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A béke 
ü n n e p e

Karácsony szent estéjén 
kunyhóban és palotában, 
a csillogó karácsonyfa 
tövében millió összekulcsolt 
kéz őrzi, várja, vágyja ama 
krisztusi békét, amely a 
földi boldogság éltető 
melegét sugározza évszá- 
szadok óta a világon szél.

Ennek a békének a dala 
zeng az édesapa lelkében, 
ki kenyérkereső munkától 
fáradtan, de töretlen hittel 
és soha össze nem roskadó 
akarattal odaül a családi 
tűzhely mellé, hogy annak 
melegénél álmodja meg a 
boldogabb jövőt. Ez a béke 
dobog minden anyaszivben, 
ahol uj élet sarjad. Ez a 
béke simogat minden anya
csókban, amelynél hűsége
sebb nincs a földön. Ez a 
béke virraszt a bölcsődal
ban, minden szines, angya
los mesében, amely menny
országgá varázsolja a leg
szegényebb otthont is, s 
ez csillog minden gyermek 
szemében, mikor karácsony 
estéjének csillagszórós 
szépségei láttán merengőbe 
téved . . . Egy napján az 
esztendőnek eddig mindig 
felpislákolt a békevágy, a 
szeretetláng minden emberi 
szívben, drága örökségeként 
a mennybeszéllott Krisztus
nak . . .  Mert szeretet fűzte 
össze a lelkeket olyan 
harmóniába, amelyből hi
ányzott minden rut önzés, 
személyes érdekhajhászás 
és számitó haszonlesés. 
És ma ? Durva ágyudörej, 
gyilkos gépfegyvertüz, 
romboló bombák halálsi
kolya tulharsogja a békét, 
örömhírt hozó szavát, amely 
a lángban álló világ 
csatamezőin haldoklók aj
kára csalja csupán a meg- 
békülés utolsó mosolyát. 
Mert száműzték a nemzetek, 
a népek, az államok éle
téből a szeretet fejedelmét, 
ezért arat ma sokfelé a halál. 
Mert elvetették a karácsonyi 
evangéliumot, amelyben 
összeölelkezik az igazság 
és szeretet, azért ömlik 
ma embervér a történelem 
országutján. A betlehemi 
csillagfény elől elzárkóztak 
birodalmak és nemzetek, 
azért ülnek ma koromfekete 
éjszakában és temetik a 
halottak ezreit. . .

Milyen szomorú is ez a 
mai karácsony . . .

De mi lesz velünk holnap 
Uram ? 1

(~ a —n)

Díszvacsora a Polgári Körben
A szarvasi Polgári Kör 

vezetősége f. hó 16-án 
szombat este, mintegy 200 
terítékes diszbankettet rert- 
dezettaz örökös diszelnökké 
megválasztott Ugrin László 
dr járási főszolgabíró, vala
mint a napokban megvá
lasztott uj tisztikar tiszte
letére. A szép számmal 
összejötteket s az uj örökös 
diszelnököl vitéz Biki Nagy 
Imre községi főjegyző, köri 
elnök üdvözölte s köszön
tötte nemesveretü, pompás 
beszédben; utána Ugrin 
László dr köszönte meg 
az ünneplést a tőle már 
megszokott magasszárnya- 
lásu, mélyenszántó gondo
latokban gazdag beszédben 
elmélkedvén a mindannyi-

ónk óhajtotta igazi egység
ről. Dr vitéz Zerinváry Szi
lárd országgyülésiképviselő 
köszöntötte a következők
ben Borgulya Pál volt 
nemzetgyűlési képviselőt a 
MÉP-be történt belépése 
alkalmával. t \z  üdvözlést 
talpraesett beszédben kö
szönte meg Borgulya Pál 
v. nemzetgyűlési képviselő, 
kifejtvén, illetve megindo
kolván a független kisgaz
dapártból való kilépését és 
a MÉP-be való belépését. 
A beszéd elhangzása után 
a szép számmal összejöt
tek még sokáig együtt
maradtak s családias han
gulatban, vígan, a kora 
reggeli órákig szórakoztak.

Dr vitéz Zerinváry Szilárd 
Békésszentandráson

Dr vitéz Zerinváry Szi
lárd, a szarvasi választó- 
kerület illusztris képviselője 
f. hó 17-én vasárnap a kora 
délutáni órákban Békés- 
szentandrás községben járt 
s kül- és belpolitikai tá
jékoztatót adott a kisgazda* 
kört zsúfolásig megtöltött 
választópolgárságnak. A 
népszerű képviselőt Aszódi

István köri elnök köszön
tötte meleg szavakkal, majd 
Zerinváry Szilárd tartotta 
meg alapos tájékozottságot, 
hozzáértést és politikai 
rutint kitükröző helyzetis
mertetését. A tanulságos 
és értékes beszéd után a 
fokozódó népszerüségü 
képviselőt az egybegyűltek 
ünneplésben részesítették.

Páratlan érdeklődés előzi meg 
a „M agyar bálát"

A szarvasi Iparos Kör 
vigalmi bizottsága immáron 
hagyományossá vált kará
csony másnapi, magyar 
bálját ezidén is megrendezi 
s tradícióihoz híven, a jö 
vedelem egy részét most 
is a Horthy Miklós repülő 
alapra, másik részét az el- 
aggott és elesett szegény 
iparosok gyámolitására 
fordítja. A kitünően össze
válogatott rendezőbizottság 
már hetek óta fáradozik a 
bál sikere érdekében s 
örömmel jelentjük, hogy

nem h i á b a ,  m e r t  a 
bálát páratlan érdeklődés 
előzi meg, olyan, mely 
előrevetíti fényét az elkö
vetkező nagy erkölcsi és 
anyagi sikernek. A tánc- 
mulatság, melyet negyven- 
tagú leánycsoport körma
gyarral nyit meg, december 
hó 26-án lesz az Árpád- 
szálló dísztermében. A bál 
zenéjét Horváth Miklós 
kiiünőzenekara szolgáltatja. 
A jegyek elővételben már
is kaphatók a vigalmi bi
zottság tagjainál.

IROGEP
készpénzért  olcsón,

kapható 6,12,18 és 
24 havi részletre is

a H  ü 11 e r könyvkereskedésben.

Szülői értekezlet 
a gimnáziumban

A szarvasi Vajda Péter 
gimnáziumban f. hó 17-én 
délután fél 3 órai kezdettel 
igen látogatott szülői érte
kezlet volt a tornacsarnok
ban. Elsőnek Nádor Jenő 
dr, az intézet igazgatója 
tartott értékes pedagógiai 
előadást „A gyermekneve
lés a múltban és most" 
cimmel. Azután pedig 
Revuczky Vilmos tanár 
olvasta fel tanulmányát 
igen szép siker mellett. 
Ezután tanárok és szülők 
elvegyültek, kisebb csopor
tokban tárgyalták meg az 
egyes egyéni vonatkozású 
dolgokat.

Átszervezik 
a tanoncoktatást

A hivatalos körök nyilat
kozataiból most már biz
tosan megállapítható, hogy 
a kereskedelem képesítés
hez kötésének ügye rövi
desen a törvényhozás elé 
kerül.

A kereskedők magasabb 
értelmi színvonalának meg
teremtésére hivatalos felfo
gás szerint számos okból, 
de nem utolsó sorban 
azért is szükség van, mert 
addig nem lehet a keres
kedőket szabályszerű könyv 
vezetésre sem kötelezni, 
amíg a kereskedelem ké
pesítéshez az ehhez szük
séges értelmi színvonalat 
nem biztosítja.

A készülő törvény hatá
sát a tanügyi bizottságok 
úgy Ítélik meg, hogy a 
tanoncok száma megnöve
kedik.

A tanoncoiktatas átszer
vezésére lesz .szükség, 
mert a tananyag bővül. 
Az oktató személyzet és 
az iskolai férőhelyek sza
porításáról is gondoskodni 
kell.

Néhány város tanügyi 
bizottsága máris behatóan 
foglalkozik ezekkel a kér
désekkel, hogy a törvény 
életbeléptetése e tekintet
ben a hatóságokat felké
szülten találja.

Karácsonyi
képeslapok
nagy választékban :

Müller-nél I
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Hírek
Istentiszteletek :

A szarvasi ev. ótemploniban 
vasárnap 8 órakor tót, du 6 óra
kor magyar, az ujtemploinban 9 
órakor magyar istentisztelet van — 
Karácsony első napján az ótem
plomban de. 8 órakor tót, JU-töl 
magyar, az ujtemplomban tót. — 
Karácsony másnapjan az ótem
plomban de. 8 órakor tót, du. 6 
órától magyar, az ujtemplomban
9 órától magyar.

Istentiszteletek a r. k. templom
ban : Vasárnap 6 ó. hajnali mise, 
fél 9 ó. csendes mise, 10 ó. 
nagy mise, du. 3 ó. litania. 
Karácsony ünnepén éjfélkor nagy 
mise, 6 ó. a pásztorok miséje, 
fél 9 órakor csendes mise, 10 ó. 
szentbeszéd, nagy mise. Du. 3 
ó. ünnepi vocsernye. Karácsony 
másodnapján fél 9 ó, csendes 
mise, lu ó. szentbeszéd, nagy 
mise, du. 3 ó. vecsernye.

Református istentiszteleti sor
rend Karacsony ünnepén : ünnep 
első napján d. é. 10 orakor, utá
na urvacsoraosztas, délután 3 óra
kor. Ünnep másodnapján d. e.
10 órakor Kondoroson lesz isten- 
tisztelet úi vacsoraosztással a köz
ségi iskolában.

— > 

Kellemes és boldog kará
csonyi ünnepeket kivan lapunk 
szerkesztősége és kiadóhiva
tala minden előfizetőnknek 
és olvasónknak.

— Házasság. Andrássy D e
zső budapesti épitész és neje 
leánya M arika, ének művésznő 
és M olnár Zoltán tisztviselő 
a  pestszentlőrinczi r. katolikus 
tem plom ban tartották eskü
vőjüket. T an u k  v o ltak : dr 
Andrássy D énes és dr K er
tész T ib o r.

—  Esküvő. Fazzi T e réz  és 
Huszár László képesített gazda 
1939 . évi d ecem ber hó 2 3 -á n  
d. u. fél 4  órakor tartják  es
küvőjüket a  szarvasi ág. h. 
ev. ó tem plom ban.

—  Orvossá avatás. A sze
gedi egyetem  f. hó 15-én  
avatta az orvos tudom ányok 
doktorává Kóczy Kálm ánt 
városunk szülöttjét.

— Molnár kanonok beikta
tása. M olnár Ján o s pápai 
prelátus volt orosházai espe
res p lébán ost hétfőn iktatták 
b e kanonoki m éltóságába. A 
beiktatást Szirm ay L. Árpád 
p re lá tu s. kanonok végezte. 
M indkét m agasrangu egyházi 
funkciónárius jó  ism erőse a  
szarvasi katolikusságnak. Sz ir
m ay L . Árpád kedves em lé
kű p lébán osa, M olnár Já n o s  
pedig k áp lán ja  volt a  szarvasi 
katholikus egyháznak.

— Szilveszteri záróra. A
belügym iniszter a  nyilvános 
étkező és  szórakozó helyisé
gek szilveszteri záróráját reg
g e l h at órában állapította 
meg.

Fehér világ
H an g ta lan  h u llássa l hullnak a hóp elyhek,
S  észrev étlen  m indent m indent e lte m e tn ek  . . .  
E ltű nik  la s sa n  m in d : házak, m ezők, rétek , 
Szen v ed ély ek , vágyak é s  nő a" réteg .

Elül a z a j, m o ra j, a  sz ila j a k a ra t, ^
S  a fü lcse n g e tő  csen d  d iad alm at a r a t :  ' 
L etü n ő n ek  lá tsz ik  lenni ez ó  világ, - 
D e o tt len t va jú d n ak  m ár ú jból a  ctiVáfc.'

H ailg atv a-h allg ato k  a p ehelyzáp orban ,
N em  tudom , hogy a z  út, az  ösvény m erre van. 
S  m indhiába tek in t szem em  az  ég re  fel :
B e  van az  vonva m o st sűrű, nagy lepellel.

P ed ig  tudom , hogy o tt van a su g árzó  nap, 
M ely  beragyogta  szép  fényével u t a m a t . . . .  
D e egyre sű rű b b ek  a hó é s  percp eiyhek ,
S  ha nem  jö n  se g ítsé g , tov ább  nem  m e h e te k !

H allgato k  s  a  fe je m  jo b b ra -b a lra  ha jo l,
H átha szól egy c se n g ő  c s e n g é s e  v alah ol,
S  fe lv esz  a  kegyelem  fu tó  sz á n ja  en gem ,
S  én m ég e m b er-cé lo m  estig  e lérh etem . 

Szarvas, 1939. GYARMATI ANDRÁS.

—  Helyreigazítás. Lapunk 
multheti szám ában a képvi
selőtestületi közgyűlés refe- 
rád ájába h iba csúszott be. 
Gödri István közs. m érnök
nek a községgel szem ben 
tám asztott ‘ mágánm u ríRálalí 
igényével loglalkozva azt ir
tuk, hogy Gödri István fel
lebbezését a  várm egye is el
utasította. A valóság ezzel 
szem ben az, hogy a  volt 
községi m érnököt a  várm e
gye igényével a  polgári b í
rósághoz utasította.

—  Elutasított petíció. M últ 
hét hétfőjén tárgyalta a köz- 
igazgatási bizottság a kun
szentm ártoni kerület ország- 
gyűlési képviselő je M ezei La
jo s  dr ellen beadott petíciót. 
A panasziratot a  b íróság  rö
vid tanácskozás után elutasí
totta.

— A Kié tea estélye. A
Kié ifjúsága f. hó 2 0  án 
nagyszabású m űsoros tea
estélyt rendezett az egyházi 
díszterem ben, am elyen igen 
nagy szám ban jelentek m eg 
az érdeklődők. Két szépén 
beadott színdarab bem utatá
sával az ifjú ság  szép ügyes* 
ségről és buzgalom ról tett 
b izonyságot, a  szereplő gár
da ism ét bem utatta szín játszó 
tehetségét. M int hírlik, a  mű
sort karácsony m ásodnapján 
délután 6  órai kezdettel m eg
ism étlik.

— Adventi vallásos estély. 
A prot. leányegyesület f. hó 
1 7 -én szépen sikerült vallá
so s estélyt rendezett az á r 
vaházi díszteremben, ame

lyen Pribelszky István kon 
dorosi s. lelkész mondott 
nagyhatású alkalm i beszédet. 
A prot. leánykar Szak ács 
György tanító vezetésével 
szépen énekelt. T ö b b  szava
lat és alkalm i színdarab egé
szítette ki a  tartalm as ünne
pélyt.

— A volt főispánt titkár 
szüleinek súlyos autóbalesete.
Kardos G yula a Szarvason 
is jó lism ert balassagyarm ati 
evangélikus esperes, m. kir. 
korm ányfőtanácsos feleségé
vel autón Egyházastengelegre 
utazott. Útközben G algaguta 
közelében egy átjárónál a  
vonat elütötte az autót. Az 
esperes felesége m ár a hely
színen, m ig a soffőr a  m en
tőkocsiban m eghalt. Kardos 
esperes is súlyos, életveszé
lyes sérüléseket szenvedett. 
Dr. K ardos T ib o r  volt főis- 
páni titkár, Békésvárm egye 
tb. a ljegyzője iránt érthető
en nagy részvét nyilvánul 
meg a  szom orú esem ény a l
kalm ából.

—  Meghívó. • A szarvasi 
N yugdíjasok Egyesülete folyó 
á ó  31 én (Szilveszter estéjén) 
paráti összejövetel keretében 
Batyu estet rendez, m elyre 
az Egyesület m inden tag já t 
szeretettel m eghívja

a Vezetőség.

— Felhívás. A szarvasi 
Nyugdíjasok E gyesülete fel- 
leéri az uj, valamint a régi 
nyugdíjas karfásakat, hogy 
amennyiben az Egyesület új 
alapon áll, tagjai legszebb 
baráti összetartásban élnek,

az Egyesületbe belépni szí
veskedjenek. E gyben felkéri 
a Nyugdíjas kartársakat sz í
veskedjenek Egyesületünket 
olvasó könyvekkel könyvtá
runkat gyarapítani.

a V ezetőség.

—  Gépkezelői tanfolyam .
A Tiszántúli M ezőgazdasági 
Kamara Földm ivelésügyi m i
nisztérium  tám ogatásával a  
szolnoki fa - és fém ipari szak- 
iskoval együtt 1940 . jan . 8 -i 

. kezdettel m ezőgazdasagi gép
kezelői tanfolyam ot rendez 
Szolnokon. Részletes feltéte
lek a Kam ara cím én (D eb
recen, Hunyadi u. 5 .) tudha- 
tók meg.

—  Január 1-én  kerülnek
forgalomba a Nemzeti Repülő 
Alap-bélyegek. A  kereskede
lem - és közlekedésügyi m i
niszter 1 4 8 .0 7 0 — 1939. IV. 3  
számú rendelete intézkedik 
a Horthy M iklós Nemzeti 
Repülő Alap tám ogatására 
szóló 100  százalékos féláru 
bélyegek forgalom ba b o c sá 
tásáról. A repülőbélyegek 
10 0  százalékos félárral 1940  
január 1-én kerülnek forga
lom ba a következő cím letek
ben : 6 + 6 ,  1 0 + 1 0 ,  2 0 + 2 0
fillér értékkel. A három ér
téket m agábanfoglaló soro
zat eladási ára 7 2  fillér. 
Ezekből a  bélyegekből4 0 0 .0 0 0  
sorozat kerül kiadásra és  a  
bélyegek bárhova s z ó ló . pos
tai küldem ények bérm ente
sítésére 1 9 4 0  jan uár 1-től 
decem ber 31 éig  —  posta- 
névértékük (6 , 10 és 2 0
fillér) ere jé ig  —  használha
tók. A bélyegek fehérszinü, 
vízjeles papíron, három féle 
rajzzal készültek.

—  Téli alma táro lására
kell minden term esztőnek 
gondolnia, mert csak  igy é r
het el jó  árat érte. Praktikus 
házi tároló építéséről, 
valam int a télen irtható gyü
m ölcsfakártevőkről, nem kü
lönben a gyüm ölcsösben, 
szőlőben, barom fiudvaron és 
a  m éhesben m ost végzendő 
m unkákról ir a  M agyar G yü
m ölcs legú jabb  szám a, mely
ből lapunkra hivatkozással 
ingyen m utatványszám ot küld 
a kiadóhivatal, Bud ap est, V , 
V ilm os császár út 7 6 .

— Nem lesz többé rossz 
harisnya A m erikai vegyészek 
ötszáz vegyészeti e l já rá s  so
rán szénből, levegőből é s  víz
ből olyan m űselym et állíta
nak elő , am ely elszakíthatat
lan. Az ilyen m üselym ekböl 
készült harisnyák az idők vé
géig  használhatók, m oshatók 
anélkül, hogy kilyukadnának. 
Ezeknek a  harisnyáknak gyár
tását nem sokára - m egkezdik 
és akkor a  háziasszonyok 
fe jérő l leszakad egy igen sú
lyos gond.
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U 3Q N C O K
F I G Y E L M É B E !
Katonaládák kedvezmé
nyes áron beszerezhetők

A N D R Á S  I S T V Á N
-asztalosnál. Szent-lstván u. 295.

— Szigorúan be kell tar
tani az aug. 26-i árakat. 
Mint ismeretes a 8300—939. 
szu. árkormánybiztosi rende
lei értelmében az augusztus 
hó-26-án életben volt árakat 
a kormánybiztos engedélye 
nélkül emelni nem szabad. 
Az elmúlt napokban igen 
sok helyütt tartottak razziá
kat s jelentékeny büntetés 
vár azokra, kik fenti rende
letben foglaltakat akár rossz
hiszeműen, akár könnyelmű
en, akár könnyelműségből 
•figyelembe nem vették.

— Nem lesz sertésvágási 
" adó. Múlt heti lapszámunk
éban foglalkoztunk azokkal a 
hírekkel, amelyek szerint a 
kormány sertésvágási adót 
szándékozik bevezetni. Múlt 
kori cáfolatunkhoz még hoz- . 
"zátesszük, hogy ezzel kap
csolatban Lukács Béla állam
titkár is nyilatkozott és ki- . 
jelentette, hogjr a kormány 
nem tervezi a sertésvágási 
ádó bevezetését. :

-- Megállapított legkisebb
munkabérek. Az iparügyi mi
niszter megállapította az or- 
Qzágv. egész területére a ku 
tikosok, erriyőkészitők, tég- 
Ipgyári munkások, szerelő, 
bádogos, gáz, vizvezetéksze- 
relő munkások és molnár 
tanoncok és segédek Jegki 
'sebb munkabérét.

— - idejében adjuk fel a ka
rácsonyi csomagokat, a  pos
tavezérigazgatóság a kará
csonyi csomagforgalomban 
mutatkozó • torlódások elke - 
rülése. végett kéri a közön- ' 
Séget, hogy a nem .̂élelmi
szert tartalmazó csomagokat 
ne< közvetlenül' az ünnepek - 
'jelőtt> hanem lehetőleg koráb
ban adják postára.

-— Zsidó •hadirokkantak al
kalmazása. A második zsi
dótörvény; niint'ismeretes az ‘ 
^O e; százalékos hadirokkant 
‘esidónak kivételezettséget' 
^biztosit*’ amiaztjelenti,^högy" 
ilyenek a; 12  ■ százalékon fe- ‘ 
llül inég 3' százalékig alkal - 
íríazhátók. * Az értelmiségi 
korménybiztosság álláspontja 
aszerint' a -iiádiérdemeknek - 
=feimtartott eme“ 3 'Százalék ‘ 
tereiében az- -50 v százalékos 
‘zsidóhadirokkantnak élsőbb- 
^gfr^van.___________________

) 70—180 kg-os zsireertés éladó. , 
Ül. kér. 128 szám alatt

— Hitelirodák által felszá
ntható költségek. Az utóbbi 
évek folyamán az országnak 
csaknem minden városában 
alakultak úgynevezett hitel
irodák, amelyek a nem kész
pénzre vásárló közönség je
lentkező üzleti forgalom le
bonyolítását vannak hivatva 
rrignícönriyiteni. Ú j a b b a n  
eyes tiĵ /en hitelirodák mü- 
üdése/eliten panaszos felje- 
‘fÖÍRíík éí'Kcy’ztek a kereske
delmi minisztériumba és az 
árellenőrzés orsz. kormány- 
biztosához. A kormánybiz
tosság, amely a minisztérium 
megbízásából ezeket a pana
szokat megvizsgálta, elvileg 
megállapította mindenek előtt, 
hogy a hitelirodákra vonat
kozólag is áll az iparra és 
kereskedelemre vonatkozó 
generális rendelkezés, mely 
szerint az augusztus 26-án 
érvényben volt az árellen-

H i történt az elmúlt hétj»n ? 
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őrzés országos kormánybiz
tosának kifejezett engedélye 
nélkül emelni nem szabad. 
Megállapította a kormány
biztosság azt is, hogy egyes 
hitelirodák, bár közvetítő'ju
talékukat nem drágították 
meg, mégis burkolt dijeme 
lést hajtottak végre a kon
díciók megváltoztatása, elő
legek bekövetelése és infor
mációs dijak felszámítása ré
vén. A szerzett tapasztalatok 
alapján a kormánybiztoa.ság 
a legközelebbi napok folya
mán rendeletet fog kibocsá
tani, amely a felszámítható 
költségek szempontjából sza
bályozza a hitelirodák műkö
dését. i

— Gondoskodás a hadi- 
szolgálat közben elhaltak hát
ramaradottjairól. A kormány- 
mány rendeletet adott ki, 
amelynek értelmében a köz
érdekű munka szolgálat, vagy 
levente kötelezettség, esetleg 
hadkötelezettség közben el
haltak hátramaradottjainak jo
guk van arra, hogy róluk 
gondoskodást kérhessenek.

— Nem házalhat a keres
kedő. A kihágási tanács egy 
konkrét ügy kapcsán kimon
dotta, hogy önálló üzlettel 
rendelkező kereskedőt nem 
illeti meg az a jog, hogy 
áruit telephelyének községe 
gében házroi-házra árusít
hassa.

— Egyes postabélyegeket 
kivonnak a forgalombol. A
postavezérigazgatóság közlé
se szerint a vidéki hálózatok 
betűrendes távbeszélő névso
rának 1939. évi kiadása meg
jelent és szétküldése, vala
mint árusítása megkezdődött. 
Ez a névsor már a kárpát
aljai távbeszélő előfizetők 
adatait is tartalmazza. A vi
déki hálózat előfizetői a név
sort ingyen kapják, a  posta
vezérigazgatóság közli, hogy 
a nemzet nagyjainak arcké
pét ábrázoló altalános for
galmi levélbélyegek, a ma
gyar a magyarért mozgalom 
céljára szolgáló 50 százalé
kos felárral kibocsátott em
lékbélyegek, továbbá a deb
receni református kollégium 
400 éves jubileuma alkalmá
ból kiadott emlékbélyegek, 
végül az első cserkészviiág- 
táborozás emlékbélyegek 1939 
évi december 31 ével érvé
nyességüket vesztik. Az. e- 
zekkel a - bélyegekkel bér
mentesített postaküldeménye
ket 1940 január 1 • tői. kez- 
dődőleg a postahivatalok 
megportózzák.

Szarvasi Első Temetkezési V álla la t 

cégtul.: Nádházi János
J-

Jókai u. 234. Telefon s zá m : 42.

Legrégibb, legszolidabb cég.
390

Szarvasi Hitelszövetkezet

mint az O. K. H. tagja cég

ö ° | o - o s
kamatozósmellett
folyósít váltókölcsönöket kis

gazdák és mezőgazdasági 

munkások részére. 370

ÉRTESÍTÉS I Tisztelettel értesítem .a. nagyérdemű 
mSmSmSSSSSŜ Sm-- közönséget, hogy ^Szarvason, II.

keriiIet*Csúcs-Utca 131 szám alatt 
. (dr Simon Béla orvos háza mellett)
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Kérem a n. é. közönséget, hogy: vá
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— Fodrászüzletek Karácso
nyi és újévi zárórája. A ke
reskedelemügyi miniszter a 
fodrászüzletek karácsonyi és 
újévi záróráját az egész or
szág területére a következők
ben állapította meg. A ka
rácsonyi ünnepek alatt de
cember 23-án (szombaton) 
este 7 óráig, 24 én (vasárnap) 
reggel 7 órától délután 2 
óráig tarthatók nyitva az üz
letek. December 25-én (hét
főn) egész napon át, 26-án 
kedden pedig déli 12 órától 
kezdve zárva kell tartani az 
üzleteket. December 30*án 
szombaton este 7 órakor van 
a záróra, -másnap 31-én reg
gel 7-től este 8 óráig nyitva, 
január 1 én pedig egész nap 
zárva tartandók az üzletek.

Értesítés. A szarvasi Férfiszabó 

Szakosztály értesíti a n. é. ren- 

delöitj hogy á. kebelébe' taifpzó 

férfiszabó iparosok a~részletüzletet 

; megszüntették: Mai- ” naptól csak 
készpénz ellenében 'szolgálhatnak 

ki.
‘Tisztelettel

■ -Szarvasi:'Férfiszabó 

379 Szakosztály.

Anyakönyvi +iirek
Születtek:

Litavszki György és KÍ9S Anna 

fia György, Gráfik. György és 

Medvegy Zsuzsanna fia János, 

Benczúr Mihály és Adamovszkj 

Anni leánya Mária Judit, Kalmár 

János és Kiima j Erzsébet fia hal

va született. Viszkok János * és 

Batta Mária leánya Mária; Filyó 

Mihály és Sziiási. Erzsébet fia 

Mihály,-.Misurda András é&Kon- 

•dacs Katalin fia Pál, Styecz, Mi

hály és Skultétl Zsuzsanna: -leá

nya Zsuzsanna.

- Háza«ágót: kötettek:
■ Sonkoly János Vida'&suzssn- 

nával, juhos; Pál rSzfóvák p á r iá 
val, Hruska .Mihály: Kriska An

nával, Kovács János Bobyos' *£r- 

zsébettel, Furár; János, i Pálinkás 

Jolánnal, Palyov- András.-.jPalyov 
Máriával.

'Elhaltok:
özv. Bankó Mihályné Frcska 

Mária 74, Kondacs János .57, 

Tus jak István 77, Klimaf-Ta* 

másné KozsuchT Erzsébet'..öl, 

Lestyán Pál'.87, Bánya) József 

29, fielopotóczki Pálné Keresztül 

szki Judit 75 jr¥£$-korukban.
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Jól sikerült 
cserkészü nnepély 
a gimnáziumban

A szarvasi ág. hhv. ev. 
Vajda Péter gimnáziumi 
180. számú Kárpát cser 
készcsapat december 17- 
én — múlt vasárnap — 
a tornacsarnokban cser
készünnepélyt rendezett, 
abból a célból, hogy annak 
tiszta jövedelmét szegény- 
sorsú cserkészei táborozá
sára fordítja. Az előadás 
iránt községünk társadalma 
részéről igen nagy érdek
lődés nyilvánult meg, ami 
a cserkészmozgalomnak a 
nagyközönség körében is 
megnyilvánuló szeretetének 
és megbecsülésének élénk 
bizonyítéka

Az előadást gondosan 
összeválogatott és nagy
szerűen előadott műsor 
tette változatossá és szó
rakoztatóvá. A gimnázium 
zenekara a cserkészindulót 
játszotta el Szederkényi 
Nándor vezetésével. Utána 
Bencsik Imre nagyhatású 
szavalata következett. Az 
ünnepi beszédet Korim 
Kálmán gimn. vallástanár, 
cserkészparancsnok mon
dotta. Gyönyörűen felépí
tett beszédében a cserké
szet fiagy szükségességét 
hangoztatta és annak gyű- 
mölcsözteló munkásságát a 
magyarság életében. A 
beszéd után a cserkészek 
„Mikor a szikra lángra 
lobban" című hazafias tár
gyú egyfelvonásoSt adták 
elő nagy siker mellett, 
nagy felkészültségről és 
ügyességről tanúskodva. 
A szereplők mindegyike 
dicséretet érdemel, de kü
lönösen Zombai Pál, Dör- 
nyei József, Dörnyei Béla, 
Konkoly Tibor és Konyecsni 
Samu. Az előadás dalszá
mokkal fejeződött be.

Nagy kabaré-est 
a Szent István 

otthonban
December hó 26 án, 

karácsony másodnapján 
a Szent Cecília Énekkar és 
Szent Imre Ifjúsági Egylet 
együttesen nagy kabaré- 
estet rendez a Szent István 
otthonban. Az előadást 
táncmulatság követi.

Belépődíj nincs, csupán 
a müsormégváltás kötelező, 
amely — 1 P és 50 filléres 
árakon — már előre is 
váltható.

Az előadás pontosan este 
8 órakor kezdődik.

Ijesztő mértékben csökken o 
megyében a születések száma

Kedvező a köz- és állategészségügyi helyzet — Kielégitő 

a mezőgazdaság helyzete, katasztrofális az iparé és a 

kereskedelemé — Alispáni jelentés az elmúlt negyedévről

A vármegyei törvényha
tósági bizottság mai kis- 
gyülése, illetve holnapi 
közgyűlése elé i&z alispán 
a szeptember li&HVfcözgyü- 
lés óta tett nevezetesebb 
intézkedésekről a következő 
jelentést terjesztette .

A  megye közegészség- 
ügye, összehasonlítva a 
múlt év hasonló időszaká
val, ha kielégítőnek nem 
is, de kedvezőbbnek mond
ható.

Heveny fertőző megbe
tegedések általában csak 
helyenként kisebb területre 
szorítkozva fordultak elő. 
Ilyenek voltak a tífusz, a 
vörheny, a roncsoló torok
lob stb. Ezeket az alkal
mazott és kötelezővé tett 
védőoltásokkal sikerült el
lensúlyozni.

A megye területén ijesztő 
mértékben csökken a szü
letések száma és némely 
helyeken (Csabacsüd, Ge
rendás, Pusztaföldvár) a 
község elöregedésétől kell 
és lehet idővel tartani.

A megelőző intézkedé
sek e téren csupán terhes- 
védelmi és a szülők hely
zetének javítására irányuló 
mellékes hatású és nem 
elégséges eszközök.

A  fő okokat — igy a 
megye területén nagyon 
elterjedt abortőrök munká
ját — nagyon nehéz kiku
tatni, mert a lakosság maga 
is védelemben részesíti 
őket.

Szeptember, október és 
november hóban előfordult 
természetes szaporodás a 
megyében 804.

Közbiztonság terén lé
nyegesebb változás nem 
történt Szeptember óta 32 
tüzeset fordult elő, a kár 
épületekben 3956 pengő, 
ingóságokban 5148 pengő. 
a z  összes kár 9104 P, 
amelyből biztosítás útján 
megtérült 8335 pengő, mig 
nem térült meg tí60 pengő 
értékű kár.

A szarvasi járást minta 
tdzrendésseti jáiássá fog
ják kiépíteni.

A  vetések általában jól 
megerősödve mennek télbe, 
a mezőgazdasági munkás* 
ság helyzete általában ki

elégítőnek mondható és fe
lesleg inkább csak most, 
december hóban kezd mu
tatkozni. A Németország
ban járt munkások kielégí
tő módon tudtak keresni.

Az állatok takarmány- 
szükségsélete télen gon
dos beosztás mellett biz
tosítva van. A sertésárak 
némi esést, mutatnak, ha
sonlóképen esett a juhok 
áfa, mig a szarvásmarha, 
lo és baromfi ára változat
lan.

, Az éllategészségi állapo
tok a legutóbbi közgyűlés 
óta eltelt időszakban foko
zatos javulást mutatnak a 
kölönböző fertőző állati 
betegségek és ezek közölt 
föképen a ragadós száj- és 
körömfájás és a sertéspes
tis terjedésének meggatlá- 
sa tekintetében.

Az utak általában jó ál
lapotban vannak és az ál
lami közutaknak korszerű 
burkolattal való ellátása 
kezdetét vette. A fenntar
tás céljából végzett hen
gerlések fokozott ütemben 
folytak.

a  közigazgatás menete a 
megsokszorozódott tenniva
lók miatt, az elégtelen tiszt
viselőlétszám miatt csak 
fennakadásokkal volt fenn
tartható.

Ezen igyekszik most a 
miniszter a megyénél és 
községeknek is dijnoki ál
lások szervezésének meg
engedésével segíteni.

A kisipar és a kereske
delem helyzete rózsásnak 
egyáltalában nem mondha 
to és erősen érezteti hatá
sát a forgalom korlátozott 
volta, ami azután a szük
ségletek kielégítését is 
megnehezítette. A készle
tek kifogyása fenyegeti a 
kiskereskedőket és az áru
hiány és árrögzités a hi
telfeltételeket is megnehe
zíti.

A megyében a népmű
velési munka intenziven’ 
folyik.

- A Körösök hajózhatóvá 
tétele fokozott erővel a be
fejezés felé közeledik és 
több helyen mozgalom in
dult meg kikötők létesíté
sére,

Mozgóháboru 
vagy állásharc
A világháborúban a küz

delembevetett néphadsere
gek nagysága a küzdelem 
kiterjedését annyira növelte, 
hogy a szárnyak az átka
rolást kizáró tengerekre 
vagy semleges országha
tárokra támaszkodtak. Ha
talmas méretű arccsaták 
keletkeztek. Az ellenfelek 
roppant anyagi erőfeszítés
sel előkészített és végre
hajtott támadásai a védel
met addig soha nem ismert 
arányú erősödésre kény- 
szeritették. Emiatt az 
anyagcsaták egyre hosz- 
szabb időt igényeltek, mi
által a támadások elvesz
tették lendületes folyama
tosságukat, meglepetéssze- 
rü hatásukat. A védelem 
ellenrendszabályai ennek 
következtében a legtöbb
ször lefékezték a gyors 
térnyerést, még mielőtt a 
a nagynehezen elért har
cászati eredmény döntő 
katonai cselekménnyé nö- 
hette volna ki magát. Az 
arcvonalok megmereved
tek. Megszületett az állás
harc és ebben a jelenség
ben eleve benne rejlett az 
évekre nyúló hábQru állam
életet felbomlasztó csirái. 
Minden katonai akció ren
geteg anyagot, munkát, 
pénzt igényelt, amely a 
körülzárt központi hatalmak 
helyzetét nap-nap után 
rosszabbá tette. Az elerót- 
lenedett anyaország lelki 
megbontása is könnyebb 
feladattá vált.

A világháború befejezte 
után ezért az összes álla
mok hadvezetése a mozgó- 
háború elvi alapjaira he
lyezkedett és hadseregét 
ennek megfelelően szer
vezte meg. Kevés kivétellel 
minden állam felismerte, 
hogy csak mozgóháboru- 
ban lehet az ellenfél el
szigetelt csoportjaira a 
kedvező helyzetet kihasz
náló gyors és halálos csa
pást mérni. Csak igy lehet 
az ellenséges csoportokat 
különválasztani és azok 
szabad szárnyait átkarolva 
teljes bekerítéssel azok 
megsemmisítését elérni. A  
gyors katonai döntésnek 
csak ez a természetes el-

Íárás adta meg a módját. 
Elismerték azonban azt is, 
hogy a hadászati eredmény 
nemcsak a hadászati moz
gatás fölényes gyorsaságá
gából táplálkozik, hanem a 
harcászati cselekmények 
gyors lepergését is szük
ségig Emiatt nemcsak a 
vasutak és t közúti gép
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erejű közlekedés ha'dászati 
tömegforgalmát igyekeztek 
meggyorsítani, nemcsak a 
a csapatok menetteljesít
ményeit fokozták, hanem 
önálló páncélos seregtes
tek alkalmazásával a földi 
harc lejátszódását is meg
gyorsították, sőt á harcban 
elért kezdő sikereket ilye
nek messzemenő alkalma
zásával fejlesztették kato
nai döntést kimerítő ese
ményekké.

A páncélos seregtestek 
tehát igy, harcászati jelen
tőségükön felülemelkedve, 
a hadászatnak is kitűnő 
eszközeivé váltak.

M O Z I
December 23-án szombaton 5 

és 8 órakor

Bécsi kislány
Az osztrák filmgyártás utolsó re
meke, Eggert Márta magyar dal
betétje „Csak egy kislány van a 
világon. A legszebb zenés vígjá
ték. Főszereplője Eggerth Márta, 
Paul Hörbiger Haus Moser Theo 
Lingen. Kiegészítésül Magyar és 
Fox híradó.

Vasárnap nem lesz előadás I

December 25-én, hétfőn Kará
csony első napján 7*3, 7*A aA7 
és 9 órai kezdettel

A nagy ábránd
A francia filmgyártás remeke, 
francia fílmkülönlegesség. A szen
vedély, a szerelem nagy drámai 
története. Főszerepben Jean Gabin. 
Kiegészítésül Magyar és Magyar 
Fox híradó és 2 felv. Szüret.

December 26-án kedden kará
csony második napján V«3, 7*5, 
8A7 és 9 órai kezdettel

Ultimátum
Az 1914^18-as világháborút meg
előző hetek izgalmai és az egész 
világot megrázó drámai fordula
tai elevenedik meg. Főszerepet 
a francia legremekebb színészek 
játsszák. Főszerepben Dita Parió, 
Erich v. Stroheim. Kiegészítésül 
Magyar és Fox híradó.

December 28-án csütörtökön 5 

és 8 órakor

Makrancos 
kisasszony

Ragyogó vígjáték szívből jövő, 
kacagás, csupa, ötlet. Főszerep
ben Halmai Tibor, Csíkos Rózsi. 
Kiegészítésűi Szentkorona ékszerei.

A kereskedelmi minisz
ter rendeletet adott ki a 
nyilt árusítási üzletek ka
rácsonyi és újévi nyitva- 
tartásáról. Eszerint ezeket 
az üzleteket az egyes na
pokon a következőkép le
het nyitvatartani :

December 23-ig a nyilt 
árusítási üzleteket hétköz
napokon este hét óráig le
het nyitvatartani, hacsak 
egyes üztettajokra nézve 
eltérő törvényes rendelke
zések nem állanak fenn.

A december 24 re eső 
vasárnapon az összes nyílt 
árusítási üzletek reggel hét 
órától este hat óráig tart
hatók nyitva.

Karácsony napján az 
összes nyilt árusítási üzle
tek az egész ország terü
letén zárva tartandók. Ki
véve a cukorka és virág
üzleteket, amelyek délelőtt
10 órától délután két óráig 
nyitva tarthatók. A kizáró
lag élelmiszereket árusító 
üzletek reggel hét órától 
reggel 8 óráig tarthatók 
nyitva.

December 26-án, Kará
csony másnapján az ösz- 
szes nyilt árusítási üzle
tekre nézve a vásárnapi 
münkaszünetre vonatkozó 
rendelkezések az iránya
dók, kivéve a mészáros és 
hentes üzleteket, amelyek 
reggel Sál - /léttől délelőtt
11 óráig nyitva tarthatók.

A december 31»re eső 
vasárnapon, Szilveszter 
napján az élelmiszereket 
és egyedárusági cikkeket 
árusító nyílt árusítási üzle
tek reggel hét órától este 
hat óráig tarthatók nyitva. 
A cukorkaüzletek reggel 
héttől este 8-ig, a mészá
ros és hentes üzletek reg
gel héttői délelőtt 11 órá
ig, a sütőipari termékeket 
árusító üzietek egy órával 
hosszabb ideig tarthatók 
nyitva, mig a virágüzletek 
délelőtt 10 órától délután 
két óráig.

Január 1 én, újév napján 
a vasárnapi munkaszünetre 
vonatkozo rendelkezések 
érvényesek, a sütőipari üz
letek Kivételével.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb 

betűvel S2edve 6 fillér. Legkisebb hir

detés dija 30 fillér.

Fogyasszuk'rendesen a mézet, 
mert ezzel életünket hosszabbítjuk 
meg. A méz vér, velő, Izom gya
rapító. 201

Eladó egy jokarban lévő füsz- 
harmónium 111. kér. 60. hsz.

386

Fiatal mangalica zsirsertések 
eladók 90— lOU-ig. II. kér. 33. sz.

Bizalmi állást vagy bárminő 
mas^ elfoglaltságot is vállalna 
nyugdíjas tanító, aki hitelszövet
kezeti Könyvelést és ügyvezetést 
ló évig önalióan vezetett. Bizto
síték ingatlanban, 1L kér. 307. sz.

383

Príma hízott sertések eladok 
Rohony Istvánnal. 11. 4J1. 381

EUdo a Kutlik-örökösök tulaj
donén képező 1. kér. 108. számú 
ház. U*L négyszögöles leiekkel. 
Megbízott baidcz László dr. ügy- 
veu.

Törzskönyvezett tehenek és ti
nók eladok. Különtele erdei cse
meték minden mennyiségben kap
hatok. Szamadojuhaszt telvesz a 
Terehalmi gazdasag. 38U

— A méznek egy háztar
tásból sem  szabad hiányoz
nia, mert erőt ad, rendben 
tartja az emesztést és 
gyógyszerül is szolgál* 201

Pfatf sülyesztős varrógép 'jutá
nyosán eiadó. I. kér. 20. Megte
kinthető déli 12 órakor. 386

Jókarban levő szép ház köves 
ut mellett eladó. 111. Jókai Mór 
ucca 232. Érdeklődni lehet An- 
dermannál. 389

Fűszer-, rőfös- rövidáru beren
dezés eladó 11. kér. Ujtemplom- 
köz 259. 390

Eladó földek: Csabacsüdön 
20 kis hold tanyaval, Vll. kül. ker.- 
ben 5 kis hold, Rózsáson 7 hold, 
érdeklődni lehet az eladással 
megbízott dr Csicsely Mihály 
ügyvédnél. 391

A MÉZ nem csemege, hanem 

a legértékesebb táplálék. Tápláló 

ereje nagyobb, mint a tojásé, 

sajté, soványhúsoké, vagy barom
fiak húsáé. Nagy előnye, hogy 
rendkívül könnyen emészthető, 

azonnal a vérbe szívódik fel. Mé- 

ztt a gyenge gyermeknek I 201

1 9 4 0 .  t í p u s ú  
Orion, Standard, Telefunken

r  r

RÁDIÓK megérkeztek.
Gyári á r ! Kedvező részletfizetés!

Sztrehov szkynal
Piactér. Telefon 59.

Néprádiók előjegyezhetők!
Díjmentes bemutatás!

A járás legelterjedtebb hetilapja :

Siamné* Vidéke
■j. | ,  ,  . | r | ,  , Nyomatott Müller Károly könyv-
Hirdetesei olcsok es eredmenyesek nyomdájáén szarvas, i. kér. 13.

I J J ^ ^ k a r á c ^ i i y U i m e p e !
•i

M U L L E R könyvkereskedésében kaphatók a legszebb

játékok és babák óriási választékban.


