A M

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

„0 K R I S K A  G Y Ö R G Y
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Az ajánlások során
dr. vl íéz Zerinváry Szilárd
ajánlóíveit 7 8 9 3  választó irta alá a választó- 

kerületben. A választók 7 3  százaléka!
K o r k é p :  1935-1939

Nem kis erővel nézi az ember 
azt a plakátot, amely olyan nkitó 
színekkel mutatja be B. I. és 
Eckhardt Tibor politikai kézfugá- 
sát, ha csúfosan megbukott ban- 
kokratákkal levitézlett miniszter- 
elnök és a független kisgazdapárt 
vezére ugyanis nem voltak mindig 
ilyen jó barátok. Jól emlekeztínk 
rá, amikor 1935 februárjában egy 
szentesi népgyűlésen Eckhardt Ti
bor a nemzet első számú közel
lenségének kiáltotta ki gróf Bethlen 
Istvánt és kriptába kívánta helyez
ni. Két nappal később Berki Cyula, 
Bethlen Istvánnak máig is leghű
ségesebb csatlósa, a „8ÓraiUjság- 
1935 február 19-iki számában 
válaszolt Bethlen István helyett 
Eckhardt Tibornak, akinek szemé
lyéről és politikai életlátásáról né
hány közvetlen szóval igy emlé
kezett meg :

. „Eckhardt Tibor polilikai nyi
latkozatának nincsen különösebb 
jelentősége. Jobban tenné Eckhardt 
ha a maga sötét politikai múltjá
val foglalkozna bűnbánóan és a 
saját háza előtt seperne. Könnyű 
a tájékozatlan népet demagógiával 
félrevezetni/4

Nyilatkozata további részében 
Berki Gyula ezeket mondotta 
Eckhardt Tibor külpolitikájáról : 
„Atií genfi megbízotti szerepét 
illeti, az illetékes tényezők azért 
vonták meg ezt tőle, mert a par
lamentben azt a könnyelmű és léha 
kijelentést tette, hogy több joga van 
a Csehországban élő magyaroknak, 
mint azoknak, akik itt élnek a 
csonka haza földjén. Eckhardtnak 
ez a kijelentése mérhetetlen ká
rokat okozott nekünk Genfben és 
nem akartuk, hogy ez mégegyszer 
megismétlődhessék/4

Bethlen István természetesen nem 
volt haj andó Eckhardtnak meg
tenni azt a szívességet, hogy a 
kriptában feküdjön, sőt mit tesz 
Isten azóta már ki is békültek 
egymással. Most pedig Eckhardt 
Tibor politikai barátságot kötött 
a zsidótörvényt és földreformot 
ellenző Bethlen Istvánnal és mint 
egy mátkapár úgy álltak most a 
nemzet elé, hogy frigyükre a ma
gyar nép adja áldását.

Magyar politikust még nem il
lettek olyan kemény kritikával, 
mint amilyennel Berki Gyula fej- 
bekólintotta a függet e;i kisgazda- 
párt vezérét Úgy látszik, hogy 
ezeket az érdemeket akarja most 
honorálni Eckhardt Tibor, amikor 
Berki Gyulát a független kisgaz
dapár; hivatalos jelöltjeként Haj
dúnánáson felléptette. Ez a ba
ráti kézfogás legalább is olyan 
komikus, mint az a képt amely a 
kisgazdapárt lakkcipős-monoklis 
vezérét ábrázolja abban a póz
ban, amikor dacosan kezetszorit a 
csúfosan letűnt 10 éves egyed
uralom volt miniszterelnökével.

Ha ilyen a vezér milyen lehet a túl
nyomórészt ügyvédekből álló párl? 

Magyar testvérem I gondolkozz!

Hit tett a kormány 
az utolsó években 

a szarvasi 
választókerületért?

Jó pár esztendeje elindult 
már útján az Eszme — az 
új magyar életet kiformálni 
törekvő reform kormányok 
útján, hogy felépítse végre a 
liberális romhalmaz felett az 
új, keresztyén, magyar élet 
sziklaszilárd fundámentummá 
épületét. Az eddig eltelt idő 
bizony alaprakással telt el 
csupán, bár egy két helyen 
már felülépitkezésbe is kezd
tek. Ilyen szerencsés hely ez 
a mi szarvasi választókerü
letünk is. Nehéz felsorolni 
a végzett és most folyó re- 
formmunka eredményeit, hi
szen annyira a szemünk előtt 
zajlottak le e munkálatok, 
annyira természetes és ma-

deken át. Hogy mást ne is 
említsünk, tavaly kapta meg 
az ezüstszőlői iskola felépí
téséhez szükséges, csaknem 
elegendő államsegélyt; két 
évvel ezelőtt kezdték építeni 
a Szarvas—Szentandrás kö
zötti útszakaszt; ezekben az 
években fejezték be a mező- 
berényi út építését; a me
zőtúri komphoz vezető kö- 
vesutat is mostanában csi
nálták sőt ez időre esik az 
orosházi úti 3 km-es műút 
s a szentesi kövesút járha
tóbbá átépítése is. Hogy a 
jó karban lévő utak, mit je
lentenek a tanyavilág szoci
ális és kulturviszonyaiban fe
lesleges talán külön hang-

A keresztény fiatalság elhelyezéséért és 
tisztességes megélhetéséért harcol a

M AG YA R  ÉLET PÁRTJA

gától értetődőknek tartottuk 
őket, hogy igen keveseknek 
jutott eszébe meditálni a fe
lett ki, vagy kik és miért 
épen a mi választó kerüle
tünknek juttatta azokat.

Kár tűnődni efelett, meg 
állapítani azonban a tényt s 
a helyzetet a maga valósá
gában feltárni talán még sem 
lesz érdektelen és hiábavaló 
éppen ma, amikor a választó 
minden párt programjában a 
realitásokat biztositja s az 
eddigi esetleges konkrét ered
ményeket keresi s azok sze
rint formálja ki a pünkösdi 
választáson kifejezésre jutta
tandó meggyőződését.

Általánosságban megálla
pítható tény, hogy Szarvas 
az utóbbi 4 5 esztendőben 
többet haladt fejlődésében* 
mint azelőtt hosszú év tize

súlyoznunk. De az útviszo
nyok megjavítása nemcsak 
speciálisan Szarvast érintő 
és érdeklő probléma, sőt 
nemcsak Szarvast az egye
düli, mely utat kapott e vá 
lasztó kerületben. Mostaná
ban épült Csabacsűdön a 
község főútvonalán kb. egy- 
egy kilométeres kövesút, 
Szentandráson a faluban hét 
helyütt is, határában pedig 
a Szentes felé vezető útat 
kövezték ki, de nem maradt 
el e téren Kondoros sem.

Kondoros község egy mo
dern ártézi strandfürdőt és 
népfürdőt kapott, Csabacsüd 
egészségházat, egy Northon 
rendszerő csőkutat, Szent
andrás két kutat, Szarvas is 
többet, sőt egy ártézikutat is. 
Békésszentandrás községben 
most folyik a házhelyosztás,

KOMÁROM— KASSA— UZSOK 
ezen az úton halad tovább a

M A G YA R  ÉLET PÁRTJA

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonok, isme

rősök, jó barátok, valamint 
a Szarvasi Hengergözmalom 
igazgatósága és munkáslár- 
saim, kik felejthetetlen Fe
leségem, illetve Édesanyám 
temetésén megjelentek és 
ezzel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, ezúton fogadják 
hálás köszönettlnket.

Kovács György 
és Annuska leánykája.

kiutalták a szentesi-úti iskola 
építési költségeit s igen elő
rehaladt stádiumban van az 
állam költségén épülő nap
közi otthon is. Emellett a 
községi költségvetések vonat
kozó fejezeteinek épségben 
hagyásával valamennyi köz
ségünk erős fejlődést mutat 
a járdaépítés, fásítás, általá
ban a szépitészet terén is. 
Már két éve épül a duzzasz
tómű, a békésszentandrási 
vízlépcső, melynek gazdasági 
kihatása most még megkö
zelítőleg sem állapítható meg. 
Emellett levezette a jelenlegi 
s az őt megelőző kormányok 
szociális gondoskodása révén 
az értelmiségi munkanélküli
séget is oly annyira, hogy 
ma már a kereslet indexe 
szökkent fel igen-igen erő
sen. Bármere is fordulunk 
a szociális gondoskodások, 
hasznos beruházásoknak, az 
összeség tanusgatásnak se 
szeri-se száma e kerületben, 
melynek népe most fogja 
háláját a kormányzattal szem
ben leróni.

Egy helyütt már említettük, 
hogy a nép hangulat töme
geivel, a Magyar Élet Párt
jának zászlaja alá állott, ma 
adtuk, bár hézagosan és hi
ányosan csak magyarázatát 
annak. Mert a nép annyi 
gondoskodás láttán gondol
kodóba esik s inkább hisz a 
programban, — melynek elő
hírnökei fentebb felsoroltak
— mint a hordódemagógia 
üres frázisainak. Ezért erős- 
bödik itt napról-napra a Mép. 
hangulat s Zerinváry Szilárd 
hivatalos jelölt ezért számit- 
hát biztos győzelemre.

Zöld hitelt folyósít
a Szarvasi Takarékpénztár, 

mint a Futura föbizományosa.
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H Í R E K .
Istentiszteletek.

A szarvasi ág. h. ev. ótemp
lomban pünkösd első napján 8 
órakor tót, 10 órakor magyar. Az 
újtemplomban tót istentisztelet.

Pünkösd második ünnepén az 
ótemplomban 8 ó. tót istentisz
telet, 10 órakor magyar konfir
máció, délután 6 órakor magyar, 
az ujtemplomban 9  órakor ma
gyar istentisztelet.

Istentiszteletek sorrendje a kát, tem
plomban Vasárnap 8 ó. csendes mise, 
9 ó diákmise, 10 ó. szentbeszéd, nagy
mise. D. u. 4 ó. litánia. Köznapokon 
reggeli mise egynegyed 8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak pünkösd első napján d. e. 10 
órától úrvacsoraoszlással az Árvaház 
dísztermében. Délután 4 órakor szintén 
lesz istentisztelet. — Kondoroson pün
kösd másnapján délután 2 órakor van 
istentisztelet a községi iskolában.

Lapunk előfizetőinek és ol
vasóinak kellemes pünkösdi
ünnepeket kivan a „Szarvas
és Vidéke" szerkesztősége 

és kiadóhivatala.

— Levente lövészverseny. A 
szarvasi járási leventeegyesületek 
e hó 21-én tartották még jáiási 
lövészversenyüket. Az oktatók 
versenyén Ifj. vitéz Zerinváry 
Szilárd (Szarvas) az egész ver
senyben apszolut első lett 130 
egységgel, második Bankó Pál 
(Szarvas) 122 egységgel, harmadik 
dr. Gergely István (Öcsöd) 121 
egységgel.

— Az új tizpengösök. .Az
uj tizpengős ta'én a leg
szebb bankjegyünk. Rajza 
színezése, formája, művé
szi kivitele egyaránt egész 
elsőrendű Büszke lehet al
kotására a bankjegynyom
da.

— Titkos reménye mindenki
nek, hogy egyszer vagyohoz jut. 

Ez könnyen teljesülhet, ha állami 

sorsjegyet vesz. Egész sorsjegy 

ára 3 pengő, fél sorsjegy ára 

1.50 pengő. Főnyeremény 40.000 
pengő. Húzás junius G-án.

Baj van a Szociál
demokrata Pártban

A botrányok által agyon komp
romittált és betiltás előtt álló szo
ciáldemokrata párt is szerencsét 
próbál Békés vármegyében. Mint
ha az elmúlt hetek atett mi sem 
történt volna a szociáldemokrácia 
berkeiben, felemelt fejjel mernek 
a munkásság elé állni azok a 
szocialista vezérek akiktől köz
tudomású, hogy fenfartás nélküli 
uszály hordozók voltak a zsidó 
vezéreknek, felelős vezetőségi tag
jai voltak annak a 39 szakszer
vezetnek, amely ellen a belügy
miniszter a legsúlyosabb gyanú 
okok miatt most vizsgálatot ren 
delt el.

Még itt vannak előttünk a rok
kant egylet bukásának egész för
telmes infernója, a törekvés ta
karékpénztár bukása, amelynél a 
kisemberek ezrei vesztették el 
nehezen megtakarított pénzüket. 
Szinte még a kora sem szállott 
le az általános fogyasztási szövet

kezet összeomlásának és kitudja 
még hogy milyen botrányokat rej
tegetnek ezek a szakszervezetek. 
Az egész ország meg van győ
ződve arról, hogy a munkásság 
millióinak szükségük van jóléti 
szervezetekre, olyan intézmények
re amelyek jogaikat biztósitják, 
de azért azt is érzi mindenki, 
hogy a munkásság védelme nem 
maradhat továbbra is azokban a 
kezekben amelyek nem védőfegy
vert szorongatnak, hanem a pénz
társzekrények kulcsát.

Megbuktak ezek a szociálde
mokrata szakszervezetek. Meg

bukott egész vezérkaruk és ve
lük együtt bukott Szeder Ferenc, 
Farkas István és a többiek. Ne 
akarjanak ők most a munkásság 
előtt fehér tógában tetszelegni, 
mert eljátszották már hitelüket. 
Ki tudja, hogy mit állapit meg a 
vizsgálat? Egyazonban már most 
bizonyos, hogy a szociáldemok
rata párt feloszlatása nem fog so
káig késni, a nemzeti érzésű köz
vélemény általanos megnyugvásá
ra eltűnnek a szociáldemokrata 
vezérek is, akik csúfosan vissza
éltek egy dolgos és becsületes 
munkás réteg bizalmával.

Széljegyzetek

E L L E N Z É K I  
K O R H Á N Y

Ritkán fordul elő a nem
zetek politikai életében abban 
a formában, amelyről éppen 
szólni akarunk. Nem elméleti 
politikusokról összetákolt ko
alíciós kormányról van szó 
ezúttal u. is, hanem egy 
olyanról, amely programjával, 
célkitűzéseivel, tempójával, 
a széles néprétegekre tá
maszkodó reform politikájá
val ellenzéki szerepre kény
szerül a népi tömegektől, az 
ország közhangulata és lel
kiségétől elszakadt parlament 
többségével szemben. Hely
zete éppen ezért felette ne
héz s pozíciója nagyon is 
ingatag, mert hiába a sok 
üdvös elgondolás, terv, re
form és javaslat, ha az 
a legtöbbször megtörik a 
parlament többségének, egyé
ni érdekek diktálta makacs 
ellenállásán. Ez áldatlan ál
lapot megszüntetésének pedig 
kettős módozata van: az
egyik felvetni a bizalmat a 
népképviseletben, mely cse
lekedet a legtöbbször a bu
kással jár; a másik felvetni 
a bizalmat, de a nép előtt 
ez viszont a parlamenti cik
lus végét jelzi.

Ilyen kényszerű helyzetbe 
került nálunk a Magyar Élet 
Pártja is. S minthogy felada
tául programjainak a nép 
érdekében valósítását tűzte 
ki, a második módozatot kel
lett választania annál is in' 
kább, mert tényként igazo
lódtak az új magyar élet 
kialakulására irányuló orszá
gos megmozdulásai, miket 
megvalósítani pedig új esz
mékről van szó csakis új 
emberekkel lehet. A Magyar 
Élet Pártja is felvetette im 
előttünk a bizalom kérdéseit 
s várja arra szentlélek váró 
alázatos hittel a választ S 
az érdeklődési körében mind 
és több aktuális megoldásra 
váró problémán áll, melyek
nek megoldása viszont az 
eredmény minő szükségétől 
függ. És itt ér majd végre 
végett az ellenzéki kormány 
szerepe, amikor majd a nép
től meg kapja — nálunk 
biztosan — a népitéletszerű 
döntést s új munkaerőkkel 
fog hozná megakasztott mun
kája folytatásához.

Most kell vigyáznia min
denkinek kire adja le szava
zatát. Mert élet és halál kö
zött, kell választani. Élet me
lyet a Magyar Élet Pártja 
élén Zerinváry Szilárd teste
sít meg.

Ki hol szavaz Szarvason ?
I. szavazókörben : Szavazóhelyiség : Központi-iskola I.

kér. 19. Szavaz az I. bdker. 1—267. házszámig.
II. szavazókörben: Szavazóhelyiség: Garai iskola I. k.

269. szavaz az I. belker. 268—757 h^zszámig.
III. szavazókörben: Szavazóhelyiség:: községháza II. k.

I. sz. Szavaz a II. belker. 1—256 házszámig.
IV. szavazókörben : Szavazóhelyiség : Reményi Gyula

iskolája II. kér. 419 sz. Szavaz a II. belker. 257— 
572 házszámig.

V. szavazókörben: Szavazóhelyiség : Árvaház III. kér.
163. Szavaz a III. belker. 1—220 házszámig.

VI. szavazókörben: özavazóhelyiség : Dankó János is
kolája III. 245. Szavaz a III. belker. 221—468 ház
számig.

VII. szavazókörben : Szavazóhelyiség : Szakács György

Magyar Testvérünk!
Nehéz a Magyar élet ? 

Szavazz a Magyar Élet Pártjára, szavazz
dr. vitéz

Zerinváry Szilárdra
könnyebb lesz a magyar sors I

iskolája IV. 220. Szavaz a |V. belker. 1—397 ház
számig.

VIII. szavazókörben : Szavazóhelyiség; IV, kér. óvoda
IV. kér. 259. Szavaz a IV- belker. 398—668 ház
számig és Krakó.

XI. szavazókörben: Szavazóhelyiség: Rohony Gábor
iskolája IV. kér 379 Szavaz a tanya I. és tanya
II. kerület.

X. szavazókörben: Szavazóhelyiség : állami elemi iskola
III. kér. 118. Szavaz a tanya III kerület.

XI. szavazókörben: Szavazóhelyiség: Janowsky-iskola
II. 248. Szavaz a tanya IV. és tanya VI. kerület.

XII. szavazókörben: Szavazóhelyiség: Róm. kát. közp. 
iskola II. kér. 45, Szavaz a tanya V. kerü'et.

XIII. szavazókörben : Szavazóhelyiség : Iparostanonciskola
III. kerület 180. Szavaz a tanya VII. kér. 1—515. 
há?számig.

XIV. Szavazókörben : Szavazóhelyiség: Rohony Pál isko 
hja IV. kér. 15. Szavaz a tanya Vll. kér. 516—644 
házszámig és tanya Vili. kerület.

Az uj evangélikus
ÉNEKESKÖNYV
p e g a m o id - és 
bőrkötésekben

kapható a MttUer~cégi*él
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— Pünkösdi műkedvelő. Meg
írtuk már, hogy a Szarvasi Dal
kar pünkösd hétfőjén a Nyári 
Színkörben műkedvelő előadást 
rendez, mely alkalommal a „Rang 
és mód“ cimü színdarabot fog
ják a dalkar rutínirozott szerep
lői előadni. Az előadást meleg 
érdeklődés előzi meg, biztos zá
logaként az elkövetkező sikernek.

40 ezer
pengő igen sok pénz, 
de könnyen hozzá
juthat, hogy idejében 
gondoskodik arról, 
hogy beszerezze ál
lamsorsjegyét.

Húzás már

június 6-án
A sorsjegy ára : 
egész P 3, fél P 1*50

Kapható minden sors- 
jegyárusitónál és az 
összes dohánytőzs- 
dékben.

Szarvas nagyközség elöl
járósága.

12212/1939 ikt. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszi az elöljá

róság, hogy a M. Kir. Bel
ügyminiszter úr 48.000/1939 
B. M. sz. rendeletével a 
gépjáróműkerületeket újból 
megállapította az ország 
egész területére, elrendelte 
továbbá a gépjáróműveze- 
tói igazolványok kicserélé
sét is.

Az új gépjáróművezetői 
igazolvány kérelmezéséhez 
szükséges nyomtatványok 
és csekklap a községháza
20 számú, közigazgatási 
irodájában vehetők át hét- 
köznaponkint d. e. 7 órá
tól 11 óráig s lentával vagy 
írógéppel pontosan kitöltve 
ugyanott adandók be leg
később 1939 évi június 
hó 12~ig az alábbi mellék
letekkel :

1. Az uj gépjáróműveze- 
tői igazolvány dija fejében 
befizetett 2 pengőről szóló 
csekkelismervény,

2. 3 drb. kemény (kar
ton) lapra nem ragasztott 
6x6 cm. nagyságú szem
ben, hajadonfőn ábrázoló,

Négy párt a
Dr. Ungváry János sze

gedi kir. törvényszéki ta
nácselnök választási biztos, 
felülvizsgálván Gyulán a 
békésmegyei választási laj
stromod ajánlásait, úgy 

♦döntött, hogy a Magyar 
Elet Pártja, a Független 
Kisgazdapárt, a Szociál
demokrata párt és a Nyi- 
laskeres/tes párt indulhat 
a vasárnapi választáson.

Az egyéni kerületekben 
a következők indulhatnak :

a békéscsabai választó- 
kerületben i n d u l h a t n a k  
B e n c s Zoltán Mép hi
vatalos, Szeder Ferenc 
szociáldemokrata és dr. 
Gyöngyösi János füg. kis 
gazda.

A szarvasi választókerü
letben indulhatnak dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd MÉH hi
vatalos jelölt, dr. Tóth Pál 
pártonkivüü, vitéz Tepliczky

megyei listán
\ János független kisgazda- 
[ párti és Csicsely Pál szó
lj ciáldemokrata jelölt,

a békési választókerület
ben indulhatnak Rózsa Gyu
la MÉP hivatalos jelölt, 
Tildy Zokán független kis
gazdapárti és Koppányi 
Imre nyilaspárti jelöltek,

a gyulai választókerület
ben indulhatnak dr. Máté 
Imre MÉP hivatalos jelölt, 
dr. Varga £sigmond füg- 
getlen kisgazdapárti jelölt,

a gyomai vá'asztókerü- 
rületben indulhatnak Hor
váth Géza MÉP hivatalos 
jelölt és Andaházy Kasnya 
Béla független kisgazda 
párti jelölt,

az Orosházi választóke
rületben indulhatnak dr. 
Torkos Béla (MÉP) Ravasz 
Antal (Független kisgazda) 
és Farkas István (szociál 
demokrata )

ünnepe
nyitotta a „Hiszekeggyel'* 
Majd Krón Ferenc tartott 
ünnepi beszédet, enekutá 
na a Szarvasi Dalkar a 
a tőle megszokott rutinnal 
irredenta dalt Énekelt. Vé
gül a koszorúkat hélyez- 
ték el az intézmények és 
a község nevében. A le
vente zenekar közreműkö 
désévet diszfelvonulás zár
ta le a rövid, de bensősé
ges ünnepet.

Szarvas najjylíözkég elöl

járósága.

Hirdetmény.
Felhívja az elöljáróság 

azokat a szülőket, akik a f. 

évben gyermekeiket himlő 

ellen beoltatták, hogy az ol

tási bizonyítványok átvétele 
végett a községházán az 

iktató hivatalban sü ig ősm  
jelenjenek tTM’g. A him lőol
tási és diftéria védoltáM bi

zonyítványt minden szí lő 
köteles átvenni. Az oliási 

bizonyítványok gondosan 

megőrzendők.

Szarvas, 1939. május 19.
Elöljáróság.

Alkalmi vétel. Eladó ame
rikai szekrényes gramofon 
(Vlctor) lemezekkel. Meg
tekinthető Stefáni (Számos- 
völgyi) műszerész üzleté
ben, Machán- ház. 147

Zöld hitelt folyásit
Szarvasi Takarékpénztár, 

mint a Futúra fribizományosa.

A Szarvasi 
Hitelszövetkezet
mint az OKH. tagja cég

6 százalékos 
kam atozású

kö lcsönöket fo lyósít
kisgazdák és mezőgazdasági 

munkások részére. 138

Temetések rendezé
sét, exhumálását, 

halottszállitást zárt

autóval vidékről
a leggyorsabban és olcsón vállal

Szathmáry Lászlá
temetkezési vállalkozó — 

Szarvas, Kossuth-tér.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb 
betűvel szedve ö fillér. Legkisebb hir

detés dija 30 fillér.

111. kér. 2tí0 számú ház eladó. 
Van benne korcsma helyiség, fű
szer és borbély üzlet. 139

Bencsík Andrásnénak Csaba- 
csüdön 11 hold szántóföldje el
adó Valkovszki, dűlőben Rafaj 
boltos mellett. Értekezni lehet a 
tulajdonossal Békésszentandrás 
Piactér 318 házszám alatt. 131

Egy jó menetelü szabóüzlet 
felszereléssel együtt eladó. Ugyan
ott egy SHB segédmotoros ke
rékpár is eladó Bencsík szabónál 
Békésszentandrás. 132

“ l. kér. 223. sz. 32 hold ta- 
nyával haszonbérbe kiadó. 2 hold 
Kákán eladó. 136

Zöld hitelt folyósít
a Szarvasi Takarékpénztár, 

mint a Futura föbizományosa

Kiadó azonnalra két szoba, 
konyha és mellékhelyiségekből 
álló udvari lakás, I. kerület 44. 
szám alatt. 125

1. kér. 106. számú ház elköltö
zés miatt eladó. 128

Kettöszobás, konyhás és mel
lékhelyiségekből álló lakást keres 
Hanzó_Pá^cukrász;_ _ _ _ _ 1 2 7

Két bútorozott szoba kiadó
111. kerület 237. szám alatt. 123

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

Litauszky György II. kerület 
Kiss Mihály-utca lö7. számú ház 
eladó. 144

Szentesi-ut mellett Szarvastól 
I km-re 5 kishold szántó eladó. 
Érdeklődni lehet dr. Král Pál 
ügyvédnél.. 143

Radvánszky Iván II. kerület 
Nagykunsági-utca 58. szám alatli 
ingatlan irodájában eladó 20 hold 
szántó föld. 145

Eladó ház IV. kerület 509. sz. 
alatt, Gilyan Györgynél. 146

Nyomatott Müller Károly könyv
nyomdájában Szarvas, 1. kér. 13.

E l ö l j á r ó s á g .

ÉRTESÍTÉS. “
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy

csizmo, cipő, szandál és papucs

k ész í fő m ű  helyemet
a róm. kát. újiskola (Piactér) helyeztem át. Ahol mindenféle láb

beli a legjobb anyagból készen kapható. Rendelést és javítást 

vállalok. Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását:

K u n  P á l  csizma-, cipő* és papucskészitö. I

Hősök
A pünkösdi képviselővá

lasztásokra való tekintettel 
előbb rendezte meg hirte
len a község a szokásos 
és mindig méltó keretek 
közölt lefolyó hősök ünne
pét. Az eső ellenére is 
szép számú közönség gyűlt 
össze, az intézetek kivétel 
nélkül felvonultak, hogy 
hálájukat leróják a halha 
tatlan hősök emlékműve 
előtt. Az ünnepélyt a tani- 
tónőképző kiváló énekkara

utána nem rajzolt (retusált) 
mellkép.

3. Lehetőleg az azonos
sági számot is feltüntető 
születési anyakönyi kivonat.

4. A bejelentési lep szel
vénye, vagy a lakást iga
zoló községi bizonyítvány.

Bővebb tájékoztatást a 
gépjáróműkerület egész te
rületére vonatkozó részle
tes hirdetmények, melyek 
a községháza folyosóján 
vannak kifüggesztve.

Szarvas, 1939. május hó
24-én.
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Magyar Testvérek ! A pünkösdi választásnál a ti szavaza
taitok döntik el, hogy Magyarország parlamentje a magyar 
nép akaratát váltsa-e valóra, vagy folytatódjék a régi, 
meddő szalmacséplés a magyar törvényhozás házában ?

Dói meggondoljátok, kire adjátok szavazataitokat!

tudnivalók
A most készülő képviselőválasztásokon kétféle sza

vazati jogon lehet szavazni. Az egyik az úgynevezett 
lajstromos, a másik egyéni választási jogon. A lajstromos 
szavazás együtt történik az egyéni szavazással. Minket 
leginkább az egyéni szavazás érdekel. Ezzel a szavazással 
döntjük el, hogy a négy szarvasi jelölt közül melyik lesz

különböző szinüek, tehát ha vigyázunk, nem lehet őket 
összetéveszteni. Mert ha ez mégis megtörténne, hiába 
szavaztunk le, a szavazatunk érvénytelen lesz, Az egyéni 
szavazólapon négy név lesz. Az első név dr, vitéz Ze-

Tisztviselő Társunk ! Ha osztályodnak megbecsülést és 
meg nem értett munkádnak becsületet akarsz szerezni, 

a Magyar Élelet választod

a képviselőnk. A lajstromos szavazással az egész megye 
szavazópolgárságával együtt szavazunk. Itt az legyen a 
főszempont, hogy a Magyar Élet Párt jelöltjére adjuk le 
szavazatunkat. Legyünk bizalommal a kormány jelöltjével 
szemben.

KI szavalhat ?
Csak azok szavazhatnak a képviselőválasztáson, akik 

részére kikézbesitették a szavazó-igazolványokat. Ez azt 
jelenti, hogy a választók névjegyzékébe fel vannak véve. 
Aki nem kapott a községi elöljáróságától szavazóigazol
ványt, az ne is menjen el szavazni, mert az azt jelenti, 
hogy nincsen szavazati joga.

Figyelem!
A klkézbesitetl szavazólgazol̂ - 

vány nem szavazólap f 
Hogyan kell szavazni!

A szavazópolgár a bizottság elé áll. Az elnöktől 
megkapja a két szavazólapot. Az egyik a lajstromos sza
vazásra szól, a másik az egyénire. Ahogy már említve 
volt, minket az egyéni érdekel inkább. Ezzel szavazunk 
jelöltünkre, dr. vitéz Zerinváry Szilárdra. A lajstromos 
szavazólappal pedig gróf Teleki Mihályra. A szavazó 2 
drb szavazólapot és 2 drb. borítékot kap a kezébe. Ezek

Olcsó kerékpárok!
Gyermekkocsik, mechanikai 
javítások, villanyszerelés —  
a legújabb típusú rá d ió k :
Sztrehovszky Márton

villamossági és mechanikai szakUzletében. 

Szarvas. Piac-tér.

NyugdijasTestvérünk! Ha megcsonkított nyugdijadat az egy
kor végzett munkádhoz méltó nagyságra kívánod emeltetni, 

a Magyar felelet választod

rinváry Szilárd. Vigyázzon a szavazó, hogy a szavazólapon 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd neve fölött lévő kockába tegye 
a keresztet,. így :

t

Szavazó-lap
Képviselőjelöltek :

+
dr. vitéz 

Zerinváry Szilárd 
a MÉP jelöltje

? ? ?

A szavazólapokra semmit sem lehet ráimí, mert ha 
ezt cselekszi a szavazó, a szavazata érvénytelen lesz.

>lgyázal!
A lajstromos szavazólapon is több kocka lesz több 

névvel. Itt is arra kell vigyázni, hogy a kormány jelöltje 
neve felett lévő kockába tegyük a keresztet. Tehát a 
Magyar Élet Pártja jelöltjeire szavazzunk.

A szavazó a két megkapott szavazólappal bemegy

Kiskereskedő Testvérünk!
Ha a magyar kereskedelmi élet vezetését a magad és 
gyermekeid kezében akarod tudni, a Magyar Életet választod

a rendelkezésre álló szavazófülkébe, Az ott lévő asztalra 
leteszi a kapott szavazólapokat és megkezdi a szavazást. 
Ha a kockába berajzolta a keresztet, a szavazólapot be
helyezi a kapott borítékba, azt leragasztja, kilép a fülké
ből s az elnök előtt lévő urnába bedobja a két borítékot. 
De az elnök kezébe is adhatja, aki azt a szavazóbizott
ság előtt bedobja az urnába. A  szavazó a szavózáshoz 
ceruzát is kap.

Az olyan szavazó, aki tehetetlen, vagy olyan beteg
ségben van, hogy nem képes saját maga megejteni a

Magyar Kézbe akarja adni a magyar földet a
Magyar Él»t Pártja 1

szavazást segítséget vihet magával a .szavazóhelyiségbe 
is. A törvény ezt megengedi.

A záróra kitűzése
A szavazás lezárása előtt zárórát kell kitűzni. A  

záróra időtartama legalább 1 óra és legfeljebb 2 óra le-* 
hét. A zárórát a választás napjának esti 6 órája után 
szabad csak kitűzni.

A szavazó figyelmesen többször is olvassa el ezt a 
tudósítást, hogy ne tévedjen.
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Ö C S Ö D I H Í R E K

Szebb, jobb magyar hazát akarunk: ezért Zerinváry Szilárdra szavazzunk !

Á vigasztalás 
forrása

Ez az élet olyan, mint 
egy nagy vásár. Örökös 
zsibogás, örökös lárma 
vesz bennünket körül. Az 
élet vásári zsivajában mil
lió és millió lélek fájdalma, 
keserűsége marad észre
vétlen, meghallgatatlanul. 
De meg egyébként is az 
emberek megszokták azt, 
hogy lévita módjára men
nek el legtöbbször a vér
ző lelkű ember mellett. Az 
ember önmagában, Tmint 
testi lény arra való, hogy 
porrá legyen. Ami az em
berben nem múlandó, nem 
ideig való, — az az Isten 
által a szivébe oltott hal
hatatlan lélek.

A lélek felséges adomá
nya nélkül csak a földi 
élet taposó malmában jár 
az ember. Ha örömök fel
gyulladnak is az életében, 
ezek csak szalmalángtüzek 
és nem életeket boldogító 
nagy, hatalmas áldások. 
Az Isten az embert azért 
teremtette a maga képére, 
és hasonlatosságára, hogy 
több legyen minden más 
téremtménynél. Azért ál
dotta meg dobogó szívvel, 
hogy ez a sziv lángot fog 
jón a lélek tüzétől és az 
ember újjászületett lelkén 
őradjon a fény, a meleg
ség a világba, hogy átvál
toztassa — jobbá és szeb
bé tegye azt.

nyelvek tüze, zárjuk ezt a 
tüzet úgy a szivünkbe, 
hogy melegítő, átváltoztató 
hatását ne csak ez ünne
pen érezzük, hanem ennek 
tüze égjen a lelkűnkben 
mindenkor s tegyen ben
nünket hivő keresztények
ké, Isten gyermekeivé. Is
ten gyermeke pedig csak 
úgy lehetek, hogyha fel
számolok eddigi életem 
ezernyi gyöngeségével, 
gyartóságával, önzésével, 
s vágyom a földi keresz
tek viselésétől Krisztus ke
resztje viselésére, ki eb
ben a hitetlen, gyűlölködő, 
önzéssel teli világban nem 
szégyenlem a Krisztus 
evangéliumát, mert életem
ben és halálomban egyet
len egy vigesztalóm és 
nyereségem ez a Krisztus, 
aki elküldötte én hozzám 
is a vigasztalásnak a lelkét.

a  szentirás szerint min
den bűn megbocsátható, 
kivéve a lélek ellen elkö
vetett bűn nem. A Szent 
Lélek kitöltetésének nagy 
és felséges ünnepén vi
gyázzunk, hogy meg ne 
oltsuk a lelkünket, el ne 
zárjuk szivünket Istennek 
irántunk újból megnyilvá- 
nitott szeretete előtt Úgy 
őrizzed sajátmagad lelkét, 
és úgy őrizzed embertár
said lelkét is, mint egy 
drága alabástrom edényt, 
melyben a legnagyobb 
kincs van elraktározva, az 
Istennek bennünk munkál
kodó szent lelke.

Tárd ki hát lelkedet a

— Anyakönyvi hirek. Szü
letett : Molnár Benjámin és 
neje Ronyai Rozália leánya 
Lidia és egy törvénytelen 
leánygyermek.

Házasságot kötött : Iz-
béki Lajos Treszkán Zsu- 
zsánnával.

— A vas- és fémipari
munkások legkisebb mun
kabérére vonatkozó ren
delet az iktató hivatalban 
a hivatalos órák alatt meg
tekinthető.

— Közszemlén Az 1939. 
évre szóló kéményadó ösz- 
szeirási lajstrom közszem
lére van kitéve az adó
ügyi irodában, ahol az a 
hivatalos órák alatt meg 
tekinthető s az esetleges 
észrevételek ugyanott meg
tehetők.

— Szesztilalom a válasz
tás időtartamán. A képvise
lőválasztást megelőző na
pon, vagyis f. évi május 
hó 27-én, szombaton dél
után 6  órától kezdve a vá
lasztás befejezéséig szesz- 
tilalom lesz. Ezen idő alatt 
szeszes italoknak árusítá
sa, kiosztása, vagy közvet 
len fogyasztás céljából 
egyéb módon való forga
lomba hozatala tilos 1 Ki
hágást követ el, aki a fenti 
tilalmat megszegi, vagy ki- 
játsza.

— Hősök napja. "Rendes 
körülmények között ha~ 
zánkban május hó utolsó 
vasárnapja a Hősök napja. 
Ezévben május hó 28 he-
21 én lett megtartva ezen 
ünnepély, tekintve, hogy 
május hó utolsó vasár
napja. Hünkösd első nap
jára esik s ugyanazon a 
napon lesznek a képvise
lőválasztások is. Az elmúlt 
vasárnap a hagyományos 
keretek között ünnepelte 
meg a Hősök napját köz
ségünk hazafias érzésű la
kossága. Délelőtt 9 órakor 
ünnepi istentisztelet volt 
a ref. templomban, ahol 
P. Nagy Elek h. lelkész 
magas szárnyalásu prédi

kációjában méltatta a vi
lágháborúban elesett hő
seink emlékét. Istentiszte
let után a templom mel
lett levő Hősök szobrához 
vonult az ünneplő közön
ség és bevezetésül eléne
kelte a himnuszt. A „Túri 
fiú története'* cimü versét 
szavalta Murányi Juliánná 
elemi iskolai tanuló. Ma- 
gasszárnyalásu ünnepi be
szédet mondottak Vass 
Lajos ref. tanitó ifj. S. He
gedűs Lajos joghallgató. 
Koszorút helyeztek a Hő
sök szobrára Molnár Béla 
községi a nagyközönség, 
Vass Lajos ref. tanitó a 
levente egyesület, F. Tóth 
Lajos titkár, az Önkéntes 
tűzoltó egylet és két elemi 
iskolás leányka az iskolás 
gyeimekek nevében. A 
lélekemelő szép ünnepély 
a Levente és Tűzoltó szá
zad imájával és a Szózat 
eléneklésével fejeződött be.

— Polgártársak! Már

csak két nap választ el 

bennünket attól az időtől, 

hogy az urna elé álljunk 

és bebizonyítsuk, hogy a 

Magyar Elet Pártja és hiva

talos jelöltünk vitéz dr. Ze

rinváry Szilárd lelkes hívei 

és támogatói vagyunk. — 

Egységben az erő, egység

ben a győzelem I

— Hirdetmény. Értesíti az 
elöljáróság a lakosságot,, 
hogy a főszolgabíró ur 
Öcsöd községben fürdő
helyül a Hármas-Körösnek 
a régi kompjárástól jobbra, 
a Gácsi Lajos tanyája alatt 
300 méterre elhúzódó rér 
szét jelölte ki. A Körös 
többi részét fürdésre hasz
nálni szigorú büntetés ter
he alatt tilos. Fürödni csak 
fürdőruhában szabad. A 
csónakkölcsönzők és csó
naktulajdonosok felelősek 
azért, hogy a csónakokat 
csak úszni tudó személyek 
használhassák. Öcsöd, 1939 
május 21. Elöljáróság.

Ha gyermekeid sorsát a szíveden viseled, 
egyetlen választásod lehet csupán :
a MAGYAR ELET

Az emberi lélek szamá
ra vigasztalásnak a forrá
sa, a lélek beszéde, az Is
ten igéje. Amikor Isten az 
első pünkösd alkalmával 
kibocsátotta -Szent Lelkét 
kettős tüzes nyelvek for
májában a világra, — síró, 
könnyező emberek találtak 
vigasztalást, -^zőmorkodó 
embere^ kik önmagukban 
tehetetlenek voltak, meg
érezték, hogy mit jelent a 
létek boldog birtokosa 
lenni.

Amikor Pünkösd ünne
pén lelkfinkben újból fel
gyullad a kettős tüzes

pünkösdi fény előtt, hogy 
áthathassa bágyadt szive
det, és éleszthesse csüg
gedt hitedet, hogy te le
hessél a győzelmes tanít
vány, kit nem szakaszthat 
el . többé sem mélység, 
sem magasság, sem jelen- 
valók, sem elkövetkezen
dők az Isten szerelmétől, 
meiy vagyon a Krisztus 
Jézusban.

— A „Huszár* nevű ká
vépótló forgalomba hoza
talát a m. kir. földmivelés- 
ügyi miniszter engedé
lyezte,

Iparos Testvérünk!
Ha részése akarsz lenni egy boldogabb 
magyar jövőnek és kívánod, hogy a 
magyar Ipar is megkapja a maga méltó 
helyét választásod csak egy lehet: 
a  M a g y a r  É l e t


