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99Több 'világosságot!"
írta: KISS GYÖRY evangél ikus lelkész.

A betlehemi mezők fölött van a küzdve-küzdő örök 
kigyulladt mennyei világosság ember részére, hanem biztató 
örök figyelmeztetése „küzdve örömhíre is a „bízva-bízó“ 
küzdő Ember" számára. Arra ember számára. Biztatása 
figyelmeztet, hogy nincs olyan pedig az : hogy ezen a föl
sűrű sötétség és olyan ko
romfekete éjszaka, amelyet 
széjjel ne oszlatna a felülről 
jövő világosság: Isten vilá
gossága. A föld önmagában 
sűrű, sötét tömeg. Ha nem 
kapna felülről világosságot,

dön minden embergyújtotta, 
vagy emberlélekben égő fény 
kialudhatik, itt minden lég
oltalmi sötétség szívszeron-

szíVekbSl — az egyetlen Fiát 
odaadó Isten szeretet örökké 
melegíteni fog ! Fenekestül 
felfordulhat és a háború ka
varó örvényébe sodródhatik 
minden — az angyalok aja
kén mégsem hal el a békesség 
Ígéretes hymnusza: „...békes
ség a földön a jóakaratú 
embereknek l "

Ne vesszen hát ki a mi 
szívünkből sem a reménység,

akkor a halálnak némaságba fény ragyog tovább! Itt min-

gásos. haláltváró homályba annak megtartó reménysége, 
sülyedhet — a betlehemi me- hogy „...lesz még egyszer 
zők fölött egyszer kigyulladt ünnep a világon.! Igen I Lesz!

és mozdulatlanságba mere
vedett hazája lenne. így 
azonban, hogy süt felette 
Isten áldott napja, az élet: 
az ezerarcú élet áldott ott
hona. Mert a magasságból 
világosság árad reá.

Mégis, mintha e földnek 
éppen a legtökéletesebb te
remtménye az ember, vigasz
talan, koromszínű éjszakába 
zuhant volna. Hiszen soha 
olyan lelki sötétségben nem 
botorkálj, mint ma 1943. ka
rácsonyán. Soha olyan kilá
tástalan jövendőnek nem né
zett elébe az emberi meg
értésnek szent ügye. Soha 
olyan sötét kain-gyülölettel 
nem készült ünnepelni a Sze
retet áldott ünnepét s a 
mennyei szeretet testté lelt 
királyát. Soha annyi rette
géssel nem hallgatta a ka
rácsonyi evangélium biztatá
sát : Ne féljetek 1 Soha annyi 
társtalanul, vagy árván ma
radt vérző szív nem figyelt 
az angyalok énekére : „...hisz 
nagy örömöt hirdetek nék- 
tek..." Soha senki annyi élet
bizonytalansággal nem tekin
tett a Betlehemi Gyermek, a 
„Megtartó Ur Krisztus" já 
szolbölcsője felé, mint ennek 
a XX. századbeli mának em
bere ...

Igen, kisértiesen sötét éj
szakába hanyatlott az ember: 
az egyéni, a társadalmi és a 
nemzeti önzés sötét, bűnter
hes éjszakájába I Ha sokéig 
botorkál benne, elsorvad, el
pusztul az élete.

Oh I de ennek nem kell így 
lennie í

A betlehemi mezők fölött 
kigyult mennyei világosság' 
nak nemcsak figyelmeztetése

den szeretet kihamvadhat a
Boldog, örömteli karácsony
ünnep amikor majd Isten

megkapja az embertől az őt 
megillető dicsőséget s akkor 
az ő békessége lesz úrrá a 
szívek felett I

U?y-e Te is erre vágysz. 
Magyar Testvérem ? í Isten 
közel két ezer év óta akarja 
ezt a vágyat í

Adjuk meg hát Neki a di
csőséget, hogy újra világos
ság legyen és nyomában 
boldog, örök béke : Isten bé
kéje! Tehát: mindenki békes
sége I

Legyen hát karácsonyi 
imádságunkká : Urunk ! adj 
több világosságot!

Békés vármegye törvényhatósága hódolatteljes 
díszközgyűlésen leplezte le a hősi halált halt 

Kormányzóhelyettes Ur arcképét
tagokat Js teljes.Békésvármegye töt vírrvhatí sági 

bizottsága csütörtökén délelőtt fél 
10 órai kezdettel dí'zkörgfűlést 
tarlóit Bjliczey Miklós főispin 
elnökletével a vármegyeháza ü es
temében. A díszkő?gyűlésen a 
tőrvényhátósági bizottság hódo'at- 
teljes ünnepség keretében leplezte 
le a hősi btlált balt Kormányzó- 
helyettes Úr arcképét, Asztalos 
Gyu’a fővárosi festőművész remek 
alkotását.

Az ünnepi díszküzgyfilésen 
megjelentek a honvédség, a Vitézi 
Szék, a csendőrség, a rendőrség, 
valami at a különféle egyházak, 
hatóságok és társadalmi egyesüle
tek kép viteléi. Óit láttuk a békési

rreryebizotteági 
számmal.

A Hiszekegy elmondása után 
baiczai Beliczey Mi'<16* lőtspin 
megnyitotta a diszközgyű'ést, majd 
vitéz Pánctél József dr. várme
gyei főjegyző nagy vonásokban 
ismertette a törvényhatóság ne
mes elhatározásit. Ezt követőleg 
Beliczey Miklós főispán nemesve- 
retfi beszédben, megrág idóan szép 
szavakkal állította a megdicsőült 
Kormányzóhelyetles Urat példa
képül minden magyarnak. Utána 
Rohily Mihlly c iabai ev. esperes 
mondotta el remekbeszabott fin 
népi beszédét, majd végül vitéz 
Márki Bírna dr. alispin vette át

a képet. Mélyenszántó szavaiban 
kiemelte, hogy vitéz nagybányai 
Horlhy István hősi szelleme, ön
feláldozó hazaszeretete örökké 
élni fo£ a vármegye népének 
szivében.

A beszédek elhangzása után a 
díszközgyűlés határtalan lelkese
déssel járult hozzá Beliczey Miklós 
főispán j avaslatához és vitéz Horthy 
Miklós Kormányzó Urat, valamint 
p megdicsőült Kormányzóhelyettes 
Űr özvegyét hódolatteljes távira
tokban üdvözölte a bensőséges 
ünnepség alkalmából. A díszköz
gyűlés a Himcmz eléneklésével 
ért véget.

Beliczey Miklós főispán Tótkomlós díszpolgára
Ünnepélyes hangulatú rendkí

vüli közgyűlést tartott pénteken 
délelőtt Tótkomlós község képvi
selőtestülete. amelyen a képvise
lőtestület tagjai igen n>gy «zám- 
bán vettek részt.

A közgyűlésen Zalai György 
főjegyző felolvasta a Tótkomlós 
és Vidéke Ipartestület elöljárósá
gának baiczai B jliczey Miklósnak,

Békésvármegye népszerű főispán
jának Tótkomlós község díszpol- 
girává való választására vonatko
zó indítványát és bt j elintette, hog f 
sz elöljáróság örömmel leszi ma
gáivá az indítványt és a kéviselő- 
testületnek is elfogadásra ajánlja.

Az indítvány előterjesztését a 
képviselőtestület tagjai natív é'j en- 
zéssel fogadták, majd Gjömrei

István indítványára a képviselőtes
tület megbízta az elöljáróságot a 
díszpolgári oklevél előkészítteté
sével és annak ünnepélyes kere
tek között való átadásával.

A népszerű főispán eme meg
tiszteltetését mindenki örömmel 
veszi tudomásul városunkból is.

Képviselőleslülelí közgyűlés
Az ev. egyházközség képviselő

testülete f. hó 21-én tartotta ren
des közgyűlését Kellő Gusztáv 
esperes és Borgulya István fel
figyelő elnöklete alatt, amelyen a 
képviselőtestületi tagók igen nagy 
számban vettek részt. A közgyű
lést az esperes imáji vezette be, 
majd Borgulya István üdvözölje a 
megjelenteket és az fiiéit megnyi

totta.
A muH gyűlés jegyzőkönyvének 

felolvasása után a közgyűlés rá
tért az ülés legfontosabb tárgyára, 
a le-készjelölés meg ejtésére. Vitéz 
dr Zerinváry Szilárd a szavazás 
előtt felszólalt, és kijelentette, hogy 
a Magyar Élet Pártja egyik jelölt 
mellett sem foglalt hivatalosan 
állást, aem semmiféle paktumot

nem kötött és választás tekinteté
ben semmiféle bafolyást nem gya
korolt és nem is akar gyakorolni. 
Reméli, hogy mások is ilyen kor
rektül járnak el e teldntetben. A 
közgyűlés a bejelentést megelége
déssel vette tudomásul.

Miután a közgyűlésen semmiféle 
indítvány nem hangzott el arra- 
vonatkozóan, hogy a jelölést köz-
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A szegedi Tömörkény Irodalmi Kör 
szereplése Szarvason

felkiáltással lehessen elintézni, az 
Elnök elrendeli a titkos szavazást, 
s annak lefolytatására a közgyűlés 
Kiss György lelkész vezetésével 
külön bizottságot küldött ki. A 
megejtett szavazás eredménye a 
kővetkező lett: Szepesi Károly 
93, Maróti János 70, Székács Sá
muel 65, Szlovák Pál 55. Chovan 
Józset 17, Kiss Benő 3 és Har
mati Béla lelkész 2 szavazatot 
kapott. Etek alapján az Esperes 
kihirdette az eredményt, mely 
szerint a közgyűlés a IV. lőlkészi 
állásra Szepesi Károly és Maróti 
János lelkéizeket jelö'i.

A választás minden szabályta
lanság nélkül, a legméltósigosabb 
nyugalommal folyt le, a szótöbb
ség, illetve a titkos szavazás foly
tán létrejött végső döntést min
denki legnagyobb megelégedéssel 
vette tudomásul, mert még azok 
is, akiknek jelöltjük lemaradt, sem 
tudnak olyasmit felhozni, ami a 
minden kényszerítés nélkül és 
titkos szavazással bekövetkezett 
véleménynyilvánítást bármikép is 
befolyásolta volna és a döntés 
tisztaságát illetően kételyeket tá
maszthatna.

Szarvas evangelikussága tehát 
tehát készül a január 23-án be
következő választásra. Hogy iit ki 
győz, azt nem lehet tudni. Mind 
a két jelölt kiváló, itt valószínűleg 
erős küzdelemre van kilátás.

A szarvasi Iparosifjak 
Önképzőkörének 
műsoros estélye

A szarvasi iparosifjak önképző
köre f. hó 19-én tartotta műsoros 
estélyét az ipartestület új díszter
mében, nagy érdeklődés mellett. 
Az előadáson megjelent dr Ugrin 
László főszolgabíró, Dauda Mihály 
bíró, vitéz Biki Nagy Imre, főjegy
ző és az iparosság színe-java, kik 
ez alkalommal teljesen megtöltöt
ték az új dísztermet

A műsor bevezetéseként Med- 
vegy Miklós ipirtestűleti elnök 
üdvözölte a megjelenteket, majd 
Laukó György ifjúsági elnök mon
dott rövid megnyitó beszédet, 
egyetértésre és kultúrán* munká
ra biztatva az iparosságot. A 
műsor kapcsán három egyfelvoná- 
sós szindtrabot adott elő az ifjúság 
Toman János rendezésében, me
lyeket a szereplők a legjobb igye
kezetükkel szép összjátékkal ala
kítottak, több szereplő határozott 
rátermettséget mutatott s úgy 
mozogtak a színpadon, mintha 
évek óta azt csioálták volna. 
Polonszki Mária, Szvák Manyi, 
Gyurik Ziza, Polonszki Etus, Ban
kó Judit, Harmati Mária, Veles 
Ziza a női szerepeket alakították, 
Pribelszki 'Mihály, D, Molnár La
jos, Kovács Pál, Bankó Mihály, 
Dina Mihály. Fabó Béla, Zvara 
András és Gombár János a férfi
szerepekben mutatták ki igyeke
zetüket. Anélkül, hogy a többi 
szereplőket meg akarnánk bántani, 
az igazság kedvéért különösen ki 
kell emelnünk Veles Ziza alakítá
sát, aki partnerével a legtöbb si
kert aratta. Binkó Judit kedves 
szavalatával gyönyörködtette a 
hallgatóságot. Harmati Mária pedig 
dalokat adott elő cigányzene mel
lett, ugyancsak nagy siker mellett. 
Fabó Béla úgyis mint szavaló, 
úgyis mint konferáns jól mutat
kozott be, t \ i előadást tánc kö
vette/

A szarvasi Művészet és Tudo
mánybarát Társaság, Szarvas moz
gékony és az egész környék me
leg támogatása és érdeklődése 
mellett oly eredményesen dolgo
zó kulturális egyesülése 1944. évi 
január 9-én nyilvános előadóülést 
tart délelőtt 11 őrai kezdettel a 
Turul Mozgósziaházban. A Társa
ság ez alkalommal a szegedi Tö
mörkény Irodalmi Kör vezetősé* 
gét és előadóit, költőit és eszté-

Lapunk már beszámolt arról, 
hogy a közeljövőben kibocsátásra 
kerülnek a 3 százalékos búzaköt
vények 5 millió métermáisa búza, 
200 millió pengő névértékben, A 
pénzügyminiszter már kijelentette 
a parlamentben, hogy az állami 
kötvények 3 százalékkal kamatoz
nak sorsolás utján 25 év alatt 
kerülnek visszafizetésre, A kibo
csátásra kerülő kötvények névér
téken kerülnek emisszióra, még
pedig akként, hogv 5 mázsa 
(200 P), 10 mázsa (400 P.), 25 
mázsa (1000 P.), és 100 mátsa 
(4000 P,), névértékről szóló cím
letek lesznek. A kötvények bemu
tatóra szólnak es azokat bevezetik 
a budapesti értéktőzsdére is. A 
kötvények kibocsátásának kelte
1944 február 1 lesz, A kötvények 
ettől a naptól kezdve utólagosan

Mint lapuik vezető helyén kö
zöljük, Békesmegye törvényható
sági bizottsága csütörtökön delelőtt 
féltíz órai kezdettel ünnepi dísz- 
közgyűlésen leplezte le a Kor
mányzóhelyettes Űr arcképét.

Az elnöklő baiczai Beliczey 
Miklós főispán, a díszközgyűlés 
után, féltizenegy órakor nyitotta 
meg a bizottság ez évi utolsó 
rendes közgyűlését, majd vitéz
Páncél Jómf vármegyei tyjpgyző

táit látja vendégül. Résztvesznek 
az ülésen és szerepelnek: dr. Né- 
medy Gyula a Tömörkény Tár
saság elnöke, a jónevü költő, aki 
saját költeményeit olvassa fel, 
Ertsey Péter a fiatal költfik egyik 
igen tehetséges tagja, dr. Gergely 
Gergely és ifj. Tóth László esz
téták. A magasnivójú és értékes 
előadóülés iránt Szarvas kultur- 
közönsége körében ^méltán nagy 
érdeklődés nyilvánul meg.

3 százalékkal kamatoznak. A 
kamat évenként kétszer, február 
és augutz’us 1 én válik esedékessé 
és a kötvényhez tartózó 50 darab 
kamatszelvény ellenében kerül 
kifizetésre. A kölcsön törlesztése
1945 február első napjaiban kez
dődik és a 25 év végén, azaz 
1963 év február hói ével fejeződik 
be.

Mint értesülünk, a kötvények 
jegyzési ideje 1943 december 
20 ától 1944 évi január 31-ig tart. 
A jegyzeti helyeit a következők : 
a PK kötelékébe tartozó többi 
pénzintézetek, az OKH kötelékébe 
tartozó hitelszövetkezetek, a Szö
vetség Gazgasági és Hitelszövet
kezetek Központja, Kolozsvár és 
annak tagszövetkezetei, a Hitel- 
intézetek Szövetkezete.

bejelentette, hogy az aiispányi 
jelentést a kisgyűlés elfogadásra 
ajánlja.

Az alispání jelentéshez Karácson 
András (Békés) szól hozzá elsőnek.

szerinte az egészségvédelem 
mindjárt a hadsereg után követ
kezik.

Ezután örömmel emlékezik meg 
a füzesgyarmati telepítés sikeréről 
Kiemelte a magyarság nagy föld- 
wretottfr Éjért kell tovább foly

tatni a földreformot.
Tóth István is az egészségvé

delmi intézkedéseket említi meg 
őszinte örömmel, de szükségesnek 
tartja a közélelmezési cikkek 
minél nagyobb ellenőrzését.

B. Szabó István mezőgazdasági 
kérdésekkel foglalkozik. A gazdá
kat úgy állítja be, mintha ők 
lennének a főhaszon élvezői a mai 
időknek- Ez nem állja meg a he
lyét, mert ma pontrendsrer van, 
aki híven teljesíti kötelességét, 
nem áll módjában feketézni, fakik 
nem teljesítik a kötelezettségüket, 
azokat nem szabad egy nevezőre 
hozni a többiekkel s nem is lehet 
általánosítani.

Ezután a zsírbeszolgáltatásról 
szólott. Majd azt kérte, hogy a 
hatóságok adják ki a vágási en
gedélyt a cselédek részére, A 
gazdák tudják a kötelességüket, 
de van olyan eset, amikor a gaz
dának nem volt jószága és pénzzel 
váltotta meg. Kéri a gazdák kár
talanítását. Az élelmezésre szál
lított szarvasmarhák után községi 
illetéket ne szedjenek. A tanya- 
központok kérdését szerinte meg 
lehetne oldani pillanatnyilag, ha 
bizonyos jegyekkel kapcsolatos 
kérdéseket a tanyacsoportoknál 
intéznél el.

Balogh Gábor a zsírellátással 
foglalkozva kérte a tartósított 
hentesáruk készítésének megen
gedését és tárolását Ezután a 
tüzelőanyag kérdésével foglalkoz
va. rámutatott a helyzetre. Az 
ármegállapítás alacsony. A fát 
lehetetlenség a megállapított áron 
lehozni, kéri a ffinpánt, hogy jár
jon közbe a fa árának felemelése 
érdekében-

Márki Bsrn« dr alispán vála
szolt a felszólalásokra elsőnek. 
Az egészségvédelmi kérdésekkel 
kapcsolatosan kiemelte, .hogy az 
eredmény a törvényhatóság jóin
dulatának és Koncz Lajos dr. 
tisztifőorvos nagwonalú munkájá
nak köszönhető. Egy kiadványban 
kívánja ismertetni az eredményt.

A tűzifaellátái nehézsége szinte 
megoldhatatlan feladat elé állítja. 
A hiánnyal számolni kell- Az ár
kérdéssel is baj lehet mert kérdés, 
hogy lesz-e megállás. Könnyen 
előfordulhat, hogy még magasabb
ra kívánják emelni és mégsem 
lesz fa, A szénellátás a mai viszo
nyokhoz képest kielégítő. A vár
megye területére naponkint leg
alább 8—10 vagon szén érkezik. 
En igyekszem a vármegye lakos
ságát ellátni.

Beliczey Miklós főispán válaszá
ban kijelentette, hogy a vármegye 
gazdái a búzapontok beszolgálta
tásánál messze túlhaladták a vá
rakozást. A zsirbeszoigál’atásnál 
kétségkívül nehézségek vannak. 
Bizonyos esetekben felmentést 
lehet kérni. A cselédekkel kap
csolatos vágási engedélyeknél 
eddig az OMBI könyveket vették 
alapul, de nincsen ellene, ha a 
birtok nagyságot veszik alapul A 
marha váltság összegek kivetésénél 
a ' légig az tágos abban igyekeznek 
eljárni. Ebben a kérdésben a vár
megyében kedvezőbbek az intéz
kedések, mint talán bárhol másutt.

A tartósított hentesáruk készí
tését nem biztosíthatja. Mindenki 
igyekezzék húst szerezni és saját- 
maga tartósítani. A faellátás ne
hézségeit alig lehet leküzdeni. 
Ami pedig az e'osztást illeti, gondja 
lesz rá, hogy ez igazságosan tör
ténjék és nem fog habozni, hogy 
a bűnösöktől az iparengedélytel* 
vonja, vagy internálja őket.

a  főispán nagy tapssal fogadott 
rálftlH után * közgyűláft •lyhin-

Á legteljesebb siker jegyében folyt le 
a háztartási tanfolyam záróvizsgája

A 6. számú m. kir. Háztartási 
Vándortaofolyam f, hó 19 én d. e.
11 órától tartotta záróvizsgáját a 
Turul mozgóban dr. Ugria Gábor 
vizsgabiztos elnöklete alatt, mely 
alkalommal a Turul mozgó egész 
nézőtere megtelt érdeklődőkkel. 
A záróvizsga a Hiszekegy elmon
dásával kezdődött, majd Kiss 
Erzsébet tanárnő, a tanfolyam 
vezetője mondott alkalmi ismer
tetőt a tanfolyamról, amelyet 25 
„tanuló" hallgatott végig. A meg
nyitás. után az egyes tantárgyak 
előadói vették elő tantárgyaikat 
és a háztartás, majd az egészség
tan idevágó ágából s tanáraik 
feltett kérdéseire a legnagyobb 
tájékozódoltsággal adták meg a 
feleleteket. Az értelmes feleletek 
igazolták, hogy az előadók — Kiss 
Erzsébet, ZalaiMária és Jeszecszki 
Adél tanárnők, majd Szamosvöl- 
Mihályné egészségügyi védőnő és 
végül dr Szánthó Kálmán járási

tisztiföorvos — fáradsága nem volt 
hiábavaló. A sikeres vizsga végez
tével dr Ugrin László főszolgabíró 
emelkedett szólásra és tanulságos 
beszédben méltatta azokat a 
szempontokat, melyek az ilyen 
tanfolyamok tartását szükségessé 
tették. Az elnök zárószavai után 
kiosztották a bizonyítványokat és 
a ju’alomkőnyveket, majd Mravilc 
Zsuzsanna mondott köszönetét a 
hallgatók nevébeD az előadók ön
zetlen fáradozásaiért.

A vizsga végeztével a közönség 
megtekintette a tanfolyam kiállí
tását, s mindenki a legnagyobb 
elismeréssel szemlélte a hallgatók 
által elkészített s Ízlésesen kiállí
tott süteményeket, ruhákat s 
egyéb női háztartási cikkeket. Az 
előadók, a vizsgaelnökség, a hall
gatók és a meghívott vendégek 
„egytálételu-es közebéd keretében 
ünnepelték meg a sikeres vizsgát.

A búzakötvények jegyzési id eje: 
1943 december 20-tól 1944 január 31-ig

Nagyfontosságú ügyeket tárgyalt a 
törvényhatósági bizottság közgyűlése



1943 december 24. Szarvsa  éa V i déke 3. oldal.

gúlag magáévá tette az alispini 
jelentést, majd rátértek a tárgy
sorozati pontok megvitatására. A 
kísffyűlés javaslatára a közgyűlés 
közfelkiáltással örökös bizottsági 
tagokká választotta Varga Gyula 
dr. ny. poliíámfs’ert és Kéler 
János helyi MÉP elnököt. A fő
ispán meleg szavakkal mutatta be 
a bizottság két új tagját. Kiemelte, 
hogy mindkét közéleti férfiú nagy 
nyeresége lesz a törvényhatóság
nak.

Az új tagok őszinte tetszéssel 
fogadott bemutatkozó beszége 
után őt közigazgatási bizottsági 
tagot választott a közgyűlés, illetve 
Bertóthy Károly, Csernus Mihály, 
Harsányi Pál, Sebők Elek dr és 
vitéz Tepliczky János volt k. b. 
tagokat további két* évre ismét 
megerősítette pozíciójukban.

H  í r  e l e
htenllsztelelek:

Az ev. ótempfomban karácsony ekő ün
nepén reggel 8 órakor tótoyelvű, délelőtt 
10 órakor magyarnyelvű, as újtemplomban 
délelőtt 9 órakor tótnyeWű istentisztelet. 
Karácsony második ünnepén az ótamplom- 
ban reggel 8 órakor tótnyelvú útvacaora a 
utána tótnyelvü istentisztelet és ette 5 óra
kor magyarnyalvü átitat. Az újtemplomban 
pedig d. e. 9 órakor magyarnyelvű isten
tisztelet s utána magyarnyelvű úrvacsora.

A róm. kát. templomban pénteken este
6 órakor nagymise az éjféJi mise helyett. 
Karácsony elsőnapján reggel 6 órakor pász
torok miséje, 10 órakor szentbeszéd, nagy- 
mise. Délután fél 4 órakor ünnepi vecsernye. 
Karácsony másodnapján fél 9 órakor 
csendes mise, 10 órakor szentbeszéd, nagy
inké. D. u. fél 4 órakor ünnepi veciernye.

A református istentisztelet karácsony első 
napján délelőtt 10 órakor lesz a Tesaedik- 
téri ev. díszteremben, utána úrvacsoraosz
tás; délután pedig 3 órakor. Ünnap má
sodnapján Kondoroson 10 trákor a piac
téri—községi Iskolában, utána úrvacaora- 
osztást tartunk.

Autóbaleset Nagyszénáson üzenet a frontról
" T A „Amim ÍT «  n  'JÖ'T T I

Hétfőn este könnyen végzetessé 
válható autószerencsétlenség érte 
Gelegonya Sándor 37 éves, oros
házi, tolikereskedőt, aki Bodoni 
Ferenc 33 éves, szegedi, tollke- 
reskedővel ihleti úton volt és egy 
orosházi autótakszin jött Nagy
szénáson át Orosházára.

A Gelegonyáékaul ótaktzij a épen 
a Nagyszénás vasúti állomás mel
lett az attól mintegy 70 piétterre 
lévő vasúti átj árón akart áthaladni, 
amikor arra jött az Orosházára 
tartó motorvonat.

Az autó eddig kiderítetlen okból 
belefutott a motorvonatba. A 
motorkoc&i elkapta az autót, az 
ütközötányér benyomult az autó 
ablakán és így mintegy függve 
maradt az autó az ütközőn. A 
motorkocsi mtga előtt tolta az 
autót, amíg meg nem állították. 
Épen ez a különös összeütközési

mód volt talán szerencséjük az 
autó utasainak, mert ha az ütkö- 
zőtányéran nem marad mintegy 
függve az autó, a motorkocsi maga 
ala gyűri az autót utasaival együtt 
és Gele&oaya és társa talán ott
lelik halálukat a motorvonat ke
rekei alatt. A szerencsétlenlégről 
azonnal értesítették a nagyszénási 
állomásról az orosházi mentőket, 
akik kivonultak és Gelegonyát, 
továbbá Bodonit behoszták Oros
házára. Megállapították, hogy Ge
legonya agyrázkódást szenvedett, 
ezenkívül az állán és arcán vágott 
sebet kapott. Bodoni a hátán 
szenvedett kisebo zúzódásokat, 
továbbá kisebbfokú agyrázkódást. 
Mentőink a két szerencsétlenül 
járt embert a vásárhelji kórházba 
vitték. A baleset ügyében megin
dult a nyomozás.

, Kellemes és boldog karácsonyi 
ünnepeket kiván lapunk kedves 
olvasóinak, hirdetőinek és bará
tainak a Szarvas és Vidéke 
szerkesztősége és kiadóhivatala.

— Szilveszteri záróra. A szilvesz
teri zárórát a belügyminiszter éjjel
1 órában állapította meg.

— Vallásos előadás. A KIÉ tag
jai karácsony máiodnapján dél
után hat órai kezdettel kará
csonyi vallásos előadást rendez
nek az egyházi díszteremben, 
amely alkalommal Dedinszky Gyu
la békéscsabai ig. lelkész tart be
szédet. Színdarabok, Lelkes Mar
git énekszáma és szavalatok egé
szítik ki a műsort

— A Békésvármegyei Gazda- 
sági Egyesület közgyűlése. A Bé
késvármegyei Gazdasági Egyesü
let közgyűlését december 20. nap
jának délelőtt 11 órájára hivta 
össze csákói Geist Gyula dr., fel 
főházi tag, az Egyesület elnöke 
Békéscsabára. A közgyűlést meg
előzően fél 11 órakor az igazgató- 
választmány ülésezett. A gyűlések 
iránt Békés vármegye gazdatár
sadalma körében általános nagy 
érdeklődés mutatkozott és megvi
tatásra kerültek azokon mind
azok a kérdések, amelyek a vár
megye gazdatársadalmát ma a 
legközelebbről érdeklik.

H I R D E S S E N  
L A P U N K B A H I

— Karácsonyfagyertyák. Az 
ipát ügyi minisztérium gondósko- 
dott arról, hogy idén is rendelke
zésre álljon bizonyos mértékben 
karácsonyfagyertya. A gyárak 
nyersanyagiartalékaik terhere ál
lítanak elő annyi karácsoay fa
gyertyát, amennyi fedezi az or
szág szükségletét Legalább ugyan
annyi karácsonyfagyertyát köte
lesek tehát készíteni, amennyit 
tavaly gyártottak.

— Háztartási gazdasági tanfo
lyam. A gazdasági taniatézet igaz- 
gatóiága értesíti Szarvas nagyköz
ség közönségét, hogy a nagy ér
deklődésre tekintettél 1944. janu
ár 9-től február 27-ig második 6 
hetes háztartási gazaa&agi taufo- 
lyamot rendez. A tanfolyamra 15. 
életévüket betöltőit és legalabo 
az elemi iskola 4 osztályát vég
zett nők iratkozhatnak be. A ta
nítás ingyenes, csupán a tényle
ges élelmezési kiadatok federe
sére tartozik minden hallgató 15- 
pengőt fizetni. A tanfolyamon a 
beiratkozottak gyakorlatilag ta
nulják a főzést, valamint a sza
bást és varrást, A tanfolyamra 
beiratkozni a gazdasági taninté
zetben lehet hétköznapokon dél

előtt 8—12 és délután 2—4 óra 
között.

— Az egész ország területén 
tilos táncmulatság, vagy táncestóly 
rendezése. A belügyminiszter kör- 
rendeietel juttatott el a m. kir. 
rendőrség budapesti és vidéki fő- 
kapitanyanak, valamennyi alis
pánnak és valamennyi kőzigaz- 
&atási kirendeltség vezetőjenek. 
A  belügyminiszter már a nyilvá
nos helyiségek zaiórajával kap
csolatban kiadott rendeletben az 
ország egész területén minden
nemű tancmulatság, vagy táoc- 
estély rendezését megtiltotta. Csu
pán arra adott felhatalmazást a 
rendőrhatóságoknak, hogy kizá
rólag farsang tartama alatt néhány 
szerényebb keretek között rende
zendő mulatság, vagy est megtar
tását engedélyezhessék. A kör
rendelet szerint a belügyminiszter 
a jelenlegi viszonyok között az 
általános tilalom hatályát a far
sang tartamára is kiterjeszti. A 
rendőrhatósagok tehát ezentúl a 
farsang tartama alatt aem adhat
nak nyilvános táncmulatság, illet
ve táncestéiy tartására jogosító 
engedeiyt, még a legkivételesebb 
esetekben sem.

t u r u l  m o z g ó  i Telefon: 165

December 25-én, szombaton Páger Antal, Goll Bea, Szilassy László, 
Tökes Anna, Ajtay Andor, Mely Geró, Makláry Zoltán és Somogyi

Nusi főszerepében

Práter Lóránd
Kiegészítésül: a Magyar és az Ufa híradó.]

December 26-án, vasárnap, 27-én hé főn és 28-án kedden 
Bulla Elma, Muráti Lili, Jávor Pál, Sárdy János, Peihes Sándor és 

Kamarás Gyula főszereplésével bemu atásra kerül

K É S Ő
Négy ember sorsának tükrében kelti életre a nagy sebészprofesszor 
két szerelmének históriáját: feleségéhez való ragaszkodás hősi küz
delmét s a divatos, nagy színésznőhöz való belső tartozás menekü
lésében nyilvánuló, leírhatatlan érzését. Kiég. Magyar és Ufa híradó.

Decen.ber 29-én szerdán és 30-án csütörtökön

M ű v é s z - s z e r e l e m
kerül bemutatásra Zarah Leander ragyogó alakításában.

' Kiég. a Magyar és UFA világhiradó.

Lthocki András (Tp. B. 787, L) üzen 
édesapjának, hogy jól van, ne aggódjanak 
érte, kellemes és boldog karácsonyi ünne
peket kíván mindnyájuknak. A Turul veze
tőségét üdvözli.

Medvegy Pál (K. 585) üzeni cstládjának 
rokonainak és ismerőseinek, hogy a lapirás- 
ról meg ne feledkezzenek.

Kondacs Pál (K 585) üzeni családjának, 
rohonainak és ismerőseinek, hogy minél 
sűrűbben írjanak.

Borgulya György üzeni feleségének, édes
anyjának, testvéreinek, rokonainak és isme
rőseinek, hogy nincsen semmi baja, égész* 
séges és kéri, hogy többet írjanak. Mind a 
hárman boldog ünnepeket kívánnak.

Molnár Pál (K. L 515) lapján az alábbi 
testvéreink küldik üdvözletüket a messzi 
Oroszországból; Laluska Pál, Szahy Gábor 
Nyemcsok János, Hegyi Béla, Omlljzk János, 
Király Sándor, Szekretár Mihály, Novo- 
domszkl Pál, Czupra László. Szabó Ferenc, 
Furár György, Temesváry Mihály, Varga 
János, Tisljar György, Szalbólh János, 
Sxrnka János, Raffay János, Megyik István* 
Tóth Mátyás, Vajgely Pál, Macik Mihály. 
Sutylnszkl Pál, Osztás Pál, Novodomizld 
András. Fazekas Ferenc, Opauszki György 
Vereb János és Molnár PáL

Roszik György (B. 164) üdvözli barátait,- 
ismerössit, vegyék est úgy, minta minden
kinek' egy>egy lapot írt volna. Várja a hazai 
leveleket. Jól van.

Lestyan Pál (Z 443) üzeni feleségének és 
szüleinek, hogy ne aggódjanak, jól van, 
nincs semmi baja. C«omagot még nem ka
póit. Szeretettel gondol szeretteire és boldog 
ünnepeket kíván mfngnyájuknak.

Kasnyik Ferenc (K. 514) édesanyjának, 
testvéreinek, rokonainak és ismerőseinek 
boldog ünnepeket és boldog újévet kíván.

Podmanyicki Mihály tiz. (B. 324) kellemes 
és boldog karácsonyi ünnepaket kíván sze
retteinek, rokonainak, ismerőseinek. Felesé
gének, kisleányának és édesanyjánsk csók
jait küldi.

Janecskó János tiz. (Tp. B, 512) felesé
gének, ízűiéinek, az Ált. fogyasztási szövet
kezet veierőségének és alkalmazottainak 
boldog karácsonyi ünnepeket és újévetkiván.

M I N D E N  UT

Szt, Ütvén út
o Hangya- kocnnáka 

viiftl
a jó borért
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a legnagyobb gonddal vég
zem, a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, a legna
gyobb igényeket kielégítek. 
Hal ttszállítás, exhumálás 
nálam megrendelhető

H a n t o s  György
temetkezési vállalkozó
II. kerület Beliczey-út 17.

IA. mai drágaságban ts j

olcsón vásárolhat j

f a j a

(j ö n a t h á n, parmln* R
ranet, nemes sóvári ,  
kormos, batul, roxma- ü

ring, cigány, beiflőr), I
továbbá sü t n i  va l ó  3

c s e m e g e  t ö k ö t |
kicsiben él nagyban I

öltevényi Dános 1
kereskedőnél R

Vaiút-utca 253)1. ■
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— Számlálilapok illetékkötele
zettségének pontos lerovása. Fel 
hívja a kamara érdekeltségét ai n, 
hogy a 153 600/1943. P M. í z  . 

rendelettel számolólapok kiállítá
sára vonatkozó kötelezettségüket. 
A kamara nyomatékosan figyel
mezteti az érdekeltséget hogy pl.
5 esetbeli á 10 filléres számolólap 
illetékrövidítés után 5x100=500 
pengő pénzbüntetést kell fizetői. 
A 3430/1943. M. E, sz. rendelet 
8, § aban foglaltak értelmében a 
pénzügyigazgatósig abban ac eset
ben, ha valaki ismételten lesz 
büntetve a rendelet 5. §-ában meg
határozott jövedéki kihágás miatt, 
a másodizbeni marasztaló élj írás 
befejeztével a kincstári jogosítvány 
és iparengedély visszavonása iránt 
fog intézkedni. Az érdekeltségnek 
tehát exístenciális érdeke fűződik 
a kincstári érdekek megvédésén 
kívül ahhoz, hogy a számolólapok 
illetékkötelezettségére vonatkozó 
rendelkezéseket pontosan be
tartsák.

— Gyűjtik a textllhulladékot. A 
belügyminiszter az ország textil- 
ellátása terén mutatkozó nehéz
ségek és az ezzel kapcsolatos 
feladatok szükségességére tekin
tettel elrendelte a ttxülhulladé- 
koknak az érdekelt hatóságok és 
intézmények által leendő selejte
zését, összegyűjtését és szövet
gyártáshoz pót (töltő) anyagként 
felhasználás céljából a textilipar 
rendelkezésére bocsátását. A mi
niszter rendeletében kiemel-e, 
hogy csak azokoaka hatóságoknak 
és intézményeknek. biztósitható 
az igényéit textilanyag, amelynek 
az Auyaghivatal Textilipari osz
tályának útmutatása szériát végzik 
a selejtezést, a készletbej elemest, 
valamint a textilhuladékok beszol
gáltatását.

— A kisipari hitelek. A fedezet
nélküli kisipari fciteJjuttatas kere
tében eredetileg legfeljebb 500 
pengő folyó*ításat engcdelyezték 
egy szemely részére. Ezt az ér
tékhatárt az iparügyi miniszter 
később 800 pengőre emelte fel, de 
amég késóbb bekövetkezett nyers
anyag- és munkabéremelések az 
értékhatár ujabb felemelését tet
ték szükségessé. Az ipartestületek 
orazágos központjának közben
járására Bornemisza Géza iparügyi 
miniszter most úgy intézkedett, 
hogy 800 pengő helyett 1500 pengő 
legyen a kisipari hitel legmaga
sabb összege, sőt kivételes ese
tekben 2000 pengő fedezetnélküli 
kölcsön is folyósítható legyen.

—  Hogyan kell felbélyegezni a 
beadványokat: Miniszteri rendelet 
szabályozza a belyegilleték alá 
eső beadványok papírjainak nagy- 
lágát. Eszerint az ivenkint meg
alapított belyegilleték a most foi- 
falomban levő 21x30 centiméteres 
âgysagú papírra vonatkozik. Aki

iek ennel nagyobb papírja van,
!elhasználás élőit vagy le kell 
'•ágnia a hosszából 4 centimétert, 
"agy kétszeres belyegitletéket keli 
higasztania. Egyébként kiteszi 
hagát annak a veszélynek, hogy
beadványát megleletezik. 
i

, f ig y e l e m  i
6 a g g ó d j o n ,  hogy nem 

^apott cipójere talputalványt, mert jó

műtalpat
Jjaégvehet j e g y n é l k ü l  

^EHCSÁK JÁNOS bőrkereskedő üzleté- 
en 1V. kér. 539 szám alatt

Minden mezőgazdasági munkásnak 
le kell szerződnie február hó 1-ig

A kormány a hivatalos lep mcst 
megjelent számában közölte az 
1914. évre megállapított mezőgaz
dasági legnagyobb és legkisebb 
munkabéreket. A mezőgazdasági 
muDkab&rek a jövő évre is vál
tozatlanok maradoak, mert a 
kormány az árakhoz mérten a 
legutóbb a mezőgizdasági muo- 
béreket is felemelte és ezt az 
ár- és munkabérszinvonilat tartani 
is kívánj*. A kormány azért kö
zölte már most a jövő évre meg
állapított mezőgazdasági munka

béreket, h^gr nhden mezőgaz
dasági n tnkás idcj'bin megköt
hesse muakaszerzödését. A leizer- 
ződés határidejét a jövő évben 
előbbi időpontban, február 1-bjn 
állapították meg. Amelyik mező- 
gazdasági munkás erre az időre 
önként lenem szerződik valamilyen 
helyre, annak munkahelyét hiva
talból jelölik ki és a munkás 
teljesen elesik annak lehetőségétől 
hogy munkahelyét szabadon vá
laszthassa meg.

A közellátásügyi miniszter ren
delete értelmébin a vámőrlésre 
jogosultak 1944 jtnuár hó 1-től 
1944 július 31 ií terjedő időre 
vámörlésben a háztartásukhoz tar
tozók réizére fejenként 140 kiló 
kenyérgabonát őrölte! h itnek meg, 
A vámőrlésre jogosullak január
31 ig kérhetik a lakóhelyűk sze
rint illetékes községi elöljáróságtól 
a meghatározott kenyérgabona
mennyiség feljegyzését vámörlési 
tanúsítványukra, illetőleg gazda- 
könyvükbí. Ha a vámőrlésre jo
gosult a július 31 ig megőrlésre 
engedélyezhető teljes kényérgabo- 
namenyiséget saját terméséből, 
vagy természeti járandóságából 
fedezni nem tudja, vagy kenyér- 
gabona d í d c 5 birtokáoan, az el
látatlanság tar! a mára kenyér- és 
lisztjegyet kap, természetesen a 
vámőrlési tanúsítványon azu'án 
kevesebb kenyérgabona őrlésére 
kap engedélyt. Egy személy egy 
havi kenyér- és liszt gabonajegye 
ellenében 20 kilogrammal csökken

tik a vámőrlésre engedélyezett 
kenyérgabona mennyiségét.

A vámőrlésre jogosul’ak, ha a 
községi elöljáróság a megerőltet
hető gabonamennyiséget megálla
pította és azt vámőrlési tanúsítvá
nyukra, illetőleg gazdakönyvükbe 
feljegyezte, már 1943 december 
15-től kezdve jogosultak a meg
állapított kenyérgabonamennyiség 
megőröltetésére. Kimondja azon* 
bán a rendelet, hogy a vámőrl&re 
jogosult a vámőrlési tanúsítványon 
feljegyzett mennyiségből 1944 
március hó 31 ig a háztartáshoz 
tartozó személyek részére fej énként 
legfeljebb 60 kg. kenyérgabonát 
őrőltethet meg.

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető

Krebs. kertéazetben 
Szentmndrán út Telefon 117

B Ú Z A V IR Á G
ŐSZINTÉN KÍVÁN KEDVES VE
VŐINEK ÉS JÓ BARÁTAINAK 
B O L D O G  Ü N N E P L É S T  

VALAMINT EGY BÉKÉT HOZÓ 
M I N D E N  VONATKOZÁSBAN 
MÜROSTMENTES UJ ESZTENDŐT I

Eladó földek:
163 négyszögöl gyümölcsös Nyulzugban;
5 hold szánló köves út mellett, komphoz közel;

7 hold szántó Peresen ;
9 és háromnegyed b.kilűnŐ minőségű öntözésre alkataaa szántóföld Csibacsűdön
10 hold 1. oizt. szántó Nafyréti állomáshoz közel;
12 kishold Furugy-oldal dűlőben kövesútboz a Köröshöz közel;
20 kishold szántó tanyával Cssbacsüdön kővesúthoz közel;
20 hold szántó Kiskirályságon ;
341/* hold szántó és 17 hold kaszáló Külső Ecseren i 
42 hold Külső Ecseren tanyával;
47 hold jÓmlnŐségfl szántó Klsldrályaágon.

Eladó házak:
340 négyszögöl jyímölcifáltkal beültetett telek git mellett;
I. kér, 505 sz. beltelkes lakóház nagy telekkel;
II. kér. 162 számú. ház több lakással;
III. kér. 349, sz. beltelkes lakóház :
11 kér. 490 szám alatti utcai fronton lé ró fél ház;
Körösparti nyaraló erős kŐépületekkel;
Vételre keresünk dinnyeföldet és szántóföldet lehetőleg tanyával 300.000 P-ig 

és közös legelőket; (Tómszállás, Káka, Szőrbalom), továbbá kőrösparti nya
ralót éa gyümölcsöst lakóházzal ;

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon bizalommal a

Szarvasi Hitelszövetkezethez,
hol a megbízást eredményesen közvetítik.

APRÓHIRDETÉSEK
Várostól 3 km-re orosházai közeliit mel

lett Sttrchovjzki-féle 12 hold f ild elad*. 
Jelentkezni II. külker, 230. 411

1. ktr 728 számú ház el*dó 446

Megállapították a vámőrlésben meg
őrölhető kenyérgabona mennyiségét

Ügyes fiút felvesz tanulónak Babarék Pál 
csizmadiamester iV. 127. 391

II. kér. 449 számú félház eladó. Érdek
lődni ugyanott. 457

Rafaj Mihály volt dobos háza Zöldpázsi- 
tOn és dionyefőldje eladó. Érdeklődni a Fo- 
gyasztási vendéglőben._______________454

Jó erőben lévő ügyes fiút tanulónak fel
vesz Laurenczy Barna hentes 111. kér. 75,
_________________________________ 450

Fehérnemű jivitást géppel vállalok, II. 
kerület 245. 461

Kettő darab öntött vaskályha eladó IV. 
251. alatt 470

1 drb. elsőrendű hasas tehén IV. kerület 
81 szám alatt eladó. 471

Használt varrógép eladó IV. kér. 252 sz. 
alatt 465.

Dankó Jínosnénak 2 drb anyakocája 
fele malacért kiadó IV. kér. 338. ^64

Fiatal gyermekes házaspár bútorozott szo
bát keret 2—3 hónapra, hol főzni Is lehet 
Címet a Müller nyomdába kérek.

Egy szép menyasszonyi ruha eladó Sü
veges kelmefestőnél megtekinthető, esetleg 
egy koszorú és fátyol. 481

IV. kér. 556 szám alatt egy új 500 kilós 
mázsa eladó. 480

Rádió, igen szép hangú, 3 •lámpásos új 
csővel eladó. Zóidpázsit 570. 479

Kültelki kocsma, fűszer és trafik üilet 
fő ddel és cserepes épületekkel betegség 
miatt eladó. Cím a kiadóban. 478

Bagiayl lakatosnál kályhák, öntött tűzhe
lyek, újak, zománcozottak. 477

Jorksiri malacok 8—9 hetesek eladók. 111. 
157. sz. 476

Szoba, konyha és mellékhelyiségekből 
álló lakást keresek azonnali vagy későbbi 
beköltőzködésre. Értesítést kér: Hanió 
András 1. k. 455. sz. alá. 475

Előnyös t6kebefektelés. A Békésszent
andrás! Takarékpénztár Rt tulajdonát alkotó, 
Békésszentandrás központjában levő szék- 
házingatlan kéiipénz fizetés ellenében eladó. 
A vételi érdeklődök ajánlataikat küldjék el 
a Pénzintézeti Központ Budapest V. Sza
badság-tér 5—6 cimie. Felvilágosítást kap
hat ugyanott, élő szóval is a IV. emelet 
429, sz, szobában, vagy dr D3rnyel József 
szarvasi ügyvédnél. 482

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy bármilyen

mezőgazdasági géphez
(traktor, traktoreke, vető- 
gép, eke és antógép) alkat
részeket, olajat és zsírt 
állandóan raktáron tartok.

SÁRKÁNY vaskereskedő.
Szarvas, Beliczey-út. 46

Zsírátvétel
m i n d e n  h é t e n

SZERDÁN ÉS  SZOMBATON
délelőtt 8—12-ig é« délután 2—4 óráig. 

Á t v é t e l i  h e l y :

IV. kér. Beliczey út 164. 6zám 
(J • d • i k - léle új hái)

vitéz Tóth János
jogosított állatkereskedö

községi zslrgyüjtő 400
Ugyanott

disznó és vágómarha felajánlási hely.

Nyomatott Müller Károly 
könyvnyomdájában Szarvason. 

Telefon: 172,


