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1943. Újév napján
ír ta : BELICZEY MIKLÓS.

A Gondviselés akaratából im-J metlenségen, vagy éppen eléggé
már negyedszer kereshetem fel. a 
gyulai vármegyeházáról Békésvár
megye közönségét soraimmal ezen 
a helyen, az újesztendő fordulója 
alkalmából. Első gondolatunk az 
újesztendo napján nem lehet más, 
niinj a szívünknek minden •

I • *> . mii.,__üli. ! ____  1_ i ", . r I

harctereken most vívjak az ém- 
beriseg lörténelmének legnagyobb 
és legvéresebb háborúját fennma
radásunk érdekében.

Békésvármegyei leányok, fiúk, 
férfiak és asszonyok 1 Gomiolűte- 
•Üikot egy pillanalig sem hathatja 
^tal más. mint az irán-xíTi érzett 
szerelet és cselekedeteinknek a 
rugója sem lehet eg>/éb, mini a 
yejük szemben fennálló kötelesség 1 
‘ .é: k ö t e l e s e d n e k  
a tudatában van a d iadalunk 
is, amelyik az előliünk álló új
esztendőnek minden programmjál je
lenti mindnyájunk szamára. Ez a 
programm mindennapi életünknek 
minden mozzanatát felöleli min
iden vonatkozásban, az fenyémet 
sem jobban, mint a tiédet kedves 

.olvasó. Mert ma nincsen külön 
;politika, külön termelési vagy fo
gyasztási érdek, nincsen külön 
^gazdaság vagy magángazdaság és 
■{nincsen külön közétél,. vagy _t?Ikir- 
í-lönült magánéíeL^ A  Jélűhkérl ví; 
volt háború végső kifejlődésének

* utolsó szakaszában vagyunk, ami- 
kof nincsen más. mint : nemzet
védelem. Ez a nemzetvédelem pedig 
azt jelćhii, hogy féléiévé tainden 
széthúzást, minden párfbskodást * 

rés kicsinyességet, félretéve minden 
egyéni érdeket, osztatlan ekara- 

j tunkat és minden törekvésünket 
"kizárólag csak a győzelem kivívá
séra kell irányítanunk. Cselekede- 

.. leinket és szavainkat tehát az idők 
nagyságához liléivé mindnyájunk
nak arra kell gondolnunk, hogy 
;napjflinkban még a legkisebb eg
zisztencia is használhat vagy árt
hat a cselekedeteivel és beszédé
vel. Aki használ, az a magyar és 
azt testvérünkként kell megbecsülni, 
de aki árt, ez elienség és arra is 
megvan minden módunk, hogy 
ezekkel aként bánjunk el.

A külső harcterek eseményein 
kívül ma a közellátás problémái 
azok, amelyek közvéleményünket 
a legjobban foglalkoztatják. Ezzel 
kapcsolatosan a nagyközönségnek 
általában fegyel mezei 1̂ %* példás 

' magaviselete mellett sajnos olykor 
olyan viselkedéssel is találkozunk, 
amikor a kritika vagy meg nem 
ér»éo eléggé el nem ítélhető töret

nem sajnálható iudatlanságon alap
szik. Egyesek nem tudják vagy 
nem akarják megérteni bizonyos 
gazdasági és pénzügyi kérdések
nek azokat a szoros összefüggé- 
S^^ajnsJyek ma .egész Európai 
e^y lesikénl kötik össze és amely

gével üdvözölni azokat a nortvtrd- kapcsolatoknak a megsf.akilasa — 
^ ^ ^ j^ ik e t , akik 1<int a messzi /P “ íjSr^ 1nem i p ,  ahogyan azt egyesek 

képzelik — nem a kínon úire 
léio egyes órszSfro^rvik a külon- 
külön való győzelméhez, hanem 
éppen megfordítva, egész Európá
nak és benne mindnyájunknak a 
teljes végpuszlulásáhgz vezetne.

A közelmúltban kényszerű fej- 
adagcsökkentésl kellett végrehaj
tani. amiért azonban senki sem 
lehet jogosult kritikát gyakorolni, 
mert a saját termelésünkből eredő 
hiányokéit .nem lehetünk mást fe
lelőssé, legfeíjetb csuk saját ma
gunkat. Az első követ közellátási 
ügyekből kifolyólag az vesse a 
kormányzatra, aki tudva vagy tu
datlanul — mondjuk, hogy jó
hiszeműen — de még soha egy 
fillérrel vagy soha egy grammal 
sem lépte túl az érvényben lévő 
szabályokat. Amilyen egyszerű, azt
hiszem olyan érthető is a példa, 
amit most leírok : ha tíz etnber 
részére líz pogácsát sütünk és tíz 
közül az egyik két darabol vesz 
ki a tálból, akkor nyilvánvaló, 
hogy az asztal körül ülők vala
melyikének már nem fog jutni a 
pogácsából. Bizony nehéz az or
szág készletéi felosztani akkor,. 
amikor annak 15 millió jakosa 
között sajnos akad egy vagy kettő, i 
aki két darabot vett ki a tálból.

Nekem meggyőződésem egyéb
ként — és ezt a véleményemet 
tárgyi okokra alapítom hogy 
a következő új termékig terjedő 
mély pont után a jelenlegi háború 
közellátási gondjainak legsúlyosabb 
nehézségein már túlleszünk, mert 
míg az Isten kegyelméből,, 
gazdáink megfeszített munkája 
következtében, őszi vetéseinknek a 
mennyisége és minősége rég nem 
látott szép reményekre jogosít, 
addig másrészt pedig nem kétsé
ges, hogy közellátásünknak egyre 
tökéletesedő szervezettsége, az ősz- 
szegyüjlésnek és eloszlásnak a 
rendjét hiánytalanabbá fogja lenni.

Sokszor emlegetett bélső fron
tunk szilárdságának azonban ez
után is egyik legfontosabb ténye
zője és egyben a legnehezebb kér
dése a közellátás marad, miéit is 
szeretném, ha erről a helyről is 
megjegyezné vármegyénknek, vá
rosainknak és községeinknek min

den rendű és rangú tisztviselője, 
hogy a jó közigazgatásnak soha
sem lehet más fontosabb feladata, 
mini a mindenkori legnehezebb 
problémáknak a megoldása, bár
milyen természetűek is legyenek 
azok. Ezéri l<ell, Hogy lelkiemere- 
tüknek, szorgalmuknak, akaratuk
nak és türelmüknek minden ere* 
jével szolgálják kivétel nélkül ma 
ők is mindnyájan a közeilálás 
ügyeit. Lakosságunktól pedig fe
gyelmet, megértést és jóakaratot 
kérek, a közellátás problémáinak 
úgy tárgyi, mint személyi nehéz
ségeivel szemben.

í943. Újév napján további Ősz- 
sz jtartásra kérem, egy táborba 
váiom és közöe munkára hívom 
Békésvármegye lakosságát! Hívom 
minden rendű és rangú lakosat 
é? hívom azokat a keveseket is. 
akik immár ez ötödik naptári 
esztendőbe forduló főispáni mű
ködésemnek eddig elmúlt ' ideje 
á ’att nem érezték volna meg azt. 
hogy nálunk nincsen két úl. csak 
égy; ceí van és a viharban csak 
együtt haladhatunk.

Félre ne értessem I Nem a józan 
építő -qs segíteni akaró kritika el
ten beszélek, meri erre szükségem 
van minden időkben mindnyá
junknak. De, a’riben felelősség
érzet, képesség, tehetség, jóakarat 
és magyar érzés van, az ma eljön 
velünk együtt munkálkodni és azt 
nézi, hogy hol és mennyit segít
het. Aki pedig nem tud vagy nem 
akar segíteni. ezek azok. akik 
kávéházbjan vagy piactéren min
denkinél jobban (udva csak kriti
zálnak — de ezeknek ma nem
csak a képességeiket, hanem a 
magyarságukat is kéiségbe vonom 
és megbélyegzem I

Meg kell ma érteni azt is min
denkinek, hogy háború idején 
hiába is nkamók a felelősségei 
egyedül a kormányra, törvény- 
hozásra vagy egy pártra hárítani.
Háború idején a nemzet minden 
egyes tagjának nemcsak cselekedni, 
de felelnie és fizetnie is kell I 
Minden magyarnak helyt kvil ál
lama kinek katonai, kinek pénz
ügyi, ipari vagy mezőgazdasági 
téren, mindenkinek ott. ahová ----

Hetvennégy szarvasi család *részesiilt 
a Magyar Élet Párt • karácsonyi akciójában

Megható ünnepség keretében ajlták át az ajándékokat 
a hadbavonnltak hozzátartozóinak és a sokgyermekes családoknak

sorsa állította és amit elsőnek kel
lett volna lalán említenem: helyt 
kell állania mindenkinek lelkileg 
is. Mert hiszen nézzük meg a 
történelmünkben ez a nemzet va
lahányszor elbukott, a háború el
vesztését mindig megelőzte a lel- 
keknek összeomlása. A politizálni 
sfcerető magyar emberben sajnos 
rendszerint mindig több a táma
dáshoz és kezdeményezéshez kí
vánatos erkölcsi bátorság, mint a 
helytálláshoz és a következmé
nyek elviseléséhez szükséges er
kölcsi felelősségérzet és kitartás.

Éppen ezért még egy fontos 
feladat vár mindnyájunkra egyfor
mán. Ellensúlyoznunk kell az 
esetleg már csüggedőkel, mert a 
borúlátó hangulatnak az elterje
dése válságos időkben könnyen 
végzetes lehel. Világos. — mindig 
is világos voli és csak a meggon
dolatlan derűlátók képzelték^ ezt 
másképpen — hogy a végső győ
zelmünk nem lesz olcsó ajándék 
áru. De a magyar győzelemnek 
minden feltétele n.a előliünk áll 
és Istennek hála, az magyar kezek
ben v^n 1 Hogy meddig fog a há
ború eltartani, hogy kisebb lemonr 
dások vagy nagyobb áldozatok 
vannak-e még előttünk, nem tud
hatjuk De vérrel szereztük és egy 
évezreden át harccal védtük meg 
hazánkat és a nemzetnek ma 
joga van új áldozatokat kérni, 
néllönk pedig kötelességünk *efct 
ma megköveíelni minden vonalon 
mindenkitől, -mert a régi áldoza
toknak eredményei csak így tart
hatók fent/ Történjen bármi is 
velünk, kerüljön az bármennyi 
áldozatba;-kötelezve vagyunk meg
védeni és fenntartani azt az or
szágot. amelyet elődeinknek sok 
véres és verejtékes erőfeszítésé 
hagyott reánk, mert nem lehet és 
nem történhet meg, hogy a mi 
kezeink között szakadjon meg a 
nemzeréielének az a fonala, ame
lyet nemzedékek tartottak meg a 
mai napig.

1943. Újév napján imádkozzunk 
n templomainkban Kormányzó 
Urunkért és fegyvereinkért, azután 
pedig dolgozzunk. Óra ei labora !

A Magyar Élei Part szarvasi 

szervezete a múlt héten szer

dán délután megható kereiek 

1 özöít lefolyt karácsonyi ün

nepség keretében 33 sznrvasi 

hadbavonult hozzélarlozói! és

41 sol iyyermrkes családul ré- 

szosílelt szereleledoniánybars és 

pénzsegélyben. A nagy érdek

lődés meüctt lefolyt karácsonyi 

ünnepségen részivel! többek 

közölt dr. vi(éz Zerinváry Szilárd



A közellátási felügyelő felhívása 
a sertéshizlaló gazdákhoz

országgyűlési képviselő, dr. Ug- 

rin László járási főszolgabíró, 

a község elöljáróságának kép

viseletében Nagy János esküdt 

és Podani Samu közgyám, dr. 

Medvegy Györgye MÉP szarvasi 

szervezetének elnöke. A Nem* 

zeti Hiszekegy elmondása után 

Selmeczy Géza gimnáziumi ta

nár, a Magyar Elet Párt szarvasi 

kerületvezetője üdvözölte a nagy 

számban megjelenteket. Meg

nyitó beszédében az akció rész

leteit ismertette, amely nagy

részben Kállay Miklós felesé

gének szociális gondoskodásá

ból és a Magyar Élet Párt ne- 

messzívű tagjainak áldozatkész

ségéből ered. Ezután Korim 

Kálmán gimnáziumi tanár, a 

Magyar Élei Párt kerületi titkára 

mondott mélyenjáró szép be

szédet, amelyen szeretettel em

lékezed meg a harctéren küzdő 

katonákról, azok hősiességéről 

és áldozatairól. Példaként állí

totta a hallgatóság elé honvé- 

deink nagy áldozatát, kiknek 

családtagjainak megsegítéséért 

minden lehetőt el kell követni 

a magyar társadalomnak. Sok

szor könnyekig meghaló beszé

dét nagy figyelemmel hallgatták 

végig a megjelentek, majd az 

ajándékcsomagok és pénzado

mányok kiosztása következett. 

A  Magyar Élet Párt szarvasi 

szervezete a karácsonyi szeretet- 

-akció sófán apőketr texlilíákáf/ 

edényekét és 150 pengő kész

pénzt osztott ki. A nemeslelkű 

segélyezés sok szarvasi hadba- 

vonult otthonában és sokgyer

mekes nincstelen család körében 

szerzett békét adó örömöt és 

nyugalmas ünnepeket.

H Í R E  K
Istentiszteletek

A szarvasi cv. ótemplomban ó-év 
napján délután 3 órakor tót, 5 órakor 
magyar, az újtemplomban lót. Újév 
napján az ótemplomban tót, délután 
6 órától magyar, az újtemplomban 
magyar. Vasárnap délelőtt az ótemp
lomban tót 10 órától magyar, az új- 
templomban magyarnyelvű Istentiszte
letet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban ó-év 
estéjén 6 órakoV évvégi hálaadás, pén
teken újév napja, első péntek, fél 9-kor 
csendes mise közös áldozással, 10-kor 
szeotbeszéd, nagymise, délután 3-kor 
vecseinye. Vasárnap (él 9-kor csendes
mise, 10-kor szentbeszéd, nagymise. 
délután 3-kor Jézus Szive ájtatosság. 
szentbeszéddel. Köznapi misék fél 8-kor. 
Vízkereszt ünnepén,^mint vasárnap.

Szarvason reí. istentiszteletet ó-év 
estéjén 5-kor, újév napján délelőtt 10 
órakor tartanak a szokolt helyen.

— Eljegyzés. Gáspár Pálma- 

Klárát, Gáspár Árpád kecskeméti 

gyógypedagógiai tanár kedves le

ányát karácsonykor eljegyezte 

Piros István, a Péti Nitrogéngyár 

rt. budapesti központjának tiszt

viselője.

Békésvármegye közellátási 

kormánybiztosától nyert 298—

1942. Kék. sz. felhatalmáz alap

ján felhívom mindazokat a hiz

lalókat, akik legaláb 6 db vagy 

ennél több sertés! hizlalnak és 

saját hizlalású sertéseiket a 

113.780— 1942. K. M. rendelet 

alapján gazdasági vagy háztar

tási szükségletük céljára akar

ják levágni, hogy a sertésvágási 

engedély iránti kérelmüket köz

vetlenül hozzám nyújtsák be. 

Vágási engedélyt csak a vár

megye területén levágásra ke

rülő sertésekre adok ki és csak 

azon előterjesztett kérelmeket 

veszem figyelembe, melyek a 

községi elöljáróságoknál a már

Egy hősi halottról
Gyerekarcán kedves vidámság tilt, 

Fiatal szíve lobogva égett.

—;p Kovács Miklós, honvéd tizedes, 

Hősi halált halt, orosz harctéren, 

És még ennyi: „élt 25 évef!*

Kis tárcájában préselt virág volt: 

S egy kis kép. Ráírva: „Ilonkától*.

S egy megkezdett kis tábori lap: 

m. . . Valahol messze Orpsz-

- * ors/ágból . . . ^

Semmi sem választhat el ma

gától

Hómezők felett bús varjú károg. 

Feketén gubbaszt ...a tolla tépett!.. 

Valahol messze Oroszországban 

Egy Ifjú szívben megszűnt az élet..* 

„Kovács Miklós. — Élt 25 évet.;* 

FŐLDESSY ESZTER.

ALKONYAT
Álmodozva messzenéz szemünk« .* 

lépteink oly tompán hangzanak. 

Néma árnyak járnak most velünk... 

Szólongatnak rég elhalt szavak;.

Leereszti gyors szárnyát a szellő, 

csillog a sok melegfényű lámpa; 

az alkonyat halk léptekkel eljő, 

ráborul a nagybeteg világra.

SZUNDY GIZELLA.

— Karácsonyi Onnopiég. A
HONSz Szarvasi Csoportja de

cember 23-án délután 2 órától 

karácsonyi ünnepséget rendezett 

hivatalos helyiségében. A Hiszek

egy elmondása után Nagy János 

alelnők üdvözölte a megjelente

ket, majd dr. vitéz Zerinváry Szi

lárd országgyűlési képviselő, a 

csoport elnöke és dr. Ugrin László 

járási főszolgabíró, díszelnők mon

dottak szívből jövő beszédeket a 

megjelentekhez. Ezután a hadi

rokkantak és hadiözvegyek kö

zött 180 szeretetcsomagot ősz« 

tottak ki.

talanul tartalmazzák. Az így 

előterjesztett kérelmeket a hiz

laló gazdasága vagy lakhelyen 

szerint illetékes községi elöl

járóság által az adatok valódi

ságának szempontjából igazol

tatni kell. Felhívom az érdekel

teket, hogy a sertésvágási en

gedélyek zavartalan kiadása 

végetl saját érdekükben a fent 

kiadott szempontok figyelembe

vételével terjesszék elő, mert a 

hiányos adatokat tartalmazó 

kérelmeket adatkiegészílés vé

gett érdemi elbírálás nélkül a 

kérelmezőnek visszaküldöm.

Gyula, 1942. december 22.

M. Kir. Közellátási Felügyelőség 

Gyula.

— Gyászistentisztelet egy 
szarvasi hősi halott emlékére. 
December 26-án, Karácsony jná- 
sodnapján a szarvasi öregtemp
lom egy a keleti harctéren ele
sett hős magyar honvéd dicső 
emlékének áldozott. A hatalmas 
templom erre az alkalomra zsú
folásig megtelt az éhítalos hívők 
százaival. Ifj. Molnár Pál, a mező- 

. túri honvédgyalogezred egyik hős 
katonájának szólt a kegyeletes 
szertartás, melynek szívbemarkoló 

beszédét és gyönyörű imáját Sze- 
lényi János evang. lelkész mon
dotta. Ifj. Molnár Pál 1942. évi 
szeptember hó 9* én esett el a 
szovjet elleni küzdelemben. Mint 
gazda is becsülettel állottá meg 
helyét édesafyja birtokán és most 
mint katona is hűségesen teljesí
tette hazafias feladatát. Bajtársi 
Uspenkában temették el egy kö
zös katonasírban. A gyászszertar
táson megjelent a Bajtársi Szol
gálat és a Hadigondozó Szövet
ség elnöksége és képviseltette ma
gát a Tűzharcosok helyi csoportja is.

— Köszönet. A női Kereske
delmi Szaktanfolyam és a Polgári 
Leányiskola a Vöröskereszt javára 
rendezett karácsonyfa ünnepélyén 
felülfizettek : Kovácsy István (Kon
doros), Kovácsik Pál 10— 10 Pf 
dr. Nádor Jenő, Bárány Béla 5—5 
P, N. N. 4 P. dr. Zerinváry Szi
lárd. Paál Samu 3—3 P, Urbán 
Margit, dr. Pörnyei József, dr. 
Ópalotay János, Pelrás Mihály, 
Kovácsik Gyula, N. N. 2—2 P, 
András Mátyás, Drozdoszky Géza, 
N. N. 1 — 1 P és többen 50, 40, 
30 és 20 fillért. Minden megjelent
nek és felülfizelőnek hálás köszö
netét mond a Polgári Leányiskola 
Ifjúsági Vöröskereszt Csoportja.

E L A D Ó
a J U H O S  

d ű l ő b e n  8 

kisholdnyi első- 

osztályú tanya 

nélküli

s z á n t ó f ö l d
A feltételeket dr. 
K É S Z T  ÁRMIN 
szarvasi ügyvédnél 
lehet megtudni.

BOLDOG ÚJÉVET 
kívánunk lapunk minden olva
sójának, előfizetőjének és hir

detőjének.

ORSZÁGOS GYŰJTÉS 
A HONVÉD* 

CSALÁDOKÉRT
Amidőn az ország első asszonya, 

Kormányzó Urunk Hitvese augusz
tus 10én rádiószőzatot intézett a 
magyar társadalomhoz a Szovjet 
Oroszországban harcoló magyar 
honuédefe részére megtartott téli- 
ruha gyűjtése érdekében bejelen
tette. hogy a tél folyamán moz
galmat indít a hadbavonultak itt
honmaradt családjának társadalmi 
támogatása céljából is. A Kor
mányzó Hitvese állal bejelentett 
akció január 17-től február 7-ig 
gyűjt pénzadományokat a hadba- 
vonultak családja »esze're. Űjéo 
napján száll a gyengéd hívó szó 
mindenkihez, tehetősebbhez és sze
gényhez egyaránt, hogy hozza 
meg filléreivel vagy pengőiuef a 
maga kis áldozatát annak a nagy
áldQzaio2&~ eileneV&r, ampfj 
mindnyájunkért hoznak a ' harc
téren küzdő katonák és cspládjaik, 
még nemzetünk első családját sem 
kivéve. Ez a gyűjtés valóban több 
egyszerű jótékonykodásnál, amely* 
nefe gondját pár filléres adomány 
nyal í? lehet vetni. Adnunk kell 
minél 'többet, erőnkön felül, hiszen 
a társadalom emberi és magyar 
érzése il^nkor nyilatkozik meg s 
ebben a gyűjtésben is eldől a 
nagy kérdés,ifro&y igazán őszin* 
tén a karjukéi a jobb,. boldoöQw 
jövendői A  ForWííÖ^d9IT7ÍSszoáy 
szívbemarkoló szózata arra int 
mindenkit, hogy szálljon tnagábar 
feleljen tettekkel arra a kérdésre, 
hogy méltó módon megtelte-e feő- 
telességét. Adjunk, mert mindnyá
junk jövendőjének és boldogságán 
nak adunk!

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
kecskeméti

ó- és új
borok,

nagybani eladása

Nagy Sándor
bornagykereskedésében,

Szarvas, II., Horthy M .út 2.
BofkUonkgesiégek! Pezsg5k l

— A gazdák naptára. A Ti
szántúli Mezőgazdasági Kamara 
az 1943. évre „Tiszántúli Gazda’ 
Kalendárium" címen naptárt adóit 
ki. A naptárban, amely 368 oldal 
terjedelemben. több mint 200 
képpel jelent meg, n Tiszántúl több 
kisgazdája saját élettapasztalatai 
alapján számol be arról, hogyan 
ért el szép eredményeket az á l
lattenyésztés, növénytermelés terén, 
ezenkívül adóügyi, egészségügyi 
tanácsadás, érdekes ismertetés a 
háborúskodó nagyhatalmakró I, 
asszonyoknak háztartási, varrási, 
tanácsadás teszik tartalmassá és 
élvezetessé a Tiszántúl gazdáinak 
kalendáriumot, amely előállítási 
áron alul 1 Pengő 50 fiiérért sze- 
reszhető be a Tiszántúli Mező- 
gazdasági Kamaránál, Debre
cenben Hunyadi u. 5. I. em.

általam rendelkezésükre bocsá

tott minta szerinl készültek és ÚJVÁRY s. k.

az abban foglalt adatokat hiány- a felügyelőség vezetője.



-*-uinipörí\i.
B  ui«.v*ittut.yosa boldog új- 

esztendőt kíván igen 
tisztelt üzletfeleinek.

Boldog újesztendőt kíván

GLOZIK GYÖRGY
vendéglős és azikvizfejtő 
üzeme igen tisztelt ven
dégeinek és vevőkörének

Boldog újesztendőt kivan

FARKAS GYÖRGY
,úri szabó igen tisztelt 
fendélőfnplc. ismerősei^ 

nek é s  jóbaráláinált.

Boldog újesztendőt kíván 
vevőinek, ismerőseinek

Szelec2ky Vilmos
vas-, fűszer-. hajlított- 
és készbútor-kercskedő.

Boldog újesztendőt kíván

Tantmann József
a . h a l á s z c s á r d a ;
bérlője vendégeinek, jó- 
ismerőseinek,barátainak

közös töltő- és/eloSzlo- 
telepe a cégtáraiknak és 
üzletfeleknek,^úton kí
ván boldog 4|esztendőt.

Boldog újf^ztendőt kíván

DALOS SÁMUEL
úri szabómester t. ren
delőinek, vásárlóinak, 
isméi őseinek,barátainak

Slajchó Lajos
kerékpár- és rádiókeres- 
Kedö t.. vás^rlóközöíjsé-- 
gének, jó ismerőseinek 
boldog újesztendőtkiván

A Békésszentand- 
rási Iparoskör

ezúton kíván boldog új- 
esztendőt t. vezetőségé
nek és vendégeinek.

Boldog újeszlendőt kíván

Medvegy Miklós
úri szabómester vevőinek 
ismerőseinek.barátainak

geinek, jo u**.. 
boldog újesztendőtkiván

Selmeczi (Skorka)
György szabómester

boldog újeszlendőt kíván 
t. vásárlóközönségének.

Boldog újesztendőt kíván

Sztrehovszky M.
rádió-, kerékpár.-, varró - 
gépkereskedő, villany
szereid. ' tí vfisáHömm/

C s i p a i  János
divat- és rövidárukeres* 
kedő mélyen tisztelt vá
sárlóközönségének ez
úton kíván boldog újévet

0,.»*..csKedÖ í. t. 
vásárlóközönségének, jó 
ismerőseinek,barátainak

Kém ár  János
kdrtsmaros tisztelt ven
dégeinek. ismerőseinek 
boldog újesztendőt kíván

"77-------- ----
Bo^og újévet kíván a

DjjUJÓ divatüzlet
tulajdonosa minden ked
ves vásárlójának, jó is- 
' mefCsémek. "barátjának.'

Boldog újesztendőt kíván 
vendégeinek, barátainak

Fazekas András
vendéglős*

Békésszentandrás.

v Boldog újeszlendőt kíván

Kun Pál
cipész és cipőkereskedő 
vásárlóinak, rendelőinek 
ismerőseinek,barátainak

Munkáltatóinak,vásárló
inak és jó ismerőseinek 
boldog újesztendőt kí ván

Sárkány János
géplakatos és vaskeresk.

-wíhereskedő, korcs- 
ináros kedves vevőinek, 
vendégeinek, ismerősei
nek boldog újévet kíván.

Boldogújesztendőtkíván

Szekera István
mészáros1 és hentes 

t. vásárlóközönségének, 
ismerősein ek, barátainak

Boldog újesztendőt kíván 
minden kedves vendé
gének és jó ismerősének

Czeperkó István
a Polgári Kör üzletvez.-je

DOBROTKA PÁL
órásmester (IV. kér. 191.) 
ezúton kíván boldog új
évet tisztelt vevőkörének

Boldog újesztendőt kíván 
kedves őröltetőinek

Hovanyecz Ferenc 
Margit-malma.

rendelőinek

tfCNKE. GYÖRCY
cukrászmester, Főút 15. 
fióküzlet Horthy M. út 8.

Boldog újesztendőt kíván

Medvegy József
szövet- és bélésárukeres- 
kedő tisztelt vásárlóinak, 
ismcrŐseinek.barátainak

Baán Béla
fűszer- és vegyeskeres
kedő, korcsmáros tisztelt 
vevőinekés vendégeinek 
kíván boldog újesztendőt

Boldog újeszlendőt kíván 
tagjaiqek, vendégeinek a

ŠzarvasiAlt.Fogyasz
tási és ÉrtikssftA 
Szöv. igazgatósága.

Boldog újesztendőt kíván 
t. vásárlóközönségének, 
ismerősei nek, barátainak

Gutyan és Sovány
festéküzlete, Beliczey>út.

Boldog újesztendőtkiván 
vezetőinek, tagjainak a

Szarvasi Kisgazdák *  
és Földmiv. Köre.l

— Előadás a tömeg lélektana-
ról. A szarvasi Művészet- és Tu- 

dománybarát Hétfői Asztaltársa« 

ság január 4-én, hétfőn este pon

tosan fél 9 órától ti Polgári K5r 

'kultúrtermében havi előadódsz- 

szejövetelt rendez, amelyen dr. 

Dörnyel József ügyvéd, a társa* 

aág tagja tart előadást .A  töme

gek lélektana* címmel. A társa

ság tagjait és az érdeklődőket ez 

tfton hívja meg az Elnökség.

— A Bajtársi Szolgálat tfizifa- 
akciója. A szarvasi Bajtársi Szol* 
gálát a szegénysorsú sokgyerme- 
kés hadbavonullak családjainak 
a felsegélyezése végeit kérő szó
val fordult Szarvas lakosságához, 
tegye elviselhetőbbé a bekövet
kező tél hidegét egy-két hasábfa 
felajánlásával az itthonmáradt 
hozzátartozók részére. E szózat 
hatása alatt Varga Ferenc tűzifa* 
kereskedő két mázsa bükkhasáb- 
tüzifát juttatott az Elnökség kezei
hez, mely azt már két négygyer- 
mekes családhoz továbbította is. 
Az adományokat nyilvántartja, át
veszi és továbbítja a községházán 
a Katonai Nyilvántartó Hivatal

révén a Bajtársi Szolgálat elnök
sége. Hivatalos órái a kis tanács
teremben minden szerdán és pén
teken délután 5—6 óra között. 
Az ügyeletes szolgálat ideje ‘ alatt 
bárki teljes bizalommal fordulhat 
az intézőbizottság tagjaihoz kérésé
vel, óhajával, panaszával vagy 
sérelmével. A bizottság az elő
adott ügyet azonnal továbbítja az 
illetékes hivatalos tényezőkhöz 
gyors elintézés végett.

— A zsidó munkaszolgálatosok 
megjelölése : sárga és fehir kar
szalag. A honvédelmi miniszter 

f most megjelent rendelete érteimé* 
\ ben a kisegítő munkaszolgálatra 
kötelezett zsidóknak a szolgálat 
tartama alaltr mind a szolgálatban, 
mind szolgálaton kívül a legfelső 
ruhadarab bal karján, a felkar mér
tani középpontjának magasságá
ban, posztóból, vagy vászonból 
készült karszalagot kell viselniők. 
A karszalag színe a zsidó mun
kaszolgálatosok részére citrom
sárga, a saját személyükben már 
keresztény vallású, de egyébként 
zsidó származásúak részére fehér. 
A zsidó munkaszolgálatosok kitün
tetéseket nem viselhetnek, tarta
lékos tiszti kiképzésre nem jelent

kezhetnek, a több katonát adó 
csaladok kedvezményében zsidó 
nem. részesíthető. A rendelet kivé- 
télben részesíti azokat, akik az 
1914—18. évi világháborúban át
lagon felüli mértékben teljesítették 
kötelességüket. v

A KITCNÓ m inőségű

DRÉHER -gyártmányú

VILÁGOS t é l ií;
.barna g ó l iá t

SÖRÖKET 
kérje minden italmérésben. 

Körzeti főraktáros :

Nagy Sándor
sörnagykereskedő.

Koscorik, v i rágcsokrok
megrendelhetők:

KREBS-kertészet,
Telefon: 11T.

O -n c H ta n  «lő
•  SZARVASI KÖZLÖNY-r«!

-  BÁRD—RÓZSAVÖLGYI
KARÁCSONYI ALBUMOK már 
megérkeztek és kaphatók NAGY 
SÁ N D O R  könyvkereskedésében, 
ára 9 pengő.

TURUL MOZGÓ1
a Gazdakör Vigadójában.

Az ünnepi műsor
karácsony alatt is változatos 
és színes volt közkedvelt mox- 
gÓBzinházunkban. Á llandóan 
zsúfolt ház, gyönyörködte végitf 
a jólsikerült filmeket. Az újévi 
műsor is kellemes szórakozást 
igér.

Január 1-én, pénteken én 
2*én szombaton: Tessék je 
gyet v&ltani magyaré« B6csi 
történetek német film kerül 
bemutatásra. Magyar és Uía 
híradó.

Január 3-án, vasárnap és 4-én 
hétfőn A  négy testőr. Dán- 
film. Kiegészítésül Magyar és 
Ufa híradó.

Január 6-án, szerdán és csü 
törtökön Vissza az úton. 
Magyarfilm. Kiegészítésül olasz 
híradó.
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■ Y " rTL .KfcreS/'V^k: j

cipő* és 
divatáru
• •

Gin a iladóhtá^baii leadandó:

Hfrbztf tanfolyamot tar
junk az^ij varrögép vejrőínknek, * 
jelentkezni -lehel ̂  $zlreÍl0Vű3  ̂
Márton Piqc-téri üzletében.

— Herczéft Ferenc Jj^es szép
irodalmi hetilapjának. é s ' Uf 
íHÖknek karácsonyi száma Hér- 
czejj^Férenc, Bőnyi Adorján, Csathó 
Kálmán‘ 'Hölfeányi Zéolt. Hunyadi, 
^fejdpr, JKfiSai... ítfnő. Kosáryné 
Réz Lola, Makkal Sándor, MaraJ 
Sándor.' 'Nadányi Zoltáp, ÖJJpey 
IríSn J* P^hisiííra* Ottokár,' ’ Vitéz 
Somogyvóty Qyií^. j^zábő Lőrinc 
búsnál, továbbá ^'Geruzajegyzetek ̂  
és a lap többi népszerű rovatát 

j E ^ w  t^ tom m a l je
lent meg jtLjr: idén ‘is a Magyar 
Lányok ' karácsonyi száma/ hogy 
megörvendeztesse az ünnepet"varó 
olvasókat. Zsigray Jalianna gyö- 
*ny&í£L Jtatácsonyi. > legendája, Be-

vers, érdekes cikk ván^a lapban. 
Ismért&té a Magyar Lányok cik
kekben, és Jtéfjekkel az%_ aktuális 
esemerfrettóíj hílntíözókat ' a moz- 
gaftnakat, amelyekben a mai tör- 
fénfelmi időkben a mai ficdal 
leányoknak is részi kell vepni. 
Gezdag -rovatok egészítik méVki 
Tuts-ek Anna kifónő. ifuségi. lap
jának* -ünhepi ; számát. — Sok-' 
sok gyönyörű meset kl)Id Az Én 
Újságom Ju£olvasóinak a kará- 
csonyi; ^^Smbön ;: Pompás ver
sek. égy / világbajnok^ 
dekes ’ története, cíkfrek, lejt vény 
és" a szerkesztő néni kedves üze
netei egészítik még ki á ^gyer
mekek kedvéi. újságjának kara- 
csoűyra - ífn’̂ éirlfÉmCTr számát. Díj
talan I ^mulatvényszártiot mind
három lapból kívánatra bárkinek 
kGtd ö kiádóhivötel, Bubapest,

Vl^ Andíái-űt w ; V $

'  fludewan íapnUiiji !

2 db 400 Ú.öies lelek i.)(__   — . -ingatlanból jí

.fSŐvebji) felvflágoaítástjnySiijt a S zarvas i HfitQl- 
s^oyéiRéSST, gurít az^O; K. H. tagja gén* 
intézéi.ánól-i^gátíanok adásvételének közvé- 

. Ütésével is foglalkoznak. ' "
< Ugyanezen.jjénzitiiezet-JtjépYiseli a Gazdák- Biz

tosító Szöveikez^íétfolyósít termelés...és be
ruházás céljait gfeiHiozdító ,4 ■*/á .®/o-ÓÍü ka
matozású kötvénykölcsönöket és kamatmen
tes lóköljcsönt. j

Bi|pd—llqísavolgyi KÁR^ 
CSÖNYl ALBlJMOK mái rttó- 
keztek és kaphatók NAGY ^AN
DOR -könyvkereskedésében. árj? 9 
pengő. - ■<*;

r i a g > ' V á i a s _ z t é k b a n t

; ;r ^  i?i A *?■ r
könyvkereskedésében.

KIVÁLÓAN FINOMAK.’

a tikőrök, ' :
' ' BttiSk, i  

pálilíkák

rum-ésr iilvörgy árából 
-Szarvas. ll.,Hcilhy M.súl-2.

A Szarvas-köroyékiiíalraé- r

n

Szarvasi Közlöny. 
Nyomdájában ^

készülnék.

Fizessen elő

a  Szarvasi K ö z lö n y é r e .

Szarvas négy község éföljárósága. 

142/1942. ikt. šz. N. ,m, ny.
■■K*, ■ - >.

Hirdetmény.

Közhírré (eszi az felöljáróság. 
hogy mindazok az 1-931. évben 
született fiúgyermekek ^s* mind
azok az J 927., évben . szüjeiett 
leánygyermekek/ akik állandóan 
Száryason laknak (szarvasi hátáé
ban) í 943: évi január Hó 25 ig. 
hétköznapokon a hivatalos órák 
alölf o községháza 52. számú 
irodájában jelentkezni tartozna)*. 
Felhívja az elöljáróság elsősorban 
a szülők munka- és szállásadók 
figyelmét erre a bejelentései -köte
lezettségre, mivel a .kiskorú gy§r-: 
mekek helyett a szülők, ^munké- 
és szállásadók stb. tartoznak tel
jesíteni. Á bejelentés elmulasztása 
a 380.600/1941. B; M, sz. rende
let 381 §  í. bek. szerint 'kihágást 
képez s 15‘napig terjedő 'elzárás
sal büntetendő..

. Szarvasr 1 d42. bécember 1|6íi29.

Elöljáróság.

»estesé*.:?ü .. (dr Miliő... «»i 
ülca M i  Oglell órák.: 8-4 i$

. 1  bér. 141. sz.-^64H. dr.Mocfii 
kójjiyi^P héz eladó^ErdeklődnJ.
I. kW  i\2r.'toí. ÁVatt fléjútén 2tet| 

ór^ig Gfnyecz György építés®*

* ‘
. „ifldó í . Ken 259, .számú 

héz. vÉrdeklodríi tehet II .- 426a
,róVa®».- , *■■■£■

Ti — T
. Őzv. Janecskó Andrásr# 

örököseinek-Maci^iüsOöil 30? 
□•öl gyümölcsös^es ■’tiülterul^t, 
III. kér. 203. számú fanya^pülé?. 
tek lebontásra eladók. Erdek- 
jö<|m a helyszínen leheti. .>*»

Mézriéd*mes bármilyen íjieny- 
nyiségb^n^íl kg 10' P) Hórpács 

vlmr^-Mtójérsz^ásI_____   ̂ ^

r G^pirásban?éV CTörsírífeban 
^Jđrfds leényt ázonnali belépésré- 
jó flz6t68S$l ftlVéSZ rBárán>'-va8*

, kereskedés. ít'évf. keiesk. tóafc 
íarif. növen3ékft is páivaznat a 
viz^áí?' fé.lo^jos elJóglallBággál.

á̂ j&i)ó1bdn lévő magányoi, 
•an t Ht4n3ió furniroá á gj-^ruga ny 08 
betéttel P J50-trt- eladó, Meg- 

y^iin^^ető' lL kér. 48. . . :

. '  Egyensúly 'mérleget mctei vá- 
sércfljört l Elsőrendű minőségek. 
Nagy választék.'1 Mérlegsúlyók 
-kapha|4'-í- CsecajsmápiérljagJjől- 
csönzée. " jSuk Adojf Fjfai, Tes* 
^ediji SámueL léi. '

Kérések égi/ ürés; Szobát a 
kéüffe ftözelében. Cím a kittdp-
hivatalban.' 1 . *
‘ " . « . . - . _-r . ..

. - Takarításért lekéit’ adok 
szerény családnak. Dt. Robitsek 
bgyvéd. ‘y

. . '8-daröbból álló szslóngarni* 
lüra eladó. Érdeklődni ' ll. kér., 
415. szám alatt e i óvodában/

. 2 drb kis kirakat aladó. Ér- 
deklődni lehet a kiadóhivatalban.

NAGY $|AN0O|( 
N jm iü iitíi S u n u l KlUSajr Nyoáó<
iu  «*La^U^«v4n*bt Byomdijtfú
I. Irar  ̂ GMriAf MÍű«»M 97«te^


