
IV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM. P E N T E K SZARVAS, 1942. ÁPRILIS 24.

SiarvaL éh Vidéke
POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP

ELŐFIZETÉSI DIJAK : 
Helyben egy negyedévre . . 1.20 P. 
Vidéken egy negyedévre . . 170 P.

PÉLDÁNYONKÉNT 10 FILLÉR.

Szerkesztésért és kiadásért felel : 

MÜLLER KAROLY
Főszerkesztő :

Dr SIMA ISTVÁN

T E S S E D I K  S Á M U E L  S Z Ü L E T É S É N E K  200 .  É V É B E N

SZERKESZTŐSÉG 

ÉS KIADÓHIVATAL;

1. kér. Deák F.-u. 13. Telefon : 109.

Postatakarékpénztár! csekkszámla : 52.666.

Tettekkel kell élnünk
Ezzel a sokat jelentő mon

dattal fejezte be vasárnapi be
szédét Kállay miniszterelnök, 
a MÉP országos nagytanácsá
nak ülésén. Mert mondatokra, 
frazeológiára, jelszavakra — 
úgymond — amikor egy egész 
világ sorsáról és abban a leg
drágábbról: rólunk, a magyar 
nemzetről van szó, nincs idő.

Tettekkel kell beigazolnunk 
hűséges fegyverbarátságunkat 
szövetségeseinkkel szemben, ha 
azt Akarjuk, hogy szavunk le
gyen a jövő Európájának sor
sában és benne a mi elhelyez
kedésünket illetőleg; nem elég 
a tárgyaló asztalhoz ülni: a 
küzdelemben, a szenvedésben, 
a harcban, az elhatározásban, 
minden áldozatkészségben is ott 
kell lennünk.

Tettekkel kell bizonyítani, 
hogy van bennünk erő, kitar
tás és koncentráció a nagy 
nemzeti célok megvalósítására. 
Hogy van bennünk bátorság a 
közélet tisztaságától törvényt 
hozni. Hogy van kellő érték
ítéletünk csak azokkal a dol
gokkal foglalkozni, amelyek 
megoldása sürgős s amelyekkel 
ma kell segíteni. Hogy van 
bennünk, honvédségünkben hit, 
és erő még nagyobb, még ma- 
gyarabb teljesítményekre a harc 
mezején.

Tettekben bebizonyítani szer
vezettségünket minden gazda
ságpolitikai, közellátásügyi stb. 
kérdésben. S tettekkel beiga
zolni végűi, hogy itt nálunk rend, 
nyugalom, fegyelem van, és 
lesz: most és minden időkben. 
S tettekkel bebizonyítani, hogy 
az árdrágítás és rémhírterjesz
tés nem népünk sajátja, hogy 
a jobb jövendő biztosításának 
érdekében minden tagja e nem
zetnek kész és képes a leg- 
vérzivatarosabb időket is át
vészelni s kétz a legnagyobb 
tűrésre is, mert érzi és érti a 
tPrttasJpű idők lehelletét s 
tudja, hogy más kiútja a jelfá
ból minősen s jobb, boldogabb, 
szebb jövendője csak úgy lesz 
biztpsltható, ha teljes áldozat- 
v40al4f*al, a legnagyobb oda
adásai, a legkisebb zokszó és 
zúgolódás nélkül áll ki a 
tettek mezejére -fajtája, nemzete, 
tradíciói elkötelező érzetében,

Kétnapos ünnepségsorozat a 
n a g y  Tessedik emlékezetére

Megszervezik a negyedik lelkészi állást —  Népfőiskola létesül 
Szarvason —  ósszel leplezik le Tessedik Sámuel szobrát

Áhíiatos, bensőséges ünnepe 
volt vasárnap és hétfő a szarvasi 
evangélikus egyháznak. Isten
tiszteletek, ünnepélyek, banket
tek díszes sorozatával áldozott 
Tessedik Sámuel, a világhírű 
szarvasi pap-gazda emlékének.
S bár ez a jubiláris ünnepség- 
sorozat minden vonatkozásában 
önmagán viselte a helyi és 
egyházi jelleget, belsőleg épúgy, 
mint külsőleg részt vett azon 
kiküldöttjeivel csaknem az egész 
magyar társadalom vallási, tár
sadalmi hovatartozandóság nél
kül. Mert jóllehet Tessedik Sá
muel evangélikus volt és lelki 
gondozója híveinek, legfőbb, 
legjelentősebb, legidőtállóbb al
kotásaiban és azokon keresztül 
elsősorban gazdafaj iáját rajon' 
gásig szeretett, annak boldogu
lását törhetetlen hittel, akarás
sal, s messzi évszázadokra 
világító tudással előmozdítani 
biztosítani igyekvő magyar ha
zafi. Ezért szélesbedett ki a 
szarvasi evangélikus egyház e 
jubiláris ünnepsége országos 
méretűvé, s ezért lett ez a mai 
ráemlékezés olyan szélesmedrű 
és nyílt hit- és színvallássá.

Az ünnepségek sorát szom
baton este a vidékről érkezett 
vendégek fogadása nyitotta meg. 
A Tessedik-emlékbizottság ez 
alkalommal csaknem teljes lét
számban kivonult a MÁV 
pályaudvarra, ahol az érkezet
teket a bizottság, a szarvasi ev. 
egyház és társadalom névében 
Kellő Gusztáv igazgató-lelkész 
köszöntötte.

A vasárnapi programm a le
vente zenekar által adott zenés 
ébresztővel kezdődött, s isten
tiszteletekkel folytatódott mind
két templomban. Az ótemplom
ban tótnyelvű úrvacsora volt, 
amelyet Jeszenszki János tót- 
komlósi lelkész szolgáltatott ki, 
az utána következő szintén tót- 
nyelvfi istentisztelet szolgálatát 
Starke Sámuel ev, püspök, 
petrőci lelkész látta el. Az.fzt 
követő magyarnyelvű istentisz
teleten Kemény Lajos esperes, 
kormányfőtanácsos prédikált. 
Az .úitemplomfean tótnyelvű is
tentisztelet volt, Kiss György 
kiskőrösi lelkész igehirdetésé- 
sével. Mindkét helyen a hívek 
ezrei vettek az istentisztelete
ken x&zt 

Az Mentisxtehftek titán az

zközgyüléi vólt Pesthy Pál

m. kir. kormányfőtanácsos, ny. 
igazságügyminiszter, egyházme
gyei felügyelő elnöklete alatt. 
Gyönyörű megnyitó beszéde 
után Lányi Márton dr. ny. fő
ispán méltatta Tessedik Sámuelt 
ritkán hallott mélyértelmű szó
noklattal. Lelkes Pál ig.-tanító 
olvasta fel ezután a Bartos Pál 
lelkész által szerkesztett dekla
rációt Tessedik Sámuel emlé
kének megörökítéséről, mit a 
díszközgyűlés köszönetnyilvání
tás mellett egyhangúlag elfoga
dott. Borgulya István másod- 
felügyelő indítványára. elhatá
rozta a díszközgyűlés, hogy a 
hívek lelkiéletének fokozottabb 
gondozása érdekében megszer
vezi a negyedik lelkészi állást, 
melyre vonatkozólag konkrét 
javaslatot terjesztett indítvá
nyozó elő, majd szintén egy
hangú határozattal kimondotta, 
hogy evangélikus népfőiskolát 
létesítenek Szarvason, ahol majd 
Tessedik szellemében fogják 
továbbképezni a gazdatársadal- 
mat.fEz indítványok elfogadása' 
után' herceg Hohenlohe Károly 
Egon az Országos Luther Szö
vetség, dr. Scholtz Oszkár a 
bányai egyházkerület, Adam- 
kovics Ágost dr. a békési ev. 
egyházmegye, Jeszenszki János 
a Magyar Egyetemes Lelkész 
Egyesület üdvözletét tolmácsol
ták. A díszközgyűlés résztvevői 
ezután kivonultak az ótemplom 
elé, ahol Szelényi János lelkész 
szép beszéd kíséretébén lep
lezte le az ótemplom falába 
elhelyezett Tessedik-emléktáb- 
lát. Áz emléktábla leleplezése 
után elnöklő Pesthy Pál a dísz
közgyűlést berekesztettj

Délben a Vigadóban igen Iá-1 
togatott társas ebéd volt, ahol 
Pesthy Pál a kormányzóra,' 
herceg Hohenlohe Károly Egon 
a Tessedik szellemében élő 
szarvasi társadalomra, Kellő 
Gusztáv pedig a vendégekre 
mondott pohárkőszöntőt.

Délután 4 órakor ünnepség 
keretében koszorúzták meg a 
tanítónőképző falán lévő Tes
sedik' emléktáblát. Az ünnepély 
keretét a Luther tanítónőképző- 
intézet adta két kiválóan elő- 

. adott énekszámmal, Fasang Ár
pád vezényletével. Gárdonyi 
József mezőgazdasági szaktanár 
mondott emlékbeszédet, Teku- 
Hcs- Károly szavalta el dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd ez alkalomra 
irt gyönyörű ódáját.

Este 6 órai kezdettel az ó- 
templomban volt ünnepély. Itt 
Welter Jenő fővárosi orgono- 
művész, a tanítónőképző ének
kara, Kristofcsák Ernő ének
művész, Székács Sámuel segéd
lelkész és a szarvasi vegyeskar 
szerepelt nagyon szépen. Az 
ünnepi beszédet ehelyütt dr. 
Bánkuti Dezső tankerületi fő
igazgató mondotta.

Az ünnepséget követően to
ronyzene volt, melynek során 
a levente-zenekar az „Erős 
várunk“-at játszotta, több ko
moly zeneszám mellett, utána 
fáklyásmenet indult, melyet 
azonban, sajnos, a keletkezett 
vihar elmosott.

A hétfői ünnepségsorozat is 
istentiszteletekkel kezdődött, 
amelyeknek szolgálatát Príbel- 
szky Mihály és Botyánszky 
János lelkészek látták el. Az is- 
tentiszteleteK keretében szere
pelt vegyeskart és a polgári 
iskola dalkarát ifj. Lipták Mihály 
orgonista-tanító vezette.

Tessedik Sámuel szoboralap
zatának zárókőletétele délelőtt
11 órakor zajlott le a Tessedik- 
téren. A Nemzeti Hiszekegy 
eléneklése után, melyet a Dal
kar adott elő, dr. vitéz Zerin
váry Szilárd országgyűlési kép
viselő mondott gyönyörűséges 
beszédet Tessedik Sámuelről, 
azután Kemény Gyula, a SzOSz 
társelnöke beszélt, majd Síki 
Béla, a SzOSz ügyvezető alel- 
nöke olvasta fel a szobor talap
zatába teendő okmány szöve
gét. A gimnázium és tanítónő- 
képzőintézet énekkara énekelt 
még és Koszti György gimn- 
tanuló szavalt. Az ünnepi kala
pácsütések során az ev. egyház 
nevében Pesthy Pál dr., aSzöSz 
nevében Kemény Gyula, Békés 
vármegye és a szarvasi járás 
társadalma nevében dr. Úgrin 
László főszolgabíró, a község 
nevében dr. Demjén György 
jegyző, a KisgazdaKör nevében 
Kikzely György, a Gazdasági 
Tanintézet nevében Kadneí- 
mann Kurt, a Vajda Féter gim
názium nevében dr.N&dor Jopő, 
az elemi iskolák nevében Lel
kes Pál mondottak b«#zédft>

Délután 4 órakor az ösazese- 
sereglett hívek kivonultak a 
temetőbe, ahol megkoszorúzták 
Tessedik Sámuel sírját Itt Kellő 
Gusztáv mondott ünnepi beszé
det, Rácz Pál gazd. tanintézeti 
növendék szavalj a Luther-
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tanítónőképző énekkara éne
kelt. A község koszorúját Dem- 
jén György jegyző helyezte el.

Az ünnepségsorozatot esti 
istentisztelet zárta be az ótemp
lomban, ahol Benkóczi Dániel 
esperes hirdetett igét, s a Pro
testáns énekkar énekelt ifj. 
Lipták Mihály vezényletével.

Az ünnepségek ezzel véget 
is értek, az azokon résztvett 
helybeliek és vidékiek azonban 
lélekben tovább fognak ünne- 
pelni, olyan emberre emlékez

vén, aki igazi nagyja, apja, gyá- 
molója volt a magyar népnek.

*

v Á jubiláris esztendő ünnep- 
lési sorrendjének egyik fele 
ím lezajlott : sok-sok tanulság
gal, döbbenettel és felismerés- 
sel. A nagy pap-gazda hatalmas 
szellemi öröksége most már 
tudatossá lett bennünk, de kü
lönösen bizonyossá és világossá 
mindannyiőnk előtt az is, hogy 
amit Tessedik szociális, gazda
sági és kulturális programéiként

hirdetett, az legtöbb vonatko
zásában még ma is csak meg
valósításra váró, most is felette 
időszerű, páratlan munkaterv. 
Olyan azonban, amelynek ki
dolgozásához hozzákezdtünk 
végre, mert megéreztük és rá
döbbentünk arra, hogy a pa
rasztság, e legszélesebb népré
teg sorsa az, amelyre az új 
magyar jövendőt ráépített lehet, 
érdemes és kell De csak ak
kor, ha Tessedik szellemében 
megerősítettük előbb.

Utentiszíeletek:
A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 

vasárnap délelőtt 8 órakor tót, délelőtt 

10 órakor magyar, az új templomban 

d. e. 8 órakor tót istentisztelet van.

Istentiszteletek a szarvasi róm. kát 

templomban: vasárnap és ünnepnap 

8 órakor diákmise, 9 órakor csendes- 

mise, 10 órakor szentbeszéd, nagymise. 

D. iu 4 ó. keresztúti ájtatosság. Hét

köznapi misék 8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 

Arvah/iz dísztermében.

— Halálozás. Borgulya Mi
hály asztalosmester 71 éves 
korában csendben elhalálozott. 
A megboldogult a legmegbe
csültebb és a legtiszteletremél
tóbb tagja volt Szarvas iparos- 
társadalmának, hosszú eszten
dőkön át alelnöke az Ipartestü
letnek, hűséges tagja ev. egyhá
zának, s önzetlen szolgája a köz
nek. Haláláig tagja volt az ev. 
egyház tanácsának, s Szarvas 
községnek több ízben is meg
becsült elöljárója. F. hó 22-én 
temették el nagy részvét mel
lett. Az elhunytban dr. Botond 
György takarékpénztári igaz
gató édesatyját gyászolja. Ki
terjedt rokonság siratja, s őrzi 
áldott emlékét.

— Halálozás. Roszik Pál, a 
Szarvason mindenki előtt jól- 
ismert búzabevásárló, április hó
15-én, hosszú és súlyos szen
vedés után Békéscsabán elhalá
lozott. Ugyanott temették el 
április 17-én. Az elhunytban 
Roszik György, lapunk technikai 
munkatársa édesapját gyászolja.

— Esküvő. Dr. Szórády István 
gyulai m. kir. állami kórházi 
főorvos és néhai Kul Ilona 
leánya: Ildikó és dr. Szepesváry 
Elemér, Békés vármegye árva
széki ülnöke, Szlovák Pál nyug. 
tanító és Demeter Zsuzsanna 
fia Gyulán, 1942. évi április hó
19-én délelőtt egynegyed 12 
órakor tartották esküvőjüket. 
Tanuk a menyasszony részéről 
Szórády Pál ármentesítő társu
lati főmérnök, a vőlegény ré
széről dr. Szepesváry Pál szé
kesfővárosi tanácsnok, kor- 
mányfótanácsos voltak. Az e«- 
ketést a vőlegény testvérbátyja : 
Szlovák Miklós ág. b. ev. val
lástanár végezte.

— Orvosi hir. Dr. Tokai La
jos belgyógyász és Röntgen- 
szakorvos rendelését ismét meg
kezdte. '  833

— Képviselőtestületi közgyű
lés. Szarvas nagyközség kép* 
viselőtestülete múlt csütörtökön 
rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelynek tárgysorozatában töb
bek között az újonnan enge
délyezett 4 irodatiszti és 2 
díjnoki állás megszervezése 
szerepelt. A megválasztandó 
tisztviselők a közellátás Ügyvi
telének zavartalanságát lennek 
hivatva előmozdítani. Foglal
kozott a közgyűlés több utca 
elnevezéssel is. így többek kö
zött a Kása-malom-utcát Mar* 
kovitz Mátyás-utcának, a Ké
rész-utcát pedig Tatay István' 
utcának nezezték el, míg a 
Kossuth-tér Árvaház előtti ré
szét, ahol a Tessedik-szobor 
lesz a Tessedik-tér nevet kapta*

Kállay Miklós miniszterelnök beszéde Magyarország 
háborús részvételéről és a zsidók kitelepítéséről

kótyavetélhessék. Fontos intéz-A MÉP országos tanácsának 
ülésén Kállay Miklós miniszter- 
elnök nagy beszédben foglalko
zott az időszerű politikai kér
désekről.

— A történelemben kevés 
volt az ilyen válságos pillanat, 
korszak és év, mint most. Egy 
egész világ sorsáról van szó és 
ebben a világsorsban a legdrá
gábbról : rólunk, a magyar 
nemzetről. Ettől a tavasztól 
kezdve háborút viselünk. Há
borúba mennek a katonák, há
borúba száll az egész nemzet, 
a mi háborúnkba. A kormány 
felelőssége tudatában küldi há
borúban csapatainkat, de fele
lősségéhez tartozik az is, hogy 
itthon se maradjon védtelen az 
ország. Mindenütt katona áll 
az ország határán, erős és 
annyi katona, hogy mindenki 
ellen meg tudja védeni a hatá
rokat.

— A külpolitika ugyanazon 
az egyenes, határozott vonalon 
halad, mint a politika, amely a 
harctérre viszi szeretett kato
náinkat. Ez pedig: szoros e~ 
gyüttmüködés, baráti együtt- 
munkálkodás szövetségeseink
kel, elsősorban Németországgal 
és Olaszországgal. Teljes együtt
működés, mert ebben minden 
benne van: hogy áldozzunk 
mindent, ami a háború meg
nyeréséhez szükséges vérben, 
katonában, búzában, munkában, 
de benne van ebben a teljes 
együttműködésben az egyen
jogúság, az egyenrangúság is. 
A belpolitikáról szólt a továb
biakban, Feltette a kérdést: 
mi lehet ma a belpolitika. Erő, 
kitartás, koncentráció a nagy 
nemzeti célok megvalósítására; 
erő a háborúban, a háború 
győzelmes befejezéséért, telve 
békevággyal. Csak így oldha
tók meg a nagy szociális, gaz
dasági és társadalmi problémák.

Bejelentette a miniszterelnök, 
hogy a napokban megkezdődik 
a törvényhozói munka. Két 
törvényjavaslattal jön elsősor
ban. Az ülés tapsai közben je
lentette be, hogy az első a 
zsidóbirtokok teljes állami tu
lajdonába vételéről szól. A zsi
dóságot el kell távolítani, ki 
kell emelni a magyar föld tu
lajdonjogából és használatából 
Ez abból áll, hogy nemcsak 
meggyorsítják az eljárást, ha
nem a faji törvény alapjára he
lyezkednek a zsidótörvénnyel 
és számtalan kivételeivel szem
ben. Az összes zsidó erdő bir
tokokat is kisajátítási eljárás 
alá vétette, mert nem lehetett 
volna megengedni, hogy amíg 
a törvény keresztülmegy a tör- 
yényhozáson, azalatt esetleg el

kedése a javaslatnak, hogy 
további zsidó letelepülés, első
sorban a falvakban lehetetlenné 
váljék.

Tudja, hogy a zsidósággal 
szemben további intézkedéseket 
kell tenni. Tudja, hogy más 
megoldás nincs, mint kitelepíté
se a 800 00 főnyi zsidóságnak.

A másik törvényjavaslat, a- 
melyet beterjeszt — esetleg 
elsőnek, esetleg a zsidójavaslat 
után — a közélet tisztaságának 
biztosításáról szól. Boldogan 
állapíthatja meg, hogy kevés 
ország van, amelyen még min
dig olyan uralkodó vonás a 
tisztesség, mint ebben az or
szágban. A hadmentességi adó 
bevezetésével is foglalkoztatni 
akarja a törvényhozást. Termé
szetes, hogy amikor fiaink egy- 
része a harctéren van, vagy 
sorkatona, akkor az ittbonlévők 
tekintet nélkül a korhatárra és 
arra, hogy a szolgálatra alkal
masak-e, vagy sem, arra, hogy 
besorozták-e őket, vagy front- 
mögötte szolgálatra hívták be 
őket: elég súlyosnak várható 
hadmentességi adófizetésre kö- 
teleztessenek. Bejelentette,hogy 
készen van három nagyjelentő
ségű törvényjavaslat: a köz- 
igazgatási reformjáról szóló ja
vaslat, a milliárdos mszőgazda- 
ságfejlesztő javaslat és az ipar 
fejlesztéséről szóló javaslat.

Hadseregünkről beszéli a 
továbbiakban során a minisz
terelnök. Kijelentette a minisz
terelnök, hogy vállalja a fele
lősséget ezért a háborúért, hi
szen felelősnek érzi magát éríe 
a történelem és a nemzet előtt, 
Vállalja a felelősséget, mert 
tudja, hogy miért kell harcol
nunk. Tudja, mit hozhat a jö
vendő és ez a jövendő a ma
gyar katona harca nélkül soha
sem jelenthet magyar betelje
sülést.

A gazdasági politikáról szó
lott most a miniszterelnök. A 
gazdasági politika előterében 
egy áll: a termelésnek a lehető 
legmagasabbra való emelése, a 
mezőgazdaságban és az iparban 
egyaránt. Ettől semmiféle elté
rést sem lehet engedni. Ennek 
mindent alá kell rendelni az 
országban, mert nem nyerünk 
háborút, nem tudjuk kivárni a 
békeidőket és ha a békeidők

eljönnek, nem tudunk újra fel
támadni, ha ezeket a tényező
ket elhanyagoljuk, ha a legma
gasabb fokig ki nem dolgozzuk.

A közellátás a legnagyobb 
probléma. Három év rossz ter
mése után vagyunk, háborús 
igénybevétel mellett, megnőve* 
kedeít területtel, amelynek egy- 
résse néni látja el önmagát. 
Ez óriási feladatot jelent. A 
közellátásban azonban nem lesz 
baj. Mindenki megkapja adag
ját. A kormány mindenütt ott 
lesz, ahol baj van, ahol segíteni 
kell. Szólott a falu jegyzőjéről 
és tanítójáról. A tanítót el 
lehet nevezni a magyar géniusz 
képviselőjének azért, hogy ez 
a géniusz ne őt aranyozza meg, 
hárem mindennapi munkáját 
sugározza be a jövő fiatalság 
érdekében. A földbirtokkal há
borúban óvatosan keli bánni. 
Ótratosan, de nem félve. Hiszi, 
hogy a magyar munkásságot a 
nemzeti táborba lehet tömörí
teni, Össze lehet hozni.

Az árdrágítók letörése a 
kormány legnagyobb feladata. 
Nincs olyan nagy büntetés, a- 
melyet ö méltányosnak ne tar
tana ezekkel és a rémhírter
jesztőkkel szemben. Ezeknek 
ténykedései ugyanis a hadrakelt 
sereg elleni merényletek. A 
véderőt gyengíti az árdrágító, 
a rejtegető, az árúbalmozó és 
a réiEhiríerjesztő. A rendfenn
tartás szükségéről szólva, ki 
jelentette a miniszterelnök,hogy 
aikotó munka még soha la
zításból nem fakadt, ha azon
ban rend, nyugalom és fegye
lem van, akkor a megoldandó 
kérdéseket illetően feladata 

agaslatán tud állni a kormány. 
, a miniszterelnök, munkát 

végezni jött, munkát, köteles
séget teljesíteni, ehhez keres 
munkatársakat.

Végül arról szólt, hogy új 
pártot szeretne látni, egy új 
gondolatban kialakult pártot, 
amely háborús világban más
képpen tekinti hivatását, mint 
boldogabb időben. Mondatokra, 
frazeológiára, címekre, jelsza
vakra ma nincs idő. Ma a 
munkában, a tettben kell élni. 
Ebhez kér munkatársakat. A 
nagytanács tagjai a beszéd el
hangzása után hosszantartó 
lelkes ünneplésben részesítették 
a miniszterelnököt.
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r Köszönetnyilvánítás

Mindazon rokonok, jóbarátok 
és ismerősök, kik szeretett édes
anyánk

özv. BRLÁS G YÖ R G Y N É  
sz. VITÁLIS JULIANNA

végtísztességén megjelenve, mér
hetetlen fájdalmunkat együttérző 
részvétükkel enyhíteni igyekeztek, 
ezúton fogadják megtört szívünk 
köszönetét.

Szarvas, 1942. évi április hó.

836 Briós csalód.

— Nemzetvédelmi keresztet 
kapott. Pribelszki Mihály, a 
Mezőtúri Takarékpénztár Rt. 
altisztje megkapta a nemzet
védelmi keresztet.

— Pályázat. A Magyarországi 
Tanítók Eötvös-Alapja pályá
zatot hirdet: a budapesti Ta
nítók Házában, a Péterfy Sán
dor Leányotthonban, a keszt
helyi Rákos István Fiúinterná- 
tus és Üdülőházban létesített 
helyekre, több jutaiomdíjra, 
több segélydíjra és árvanevelési 
segélyre. A Szarvasi Helyi 
Tanítóegyesület segélyre szo
ruló és a nevezett helyek el
nyerésére igényjogosult tagjai 
kérvényeiket 1942. évi május 
hó 15-ig Rohony Pál egyesületi 
elnökhöz adják be, aki kész- 
széggel adfelvilágosítást a pályá
zati feltételekre vonatkozólag.

Zöldhitelt folyósít a Szarvasi 
Takarékpénztár.

— Közgyűlés, A Fűszerkeres
kedők Országos Szövetségének 
szarvasi csoportja április 26-án 
délelőtt fél 10-kor az Árpád- 
szálló külön termében (Grill- 
helyiség) évi rendes közgyűlést 
tart) melyre a tagokat ezúton 
hívja meg a Vezetőség. Határo
zatképtelenség esetén a követ
kező vasárnap ugyanebben az 
időben és helyen lesz megtartva.

—  Moghivó. A Baross Szö
vetség Szarvas és Vidéke Szer- 
vete 1942. április 26-án délután 
fél 3 órakor az iparos Kör 
Árucsarnokában évi rendes' 
közgyűlést tart, amelyre a 
tagokat ezennel tisztelettel meg
hívja az Elnökség. Tárgysoro
zat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Pénztári jelentés. 3. A megüre
sedett tisztségek betöltése. 4. 
Indítványok. 850

Zöldhitolt folyósít a Szarvasi 
Takarékpénztár 847

—  Zárolták a széna és szalma 
készleteket. A kormány minden 
1941 vagy azt megelőző eredetű 
szalma és széna készletet zárolt 
az esetben, ha azok mennyisége 
a 100—100 q-t meghaladja. E 
készleteket a jövőben csak en
gedéllyel szabad felhasználni.

Zöldhitelt folyósít a Szarvasi 
Takarékpénztár.

— Anyakönyvi hírek. Szület
tek : Sálya Lajos és Gróf Mária 
leánya Mária, Szakács Mihály 
és Matusik Mária fi* Pál, Mar- 
sínszki György és Medvegy Er
zsébet leánya Mária, Janis Mi
hály és Arnóczki Judit leánya 
Judit, Búzás István és Palicska 
Mária leánya Zsuzsanna, De
meter Pál és Gombár Erzsébet 
leánya Anna, Bukovinszki Já
nos és Szilágyi Ilona fia István, 
Gyemjan György és Pásztor 
Veronika leánya Ágnes, Biaskó 
János és Urbancsok Ánna fia 
András, Weisz Béla és Polóayi 
Irén leánya Katalin* Ilona, Ka- 
sik György és Mrsan Mária fia 
György, Dr. Damán Ioire és 
Sági Gabriéllafia Imre, Csicsely 
Minály és Kozsucíi Zsuzsanna 
fia Mihály, Valent György és 
Bobvos A. leánya Anna, Szente
si Lajos és Nagraad Mária fiai 
János és Pál, Szirony Pál és 
Krenyiczky Mária fia Pál László.
— Házasságot kötött: Palyó 
György Krajcsovics Judittal. — 
Elhaltak: Krajcsovics Pál 41 
éves, özv. Készt Sándorné 
Breitner Johanna 78 évés, Kr- 
kos Pálné Lipták Zsuzsanna 
61 éves, Korbely Mihály 11 
hónapos, Szentesi Pál 1 napos, 
Pavelka Istvánné Pap Anna 69 
éves, Bríázs Zsuzsanna 4 hó
napos, Pecsenya Zsuzsanna 31 
éves, Pljesovszki János 23 éves. 
korukban.

—  Tavaszi vetőmagbeszerzés.
Rendeletileg engedélyezték, 
hogy •  gazdák feltétlenül szük
séges tavaszi vetőmagvaikat 
(árpa, zab, tengeri, burgonya), 
egy-egy vármegye területén 
egymástól megvásárolhassák s 
gazdaságukba elszállíthassák. 
Vásárlási, ill. szállítási engedély 
a vármegyei közellátási felügye
lőség ad az elöljáróság igazo
lása alapján.

Zöldhitelt folyósít a Szarvasi 
Takarékpénztár.

— Hirdetmény. A 99.000—
1941. F. M. sz. rendelet alap
ján felhívja az elöljáróság 
mindazokat, kik házhelyt óhaj
tanának venni, hogy összeírásuk 
végett a községháza kataszteri 
birtoknyilvántartó irodájában 
április hó végéig jelentkezzenek 
annál is inkább, mert későbbi 
jelentkezések figyelembe véve 
nem lesznek. Házhelyt csak az 
igényelhet, kinek házhelye 
nincs, s kire nézve a törvény
ben részletezett okok nem fo
rognak fen. A házhelyszerzők 
a házhely valóságos forgalmi 
értékét lesznek kötelesek vé
telárként fizetni, s egyben kö
telezettséget vállalniok arra 
nézve, hogy házhelyükön a 
birtokukba vételtől számított
5 éven belül lakóházat fognak 
építeni. Elöljáróság.

Két hold jóminőségü hereföld eladó.
I. kér, 141. Elefánty-villa. 852

B űnügyi k ró n ik a

É p í t t e t ő k  f igye lm ébe !
Tégla-szükségletét már most jegyeztesse 
é l ő  a  t é g l a g y á r  i r o d á j á b a n

G r e x o  P á l  é s  T á r s a i
t ég l a-  és c s e r é p g y á r a .  Telefon 118.

r  851

Az elmúit hét ismét mozgal
mas volt a bíróság életében. 
Az emberek úgy látszik csak 
nem akarnak megjavulni s nem 
múük el nap, hogy valaki a jó 
erkölcs, a tisztaság és becsület 
ellen ne vétkeznék. Áz alábbi
akban csokorbaszedve közöljük 
az elmúlt napok e vonatkozású 
eseményeit.

Árdrágítás. Kugyela Mihály 
szarvasi lakos 11. rendű réti 
szénáját a megengedett áron 
felül akarta értékesíteni. Lefú

jj lelték s feljelentették, a kir. já
rásbíróság fog ügyében dönteni.

Siisörényi Lajos kondorosi 
lakos egy pár kerekpár küiső 
gumit kínált megvételre a ma- 
ximális 24 P-sár helyett 50— 55 

J: pengőért, s egy parat el is adott 
> 40 pengőért. A  kir járásbíróság 

250 P pénzbüntetésre ítélte el 
jogerősen.

Bencsik Imréné békésszent- 
andrasi lakos a tyúk kilogramm* 
ját csaknem dupla áron adta 
el Szarvason, 200 P-re ítélték.

Tolvajlások. Nagy Mária és 
Raffael Rozália szarvasi cigá- 

‘ gányasszonyok folyó hó 13-an 
•' 2 pár bőrtalpú cipőt loptak el 

Scnerfer Géza szarvasi cipö- 
kereskedötől. Raj tacsípiék őket, 
a bíróság dönt majd sorsuk 
felett. A két cigányasszony ki
hallgatása során a fenti mellett 
még több apróbb tolvajiást is 
beismert.

Koldulás közben követett el 
lopásokat Nagy Irma szintén 
szarvasi cigány asszony, többek 
között özv. dr. Mikolay János- 
nénál is, akitől í. hó 14-én egy 
damasztabroszt csent el. A 
csendőrség még folytatja a 
nyomozást, vájjon nem terheli 
e lelkét még több eddig óva
tosan eltitkolt bűn.

Medvegy János szarvasi la

kos, tanyás álkulccsal kinyitotta 
lakásadója lakrészeit s vad- 
házastársával Szlovák Etellel 
együtt tengerit, lécet, zsákot s 
több háztartási apróságot vitt 
el. Medvegyet 1 havi, míg 
Szlovák Etelt 8 napi fogházra 
ítélték.

Hanyecz Lajos kondorosi la
kos fumigálva a törvényes ren
delkezéseket eladta a végre
hajtó által lefoglalt búzát. Nyolc 
napi fogházra ítélték.

Szőke Lajos kondorosi lakos 
azzal vádolta meg a Csór vasi 
Uradalom Rt-t, hogy termel- 
vényeit a maximális áron leiül 
hozza forgalomba. Fel is jelen
tette őket a bíróságon. Rajta
vesztett, mert az ellenkezője 
igazolódott be, miértis a bíró
ság őt ítélte el hatóság előtti 
rágalmazás miatt 60 P-re.

Orgazdaság miatt állottak a 
bíióság előtt Hriagyel Pálné és 
Krutics János kondorosi lako
sok a bűnükért 3—3 heti fog
házbüntetést kaptak.

Muukaígérettel több helyütt 
élelmet csalt ki ifj. Poljak Mi
hály szarvasi lakos, csak éppen 
elfelejtette ígéretét teljesíteni s 
a kapott élelemért sehol sem 
volt hajlandó dolgozni. Felje
lentették, és a bíróság 2 heti 
fogházra ítélte csalás miatt

Szarvasra került valahogy 
Német Mihály budapesti lakos, 
közveszélyes munkakerülő, a 
rendőrség elcsípte, a bíróság 
3 heti fogházra ítélte s 5 évre 
küiUotta Szarvas területéről.

Gulyás Mihályné kondorosi 
lakos télen a pernyét a kocsi
szín alá hordta, állítólag, hogy 
az esetleges síkossá lett járdát 
legyen majd mivel megszórni. 
A szín tüzet fogott és elégett. 
Gondatlan tüzokozásért 60 P- re 
büntették.

Megalakul Szarvason is az új szövetkezet
Ismeretes, hogy városunkban 

már régebben mozgalom indult 
meg olyan Szövetkezet meg
alakítására, mely a kereskede
lem több ágával kíván foglal
kozni, s többek között az épü
let és tűzi fakereskedést is cél
jául tűzte ki. A szervező bi
zottság a társadalom minden 
rétegében a legnagyobb meg
értéssel találkozott s a Szövet
kezet megalakulását minden 
oldalról a legnagyobb fokú ér
deklődés kíséri. Á megnyilvá
nult rokonszenv arra késztette 
a szervező bizottságot, hogy az 
eszmét testté öltse, s evégböl 
folyó hó 26-án d- e, 11 órára 
tűzte ki az alakuló közgyűlést, 
a Szarvasi Iparteiület Áru

csarnokába, amelyen való rész
vételre az érdeklődőket a meg
jelölt időben és helyen szíve
ken látja. Tisztelettel kérik 
ezen az alakuló gyűlésen azok
nak megjelenését is, akik már 
jegyeztek részjegyeket, valamint 
akiknek ezután van szándé
kukban részjegyeket jegyezni. 
A megalakítandó Szarvasi Ha
dirokkantak, Hadiözvegyek és 
Hadiárvák Jóléti Szövetkezete 
szívesen fogad tagjai sorába 
minden iránta érdeklődő egyént 
és egyesületet, részjegyek elő
jegyzését a Szarvasi Hadirok
kantak egyesületének hivatalos 
helyiségében (Árvaház) Sonkoly 
György egyesületi pénztáros a 
hivatalos órák alatt eszközöl.

1942 Orion, Standard, Telefunken, Siemens, Philips

r á d i ó k  újból kaphatok
Kerékpárok ,  varrógépek, gyermekkocsik. 

C s l i lárokban nagy választék I 
Gramafónok, hanglemezek állandóan raktáron! 
Javításokat szakszerűen és Igen olcsón vigzUnkl

SZTREHOVSZKY Piactéren. Telefon: 59.
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ÍO. KÖZLEMÉNY : IDILL A SZOVJETPARADICSOMBAN

Lépjünk be egy orosz nagy
városi ház udvarába.

Fő*utca. Nemesvonalú, há- 
romeletes ház. Még a cári idők
ben épült, mint az egész város 
minden jelentékenyebb épülete, 
kivéve egy-két ormótlan vörös 
téglakolosszust.

Kapu nincs. Régen eltüzelték.
A kapubejáratban mellbevág 

a légáramlat és orrbavág a bűz.
Bent, az udvaron meglepd 

kép tárul elénk. Nincs is udvar 
tulajdonképpen, mert ami volt 
bajdanában, azt teleragasztot
ták fáskamraszerű odúkkal, sár
fészkekkel. Ezek a förtelmes 
vakondtúrások városi, fővárosi

és belvárosi proletárlakások !
Ezeket nézze meg, aki igazi 

munkásnyomort akar látni 1
Az utcai főépületben, amely 

a cári időkben épült, zsidó elv
társak laktak, Minden ajtón ott 
van még a mezűze.

Zsidónak emeletes ház, ren
des utcai lakás, proletár mun
kásoknak rothadt sárkunyhó 
és düledező deszkabódé !

Ez a bolsevista egyenlőség, 
ez a vörös munkásjólét !

Sikátor vezet a nyomortanyán 
keresztül a kaputól az udvar 
végén lévő szemétdombig.

Készítsünk egy pillanatfel
vételt egy ilyen orosz szovjet

nagyvárosi udvarnak életéből.
Amikor belépünk, a vízveze

ték udvari csapjánál öt rongyos 
asszony tolong. Kormos edé
nyeket súrolnak homokkal, 
puszta tenyérrel, rongy nélkül. 
Valami fehérneműfélét lötyköl 
az egyik — szappan nélkül.

A sikátor végén, huszonöt
harminc méternyire a kúttól, 
két férfi és egy gyerekleány 
guggol szoros közelségben, a 
nyílt szemétdomb párkányán.

Nincs illemhely. Oda kell 
járníok.

Sok a lakó. Nem várhatnak 
egymásra és nem várhatják 
meg, amíg mindenki bemegy

odújába, hiszen így tart ez a 
forgalom itt reggeltől estig és 
estétől reggelig is.

Bűz és piszok, amerre lép 
az ember.

Aki ezt kibírja, az az igazi 
bolsevista.

Ok, a szovjetparadicsom ne
veltjei nem is találnak semmi 
csodálnivalót ezen az idilli ál
lapoton.

Nyakig vannak benne több, 
mint két évtized óta.

Ezt adta nekik Marx, Lenin 
és Sztálin.

Nincs itt szégyenérzet, piron- 
kodás. A barmok sem szégye* 
Ük magukat egymástól.

A zsidó elvtársak és elvtárs
nők ablakai pedig az utcára 
nyíltak, s azokból paifőmillat 
és zongora hangja szűrődött 
kifelé.
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Turul— OMTK II 6 : 0 (4 : 0)
II. osztályú bajnoki Vezette : Várkonyi

Igen szépszámú szurkolótábor 
jelenlétében a kővetkező össze
állításban kezdtek a csapatok: 
Turul: Melis — Kelemen II, 
Sznagyik — Lapis, Kuhajda, 
Praznóczy — vit. Csatai, Fábry, 
Pribelszky, Szabó, Kerekes I I ; 
OMTK II: Kovács — Vági, Soós
III — O. Kovács II, Blaskó, 
Dauda — Györgyi, Zahorecz, 
Marshall, Járori, Tóth III.

A Turul azonnal fölénybe 
kerül, s azt több szöglet jelzi. 
A sok adódó gólhelyzet közül 
azonban csak a 8. perc hoz 
eredményt, amikoris Pribelszky 
hálóba juttatja a labdát, 1:0. 
Tíz perc múlva Csatai beadá
sából ismét a fiatal középcsatár 
szerez újabb gólt, 2:0. Kezdés 
után Csatai elfutását pompás 
lövéssel fejezi be, ezt a közben 
kapuba beállt Zahorecz kiüti, 
a játékvezető azonban a be nem 
jelentett kapuscsere miatt 11. est 
ítél; a büntetőt Praznóczy ér
tékesíti, 3:0. A félidő utolsó gól
ját Kerekes lövi szögletből, 4:0.

Szünet után továbbra is az 
OMTK-térfelén folyik a játék. 
A 9. percben Praznóczy kapu
fát lő. Ezután három perc alatt 
két gólt lő a Turul: Csatai jó 
beadását Szabó küldi remek 
fejessel a hálóba, kavarodásból 
pedig Pribelszky eredményes, 
6:0 A lelkesen védekező oros
házi védelem — de kissé a 
balszerencse is — gátolja ez
után a Turul-csatárokot a to
vábbi gólók elérésében.

A megfiatalított Turul bizto
san es megérdemelten nyerte a 
mérkőzést. Jók: Kuhajda (a 
mezőny legjobbja), Praznóczy, 
Lapis és Pribelszky, dé a többi 
játékos is kielégített. Az oros
háziak legjobbjai: Zahorecz, O. 
Kovács II, Vági és Soós III. 

A játékvezető megfelelt.

Hunyadi— OMTK 4:0 (1:0)
I. osztályú bajnoki Vezette : Imre

A Hunyadi vasárnap első
osztályú bajnoki mérkőzésen az 
OMTK I csapatával mérkőzött, 
s azt pompás játék után 4:0 (1:0) 
arányban legyőzte. A Hunyadi 
győzelme egy pillanatig sem 
sem volt kétséges. Az első 
félidő egyetlen gólját Sófalvi 
szerezte Sinka III beadásából. 
A második félidőben Sinka III 
és Burzon (2) eredményesek. 
A Hunyadiban a támadósor 
volt a legjobb, de a többi csa
patrész is megtette a magáét. 
Az OMTK nagy lelkesedése 
érdemei különös dicséretet. — 
A Hunyadi II Tótkomlóson 6:0 
arányban kikapott a TLE tői.

A szarvasi levente-atléták
nagyszerűen szerepeltek a múlt 
vasárnap Orosházán megren
dezett déli kerületi mezei futó
versenyen. Kileiic csapat közül 
a szarvasiak a tisztes második 
helyet érték el Szabadka or
szágos viszonylatban is kitűnő 
futói mögött, megelőzve ezzel 
Orosháza, Békéscsaba és Gyula 
csapatait. A szarvasi csapat 
tagjai Korim Kálmán, Dörnyei 
Béla, Pongrácz László, Muska 
János és Bárány Béla voltak. 
Az egyéni versenyben is szép 
helyezéseket értek el a szarvasi 
fiúk. Jóleső örömmel hallottuk 
a fenti nagyszerű eredménye
ket, mint bizonyságát annak, 
hogy a komoly munka mindig 
meghozza a maga gyümölcsét.

A II. o. délnyugati csoportjának állása

1 . Szarvasi Turul 9 8  0  1 26:10 16
2 . Tótkomlóst LE 9 7 1 1 45:7 15
3. B. Hunyadi II 10  5 2  3 16:17 12

4. Gádorosi SE 8  3  1 4 12:19 7
5. Orosb. M IK  II 1 0  3 1 6  10:38 7
6 . Kondoros II 8  1 1 6  6:27 3
7. Bekéssámson* v i s s z a l é p e t t

*2—2 pontot minden csapat javára írtunk (

I. kerülef 434. számú, kitűnő állapot
ban lóvó ház nagy kerttel sürgésen 
eladó. Érdeklődni lehet ugyanott. 831

11. 92 számú ház eladó. Megtekint
hető 3-tól 6 -ig. 770

Özv. Kántor Sámuelné 11. kér, 328 
számú háza szabadkézből eladó. 771

Kákán 4 járás örökáron eladó, eset
leg bérbe kiadó. Érdeklődni lehet : dr. 
Csicsely Mihály ügyvédnél. 789

Tizennégy hold föld Mezőtúri határban 
bármilyen tavaszi alá jutányosán kiadó. 
Érdeklődni 1. kér. 151 sz. 812

Angóranyúl; 13 darab hasas és 10  

darab bak elutazás miatt sürgősen eladó, 
esetleg darabonként is. 1. kerület 546 
(Zöldpázsit]. 827

Csicsely György örököseinek 2600 
négyszögöl Hegyes-dűlőbeni szántóingat
lanjuk és egy szappanoszugi 109 négy
szögöl területű szántó eladó. Értekezni 
lehet dr. Csicsely Mihály ügyvédi iro
dájában, Szarvason. 830

Kriska Györgynek lnke-Kákán 6  és 
fél hold földje eladó. Érdeklődni lehet
11. kerület 131 szám alatt. 816

Csabacsűdön 19—20 kishold föld ta
nyával eladó. Érdeklődni lehet dr. Po- 
dany Pálnál, a Szarvasi Hitelszövetke
zetben (OKH) 817

Halásztelken 240 kishold föld 1942. évi 
október hó 1-tól haszonbérbe kiadó, 
belvilágosítást nyújt dr. Dörnyei József 
ügyvédi irodája. 819

Rádió, hálózati eladó IV. kerület 410 
házszám alatt. 820

IV. kerület 275. számú, eternitpalával 
fedett ház eladó. $23

3 darab új szimpla ablak eladó Csa- 
bacsfldön 96. szám alatt. 823

Eladó egy jókarban lévő stráfkocsi
IV. kerület 99. scáin alatt. 825'

Lészőrt a legmagasabb napi áron vesz 
Bőrőcz István szitakészítő 111. 122. 838

Egy szoba, konyha, kamrából álló 
lakást keresek júniui elsejére. Cím 1. 
k«r. Nagybetlehem u, 485, 843

T ö r l e s z t é s e *  k ö l c s ö n

ingatlanokra, 1., 11. helyre, építkezésre, 
évi 6 százalékkal. Kereskedőknek, Ipa
rosoknak is hosszabb lejáratra. Tisztvi- 
selőkölcsönök csakis jobbáliásúaknak — 
mggántőkésektói. F. Szabó, ny. fiókfónök 
Szeged, Oroszlán-utca 6. szám alatt.

L kér. Vajda Péter utca 189 számú 
új ház eladó. <844

Eladó dr. Szathmáry László főszolga
bíró körösparti nyaralója. Érdeklődni 
lehet e hó 28-án Horthy Mikiós-út 115 
szám alatt. 832

L kér. 210 számú ház eladó. 846

IV. kér. 295 számú ház fűszeriizlettel 
elutazás miatt eladó. Érdeklődni ugyan
ott 845

Kákái legelőn járás kiadó. 1IL kér, 57 
szám. 849

Kiadó bútorozott szoba 1. kér. 6 8  sz.
848

111. kér. 104 sz. ház felerésze külön
lakással eladó. 847

111. kér. 300/1 számú új adómentes
ház eladó. 834

Kákán 115 holdas épületekkel bőven 
ellátott birtok haszonbérbe kiadó. Bő
vebb felvilágosítást ad dr. Dávid László 
ügyvéd. Szarvas, 840

Két szoba, konyhás lakás kiadó IV. 
kér. 399 száin alatt. 837

I. kerület 142. számú ház (443 *4 iJm 
szögöl területű telekkelj mint örSkoiok- 
tulajdona eladó. Megteldnth&ő bénáikor. 
Az eladással Tóth György (Hl. kerület
462. szám) van megbízva. 824

Egyszobás lakás' kiadó 1.* kér. 472f ss. 
(6 templomim ̂göttj , : ̂ jp41

Takarmányrépát keresek megvételre" 
Varga fatelep, 84?

Koszorúk, virágcsokrok
irtogrondoHtotik krobé kortiftiitbtn j

Szarvason, telefonszávn: 117. |
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