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Kormányzó Urunk hitvesének felhívása 
a magyar társadalomhoz

Az áldozat és kötelesség jogán hívok minden igaz magyart 
újabb áldozatokra.

Negyedik esztendejében jár a . világszerte tomboló háború s 
hazánk, immár második éve fegyveres résztvevője, szenved#?, de 
minden megpróbáltatás ellepére is a nemzet örökkévalóságában Jjfyö 

harcosa a népek eldöntő küzdelemnek. A báfaord, amelyet
az Úristen akaratából cgyldeig polgári nyugalomban szemlélhetünk, 
Immár a mi életünkben is viharzik, kérleljietetlenül szedi áldozatait 
azok közül, akik nekünk a legdr^gáb^ak. Sok anya velem együtt 
tudja, milyen súlyos az a kereszt, amelyet > meglátoga
tott bennénket 9 Mindcnhpfó s ml mindnyájan egyek vagyunk a 
fájdalomban, mi érezzük legjobban, mi az, magyarnak lenni.

.Éppen ezért most, amikor arról van hogy meggyógyítsuk 
a háború sebei közfii azokaf, amelyeket fmberi erővel meg lehet 
gyógyítani, jogunk van kérni, sőf kérnünk kell 1 Meg szeretnénk 
érinteni a sziveket, egyenként szembe szeretnénk nézni mindenkivel 
s hozzáintézni a kérdést : »Felelj 1 Meg tetted-  ̂te Is kötelességedet 
á THaiáírf^ énylfMted:eiii#1(iiak éa.ijondját, akik hozzá

tartozójukat, ftyjukat, fiaikat, testvéreiket, családjuk t$masz£t ís 
reménységét vagy pedig egyetlen kenyérkeresőjAket veszítették el 
a becsület mezején ? Levetted- e a gondot azoknak a válláról, akik' 
aek családfői n̂ qat is odakSpn harcolnak a mi biztonságunkért és 

életünkért?*
Válaszoljon „erre a kérdésre iplndenkl becsülete és l̂ lkiiame- 

rete szerint-eNe szavakkal, ne az együttérzés hangoztatásával, hanem 
sémán: cselekedetekkel.

Apaikor $z 4 * nygus* teában azzal- « kéréssel fordultam a 
társadalomhoz, hogy aetyon mindenki tehetsége szerint téli holmit 
messze orosz földön harcoló véreink részire, kérő szavai? meghall' 
gatásra talált. Mpst ipé̂ t többet, még be^^^éjgesebben kérek: a 

ha<m^9MUlt̂ k Mftl4«Jj9Ín»fe, ^z emberfeletti áldozattal harcolók ttfr 
hQN im ^|ta l)»k .

Január 17-től február 7*1# orszi

gyobb arányú gyűjtést rendezünk a harctéren lévők itthonmaradot- 
talnak támogatására. Ezúttal pénzt kérünk: a tehetősektől ezreket, 
százakat, a szegényebbektől filléreket, de mindenkitől kérQok.

Sok könnyet akarunk letörölni, a gondok áradatát feltartóz« 
tatni^ tehát anyagi erőink határóig kérjük a társadalom támogatását. 
Gondoljunk arra, hogy a magyar haza ezer és ezer családja némán 
és zokszó nélkül soványabb kenyérrel, aggodalommal és önmegta- 
gad f̂Sal áltjipz naponkint a magyar igazságnak; mert hozzátartozója 
n>ín<3nyéjupk fennmaradásáéit harcol, vagy szolgál. Gondoljunk ka(o> 
nálnkra, akiknek fegyvereit megacélozza, bátorságót és hősiességét fo
kozza az a tudat, hogy itthon mindenkirészt vállal családfának gondjaiból,

. A létünkért és népünk igazságáért folyó harctól függ minden. 
Az Álam ezért minden fillért a háborúra áldoz és alehefőség határain 
belüli ̂ gondoskodik a harctéren lévők itthonmaródottalról. Pé ez még 
nem elég 1 Szükséges, hogy maga 4 társadalom vegyen részt az ál« 
doxftban, kell, hogy az áldozatot egyenlően osszuk meg s ennek 
az eaaberi harcnak egyetlen eredményes fegyvere van: a jó azfv- 

. vei adott fillérek és pengők tömege.
Â E z 'á ^ü Ífé ir tö b b  -mint jótékonykodás, tjjbb^nint ^emberi 

együttérzés m?gmujttfása. Most lápjuk majd, mennyire áterétí'népüök 
minden rétege, lakosságunk minden egyes részé családját és azt a 
nagy közösséget, amelynek tagjai vagyunk s amellyel együtt élünlc 
vagy pásztóiunk ebben az országban.

Adjatok 1 Avasda a magyar társadalom ezt az alkalmat nem

zeti áldozatkészségünk legszebb ünnepévé 1 Adatok, hogy a legtöb
be^ áldozók hozzátartozóit, gyermekeit mtnélerősebben és melegeb
ben ölelje át az örök HungáHé Istápoló karja. Adjatok, hogy az 
elkövetkező nemzedékek áldással emlf t t rteixík a áia élőkre, aktk 
a szeretet és a jóság $rőJMs mozgósítani ttidtált.

Adjatok azért « Magyarországért, m if l^ k  eljöveteléért 
imidkocunk.

Budapest, 1942. december 31. /

HORTfty MIKLÓSNÉ.

Dr. Dörnyei József ügyvéd értékes 
tudományos előadása a Művészet 

Tudománybgrát Társaságban
Február 6-án nagyszabású művészi hangversenyt' 

rendez Szarvas kultúrtársaeága
A szarvasi Művészet éaTudo- 

mánybarál Hétfői Asztaltársaság 
ez elmúlt hétfőn tartotta meg a 
Polgári, Körben, január havi elő
adó estjét. A szép számban meg> 
jeleni .tagokat év érdeklődőket dr. 
vitéz. Zerinváry Sziláid, országgyjű.- 
lési. képviselő szeretettel köszön
tötte, majd megnyitotta az előadó
ülést és. ügyrendi indtlványokat: 
teijeszlett elő. Molnár Béla njv 
tanát, ornitológus meleghangú kö* 
szöiíeiel mondott a Társaságnaka 
»Kit kakuk* cimO tudományom 
kuUúríilm ünnepi bemutatásáért* 
majd a*, elnökségi indítványok 
során titkárnak Orosz: Iván szer 
késztől, pénztárosnak Melia Mihály., 
tanítót, háznagynak Kovám Fél

lantlót választották meg.' Ezután 
Orosz Ivén felolvasta Lévay Fe
renc MÁV főlisztviselő levelél.amely- 
ben elismeréssel nyilatkozik meg 
a Társasig kullurális mökCdéaé- 
lől és ÍOQ pengő'adományt aján
lott fel a Társaság kulturális cél* 
jaira. A jelenlévők meghatódott 
örömmel fogadták a nemes lelkű* 
létből fákadl áldozatos felajánlást 
és az elnökség indítványára, köszö*

■ nelel szavazlak Lévay Ferenc* 
nek és a Társaság alapitó legjá* 
nek választották meg. Ugyanakkor 
kimondták a jelenlévők, hogy az 
összegei és az esetleg befolyó 
más adományokat és egyéb jőve* 
delmeket könyvkiadási célra hasz
nálják- fai. A oames< példán fél*

buzdulva a társaság 8 tagja 50— 
50 pengős öfeszegeket ajánlott lel 
alapító-tagságként.' Elhatározták 
aztán, hogy február 6 án egy nagy
szabású-hangversenyt rendeznek, 
majd dr Dörnyei József ügyvéd, 
a Társaság tagja tartotta meg ér 
dekes és nagy-felkészültségre valló 
előadását* .Korunk lömegjelensé- 
gei" címmel. Előadásában . szak
szerűen határozta nteg a töméig 
fogalmát, annak egyes-megnyilvá
nulási - jelenségeit, a közösség, a 
közvélemény, a közszellem kiala
kulását, a tömégve^tők és- a tö
megek egy másáéi való kapcsola- 
lait. valamint a felelősség kérdését. 
A magyarázó példákkal szinesileH 
előadást- a magyarság lelki adott
ságainak kihangsúlyozásával és a 
magyar ÍÖmeglélek eredetiségének 
bemutatásával 'fejezte ke a négy 
érdeklődéssel fogadott úmuimányl. 
Az előadáshoz Korim Kálmán; 
Selmeczy Gézat Belexnoy Béla, 
dr. Ugrín László, dr: Ondvári Pál 
éa özv. vitéz Prasnóczy Bélátoé

szóllak hozzá, majd dr. Dörnyei 
József-előadói vilázására és dr. 
Zerinyáty Szilárd elnöki záróssa- 
vái fejezték be a mindvégig, nagy- 
nívójú összejövetelt.

• •
A Társaság legközelebbi előadó 

ülését február 1-én, hétfőn tartja 
meg, amelyen Táulh Antal r. kát. 
kántortanttó tart előadást . \ ma" 
gyar népi zene és mtqryar népdal* 
cfmmel.

Agyonlőtte
f tz " "

Az elmúlt bélen véiea 
családi dráma játszódott le 
Öcsödön. Gere Sándor részeges, 
kötekedő hírében ájló acsödi 
loköét tói le le csolédÍ ReTpiatvaf 
következtében fia. ifj. GereSén'- 
dór,, aki anyja védélttiére kelt. 
A gyiHtos fiú^tiként jetentkézell' 
a csendőroégen.



Egy szarvasi származású budapesti lakos 
nemeslelkű adománya a szarvasi tudományok 
és művészetek ápolása és elősegítése céljaira

A Szarvasi Művészet és Tudománybarát Társaság alapítótagok 
bevonásával igyekszik megvalósítani kulturális törekvéseit

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót, 10-től magyar, az 
újtemplomban tótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvű könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagyarázatot tartanak.

A szarvasi rom. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap reggel 6 órakor 
hajnali mise, fél 9 órakor diákmise, 10 
órakor nagymise, szentbeszéd. Délután 
3 órakor litánia. Köznapokon reggeli 
misék 6 órakor és negyed 8-kor.

Szarvason református istentiszteletei 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében. Kondoroson min
den hónap második vasárnapján dél
után 2 órakor van istentisztelet a köz
ségi iskolában.

— Eljegyzés. Török Judit és 
Piros Sándor újév napján tartották 
eljegyzésüket.

— Kinevezés. A pénzügymi
niszter Takéts Alajos pénzügyi- 
őri szemlészt főszemlésszé ne
vezte ki. A szarvasi pénzügyőri 
szakasz kiváló minősítésű és* 
mindenki állal nagyrabecsült 
vezetőjének kitüntetése széles 
körökben keltett örömöt.

— Tanár oklevelet nyert Mocs- 
kónyi Béla törekvő szarvasi ifjú. 
Mocskónyi László községi adótiszt 
fia a budapesti Testnevelési Főis
kolán H)42. december 22*én test- 
nevelési oklevelet nyert és ugyan
akkor a csurgói ref. gimnáziumhoz 
nevezték ki helyettes tanárnak. A 
köztiszteletben álló szülők örömé
ben osztozik a család számos ba- 
rátja és tisztelője.

'V.

— Családi öröm á főispán csa
ládjában. Vármegyénk köztiszte
letben álló főispánját örvendetes 
családi esemény érte. Nemes 
lelkületű hitvese egy egészséges 
leánygyermeknek adott életet. 
A  főispáni család örömében az 
egész vármegye szeretettel osz
tozik.

— A Bajtársi Szolgálat és Hadi
gondozó Szövetség minden szer
dán és pénteken délután 5—6 
óra között a községháza kis tanács
termében a hadbavonultak hozzá
tartozói részére ügyeletes szolgá
latot tart.

— Hősi halált halt a harctéren. 
Dell Antal szarvasi közismert 
és nagy szaktudású szabómester 
december 10 én a szovjet ellen 
vívott keresztes hadjáratban hősi 
halált halt. A halálesetről fele
sége most kapott értesíté&Mnely- 
ben hivatalosan értesítették, hogy 
a korotajaki temetőben temet
ték el bajtársainak mély részvéíe 
mellett. Szarvas lakossága meg
döbbenve értesült a halálesetről, 
de legyen feleségének és gyer
mekének erőtadó vigasz az, 
hogy a legdrágábbért, a Magyar 
Hazáért áldozta fel éleiét és így 
minden időkréneve halhatatlan 
és példaadása örök marad. —
A hősi halott hozzátartozóinak 
a Bajtársi Szolgálat nevében 
Selmeczy Géza gimn. tanár, el
nök fejezte ki Szarvas hazafias 
lakosságának mély részvétét.

— Bárd—Rózsavölgyi KARÁ
CSONYI ALBUMOK már megér
keztek és kaphatók NAGY SÁN
DOR könyvkereskedésében, ára 9 
pengő.

A Szarvasi Művészet és Tudo
mánybarát Asztaltársaság pár 
hónapos munkássága nemcsak 
Szarvason, de mondhatnánk az 
egész ország kultúrlakosságában 
nagy visszhangot kellett. A művé
szetek és tudományok iránt érdek
lődést mulató nemeslelkületű 
szarvasi lakosság körében ez a 
megértés a Társaság célkitűzései 
iránt különösen Molnár Béla „A 
kis kakuk" című filmjének bemu
tatása alkalmával nyilatkozott meg, 
mert ez az első nyilvános szerep
lés megmozgatta Szarvas egész 
lakosságát. A film bemutatása után 
Szaivas kultúrközönsége különös
képpen nagy érdeklődéssel várja 
a Társaság további munkásságát, 
amelynek keretében Szarvas mű
vészeti és tudományos előrelendü
lését és felvirágzását várja. Ezt a 
célt igyekszik elősegíteni Lévay 
Ferenc nyug. MÁV főíisztviselő, 
szarvasi származású budapesti la
kosnak főszerkesztőnkhöz, Orosz 
Ivánhoz intézett levele és száz 
pengős nemes adománya. Lévay 
Ferenc mélyenérző és áldozatokat 
szívesen hozó lelkületének meg
nyilatkozása ez a levél, melyet itt 
teljes egészében leközlünk :

Kedves Iván !
Amikor a „Szarvasi Művészet 

és Tudománybarát Asztaltársaság- 
megalakulásáról halloitam, azonnal 
írni akartam Neked és szívből 
gratulálni, hqgy kezdeményezé$»d 
és akaraterőd segítségével ezt a 
kél évszázad hiányát pótló egye
sületet tető alá hoztátok.

Személy szerint nem mindenkit 
ismerek, akik önzetlenül vállalkoz
tak a Társaság munkájának elvég
zésére, de az aránylag rövid mű
ködés alatt olyan nagyvonalú, a 
fővárosi egyesületeknek is méltán 
díszére és dicsőségére váló első 
nyilvános szereplése oly magas 
nívójú és kedves volt, hogy azért 
külön kell gratulálnom.

Dr. Ugrin László elnök meg
nyitó beszéde, annak a beszédnek 
mesteri felépítése, a hatások foko
zása, majd Molnár Béla helyett, 
általa előadott ismertetés eggyé 
olvasztotta az otl jelenlevő minden 
rendű rangú ember lelkét és átadta 
magát a féltékenykedés nélküli, 
irigységmentes örömnek. Én azt 
hiszem, hogy ilyen eggyé olvadást 
még senkinek sem sikerült elő
idézni Szarvason. És ez volt ott 
a nagy hiba a múltban..

Visszaemlékezve az utóbbi 40 
évre, a szarvasi tehetségek — 
miért, miért nem — szülőfalujuk
ban agyon lettek hallgattatva. Fájt, 
ha valaki sikert ért el. Nem be
csülték semmire a faluból elkerült, 
gyakran elüldözött tehetséget, pe
dig egyszer mindenki visszamegy, 
hazamegy.

így volt ez éppen Tessedikkel is. 
200 évnek kellett elmúlnia, hogy 
Szarvas rádöbbenjen és rádöb
bentse az ország lelkiismeretét is 
arra a mellőztetésre, agyonhallgat- 
tatásra, amelyben * Tessediknek 
része volt.

Asztaltársaságotoknak meg kell 
maradni. Sokan vannak még ott
— köztük szerény magad is I — 
akiknek életét, művészetét, mun

kásságát méltatni kell és felszínen 
tartani. Vannak ott, Szarvason te
hetségek, amelyek publicitást nem 
tudtak maguknak szerezni, nem 
volt módjuk hozzá, nem volt bá
torságuk, vagy éppen nem gondol
tak reá. Ott van többek között 
dr. Ugrin elnök úr, akiről hallom, 
hogy a szónoklás, szónoki hatás
keltés kimagasló alakja s nemcsak 
előadásmódja, hanem szónoklatai
nak tartalma is nagy figyelmet kelt 
és még a többi.

Az Asztaltársaság további sike
res működésének elősegítésére fo
gadd el a mellékelt 100 — P 
azaz egyszáz pengő adományomat. 
Fordítsátok ez összeget arra, amire 
legjobbnak gondoljátok. A művé
szet (szónoklás, versfaragás, orni- 
tológia, festészet, kereskedelmi és 
gazdasági csúcsteljesítmények, stb. 
stb) összehozza az embereket, 
még olyanokat is, akik egyébként 
sohasem találkozhattak volna.

Búcsúzásul tehál még egyszer 
szívből gratulálok „A kis kakuk" 
előadásával kapcsolatban a fiatal 
Társaság művészi rendezéséhez és 
további hasznos működést kívánva 
köszönt

Budapest, 1942. dec. 24.
Lévay Ferenc

♦

Karácsony meleg hangulatában, 
a szeretet ünnepének estéjén egy 
meleglelkű szarvasi ember írta ezt 
a levelet és adományával lendü
letet adott a szarvasi művészeti 
és tudományos társaság további 
munkásságának. A Társaság veze
tősége nagy örömmel fogadta Lévay 
Ferenc levelét és adományét és 
őt a társaság hétfői előadógyűlé
sén alapítótagnak választotta meg, 
köszönetét mond az értékes ado
mányért és alapítótagsági felhívást 
bocsát közre, hogy a Társaság 
kiadványainak az alapot meg
teremtse. Lévay Ferenc szarvasi 
lelkiségéből fakadó nemes áldozat
hozatala biztató előhang és gyö
nyörű biztosíték Szarvas kulturális 
előrehaladásának biztosítására.

— Pályázat szülésznői állásokra. 
A szarvasi járás fószolgabíiája pá
lyázatot hirdetett Szarvas és Békés- 
szenlandrás községekben megüre
sedett egy-egy szülésznői állásokra. 
A pályázatokat január 31-ig kell 
benyújtani.

— A feketepiacot le kell törni, 
de a fehér piac árait is meg kell 
fogni. A Békésvármegyei Gazda
sági Egyesület a múlt héíen Békés
csabán közgyűlési tartott. A köz
gyűlésen vitéz Tepliczky János 
szarvasi földbirtokos a gazdasági 
cselédek ruházkodási problémáját 
említette fel a hozzászólások kap
csán. Országos érdek — mondotta
— a feketepiac letörése, de ugyan
akkor kívánatos, hogy a fehérpiac 
árait is fogja meg a kormány. A 
helyzet szerinte az, hogy míg a 
mezőgazdasági árakat már régen 
maximálták, egyes ipari cikkek ára 
óriási mértékben emelkedett.

O —Fizessen elő* 
a  SZARVASI KÖZLÖNY-re!

— Értesítés. Értesítjük a tisztelt 
utazóközönséget, hogy Kunszent- 
márton felől Szarvas Árpád Szál ló
hoz 9*15 órakor érkező 3. számú 
autóbuszjáratunkat 1943. január
11-tői kezdődőleg Szarvas pálya
udvarig közlekedtetjük, ahova 9 20 
órakor fog megérkezni és csatla
kozni fog a Szarvasról 9*40 óra
kor Mezőtúr felé induló vonathoz.

— Eltörte a karját. Tusjak 
György szarvasi II. külker. 57. sz. 
alatti lakos házába hurcolkodott 
a VI. külkerületből. Hurcolkodás 
közben az úton a kocsi megrekedt 
és feleségével együtt nekifeküdtek, 
hogy a sárból kiemeljék. A kocsi 
emelése közben felesége jobb karja 
eltörölt. Orvosi ápolás alá vették.

ÜJÉVI KÖSZÖNTŐ
Az újév küszöbén 
Egy percre megállunk.
Az első lépésnél 
Szebb jövőt kívánunk 
Barát a barátnak 
Midőn nyujtjuk kezünk ;
S kívánjuk : Új évben 
[sfen legyen velünk.

Ebben az új évben 
Legyen sorsunk könnyebb.
A béke melege 
Szárítson sok könnyet.
A sok baj, vérontás 
Múljék el felettünk.
Szép magyar újévet 
Jó szívvel köszöntünk.

Legyen boldog sorsa 
Gazdagnak, szegénynek.
Az új év hozza ránk 
Áldását az Égnek.
Hallgassa meg Isién 
Üj-évi imánkat:
Adja vissza nékünk 
Régi nagy Hazánkat.

Szarvas, 1943. január 1.

KORBEL\ ANDRÁS.

— Szilveszter est a bókésszent- 
andrási Munkáskörben. A békés- 
szentandrási Munkás Kör Szilvesz
terestéjén jól sikerült összejövefelt 
rendezett székházéban, melyen a 
nagyszámban összegyűlt munkás
ságon kivűl dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd, a kerület országgyűlési 
képviselője és dr. Ugrin László 
járási főszolgabíró is megjelentek. 
Az egybegyűlteket Baghy István 
községi főjegyző, a kör elnöke 
üdvözölte meleg szavakkal, majd 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd ország- 
gyűlési képviselő beszédében fo
kozott összefogásra, a szebb ma
gyar jövendő kiharcolására buz
dította az egybegyűlteket, majci 
ennek reményében kívánt emel
kedett költői szavakkal boldog 
magyar újesztendőt a békésszent- 
andrási munkás-társadalomnak. 
Dr. Ugrin László főszolgabíró ma
gasröptű beszédében az elért ered
ményeket vázolta, amit megfeszí
tett eiővel és egy akarattal a ma
gyarság vívott ki, és kifejezést 
adott annak a biztos tudatának, 
hogy ebben a mostani élelhalál 
harcból győztesen fogunk kikerülni, 
de ehhez fokozott összefogás, szük
ségszerű lemondás szükséges. 
Nagy tetszéssel fogadott beszéde 
után a jelenlévők meleg ünnep
lésben részesítették a vendégeket, 
majd utána hosszasan elbeszél
gettek aktuális problémákról.
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Tábori posta
— Tóth Bálint e. ü. honvéd a 

291 /36 számú tábori postán sze- 
feleltei üdvözli szarvasi és öcsödi 
ismerőseit, barátjait, drága édes
anyját és rokonságát. Boldog új 
esztendőt kíván. Egészséges.

— Dr. Lukács Ferenc őrm. Tá- 
boripostaszám 233/22. Lapunkon 
át szeretettel üdvözli feleségét, ro
konságát és ismerőseii, boldog 
újesztendőt kíván és értesíti, hogy 
valószínűleg rövidesen szabadságra 
érkezik.

— Újfaludszky József őrm. A 
131/21 e tábori postán forró szere
tettel csókolja feleségét és családját. 
Boldog újesztendőt kíván minden 
rokonának és barátjának.

— Dr. Molnár György kap. tíz. 
131/21 D. Boldog új esztendőt kí
ván lapunkon keresztül jó szülei
nek, feleségének és minden isme
rősének, barátainak.

— Lapunk szerkesztősége sze
retettel kíván minden harctéren 
lévő szarvasi és járási honvéd
nek boldog új esztendőt. Szerkesz
tőnk ezúton köszöni meg a harc
térről jött számos újévi üdvözle- 
1et és azt ő is magyar testvéri 
szeretettel viszonozza.

E rovatban szívesen.és díjtala
nul közlünk üzeneteket úgy a 
harctérről, mint a harctérre. Az 
alanti kivágható részt az itthoniak 
kitöltve szerda délig adják le szer
kesztőségünk részére Nagy Sándor 
könyvkereskedésében. A harctér- 

t ő I tábori lapon Vvagy a tábori 
lapra felragasztott alanti szelvé
nyen kérjük az üzeneteket szer
kesztőségünknek megküldeni.

Tábori posta.
Küldi :

Kinek :

Táboripsz.
Üzenet:

— Fertőző megbetegedések. A
legutóbbi vármegyei kimutatás sze
rint a szarvasi járásban a követ
kező fertőző megbetegedések lép
tek fel : vörheny Szarvason 8, Bé- 
ké88zentandráson 1. roncsoló torok
lob Öcsödön 1. vérhas Szarvason 
1 egyénnél.

. KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
kecskeméti

ó- és új
borok,

nagybani eladása

Nagy Sándor
bornagykereskedésében. 

Szarvas, II.. Horthy M.-út 2.
Bork&lSnlegesiégek! PestgSk!

J _____________________________________________________________________

Minél előbb kössük meg az olajosmagvak 
termelési szerződéséi

Az ipari növények kötelező termesz
téséről kiadott kormá nyrendeletnek meg
felelően a Futura és az Olajmagértéke
sítő Szövetkezet már novemberben szét- 
küldötte az olajmagvak termelésére vo
natkozó szerződéses felhívásokat.

A már tömegesen beérkezett terme
lési szerződések alapján december ele
jén az ólomzárolt olaj len ve tő mag szét
küldése is megkezdődött. Az idejében 
jelentkező olajmagtermelők részére a 
vetőmagvak leszállítása még a téli idő
szakban megtörténik s így a gazdák 
a megfelelő minőségű vetőmag birto
kában vetési munkálataikat a legmeg
felelőbb időben elvégezhetik. A korai 
vetés mindenkor fontos, de különösen 
nagyjelentőségű az olajlenmag és nap
raforgómag termelésénél.

Az ország minden részében elhelye
zett tisztítótelepek teljes üzemmel vég
zik a nagymennyiségű olajlenmag, 
napraforgómag, szója és ricinus vető
mag céljára történő tisztítását. Olajlen
vetőmag csak a szegedi Kender-, Len- 
és Olajnövény Termesztési Kísérleti 
Intézet hivatalos ólomzárával kerül 
forgalomba. Napraforgó és szójavető- 
magból az előirányzott vétésterületre a 
szükséges mennyiség igen nagy rész
ben nemesített fajtákból áll rendelke
zésre, ricinus termelésre pedig legna
gyobbrészt a hűvös nyarakat jobban 
biró tüskementes, nemesített vetőmagot 
osztanak ki.

Biztosítva van, hogy az a gazda, 
aki idejében termelési szerződést köt, 
kellő időben megkapja a vetőmagot.

Fontos ezért a termelők sürgős jelent
kezése, a legalkalmasabb vetőmag biz
tosítása és kellő időben történő leszál
lítása szempontjából, mert bár a vető
magvak az ország egész területén ará
nyosan elosztva tárolnak, a fennálló 
szállítási torlódások figyelembe vételé
vel számítani lehet arra, hogy a vető
mag leszállítása az elosztó állomások
tól hosszabb időt vehet igénybe.

Napraforgómagra és ricinusra a ter
melési szerződéseket a Futura (Buda
pest, V., Vigadó utca 6.) olaj lenmagra 
és szójára a szerződéseket az Olajmag- 
értékesítő Szövetkezet (Budapest, V., 
Vigadó utca 2.) köti.

Termelési szerződést lehet azonban 
kötni bármely olajosmagra a Futura 
központjánál és bármely vidéki meg
bízottjánál is.

A szerződéses termelőket ez évi jú 
nius 1. után 50 pengő termelési előleg 
és leszállított termésük után erőtakar- 
mány-vásárlási jogosultság illeti meg. 
Ugyancsak megilleti a termelőket 
katasztrális holdanként 30 kilogramm 
pétisó is. amelyet U43. január 15-ig 
a Péti Nitrogénművek rt. körzeti kép
viselőinél, a termelővel szerződést kötő 
vállalat igazolása alapján lehet besze
rezni.

Minden gazda saját érdekében gon
doskodjék tehát a termelési szerződés 
sürgős megkötéséről, mert a határidők 
elmulasztásából jóvátehetetlen hátrány 
származhat.

A termelési szerződések kötésével 
kapcsolatosan a Földmívelésügyi Minisz
ter úr körlevelet intézett az összes gaz
dasági felügyelőségekhez is, amelyben 
felhívja a figyelmet az olajmag terme
lési szerződések idejében való megkö
tésére. illetve a nem szerződéses ala
pon termelő gazdáknál a vetőmagnak 
kellő időben készpénzért való beszer
zésére. Természetesen a termelési szer
ződést nem kötő gazdaságokat a 4730/
1942. M. E. az. rendeletben biztosított 
kedvezmények (kölcsön vetőmag szol
gáltatása. műtrágya, erőtakarmány és 
készpénz előleg juttatása) nem illetik 
meg. A nem szerződéses termelők a 
vetőmagot készpénzért a Futuránál is 
beszerezhetik, az illetékes hatóságok
nál azonban okmányszerűen igazolni 
tartoznak, hogy a szerződés megkötése, 
illetve a vetőmag beszerzése iránt a 
szükséges igénylést kellő időben meg
tették.

Ili

Koszorúk, v i r á g c s o k r o k
megrendelhetők:

KRE B S - kertészet,
Telefon: 117.

Eladó földek:
132 katasztrális hold részben szántó, részben legelő ta

nyával Ecseren, kövesút mellett;
30 katasztrális hold jókarban lévő épületekkel Disznó

halmon ; *
58 hold szántó a mezőtúri határban.
34 Ví hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
20 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen;
8 hold szántó Tóniszáiláson.
6 és fél hold Kákán, kanális közelében;
2—3 kishold- príma szántó a VII. kerület 472. sz. tanya 

mellett, csabai kövesúthoz közel.
2400 D-öl I. oszt. szántó Maginyecz-dűlőben.
Körösparii nyaraló erős kő^pülettel.
600 □ öl dinnyeföld Nyúlzu>jban.
241 Q-öl dinnyeföld cigányéri szőlőkben ;
4 járás közös legelő Tóniszáiláson.

Eladó házak:
Kondoroson piactér mellett lakóház teljesen felszerelt 

sütődével;
Bszentandráson szőnyeggyár közelében cserepes lakóház.

SZARVASON:
I. kér. 184. sz. sarokház melléképületekkel.
I. kér. 432. sz. cseréppel fedett lakóház melléképületekkel;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész ;
170 □ öl üres telek sarok mellett;
I. kér. 391. sz. ház 400 □ öllel, továbbá ugyanott 400

□-öl üres sarok telek;

Bővebb felvilágosítást nyújt a Szarvasi Hitel- 
szövetkezet, mint az 0. K. H. tagja pénz
intézet, ahol ingatlanok adásvételének közve
títésével is foglalkoznak.

Ugyanezen pénzintézet képviseli a Gazdák Biz
tosító Szövetkezetét; folyósít termelés és be
ruházás céljait előmozdító 4 1/a °/o-OS ka
matozású kötvénykölcsönöket és kamatmen
tes lókölcsönt.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. | 

Mindazon rokonoknak, is
merősöknek, kik felejthe
tetlen drága jó feleségem, 
illetve édesanyánknak, 

nagyanyánknak és déd
anyánknak elhunyta alkal
mából fájdalmunkat enyhí
teni igyekeztek, ezúton fo
gadják hálás köszönetünket 

Hovanyecz Mihály 
és családja.

TURUL MOZGÓ
a Gazdakör Vigadójában.

■ ■ ■■■ /

A négy testőrt
a dán filmjátszás kiváló mes
terművének ismertük meg. Ka

cagó humorú, ötletes és elejé
től végéig lebilincselő filmdarab. 
Sokat nevetett a közönség elő
adásain. A „Bécsi történetek” 

szintén kellemes perceket nyúj

tottak.
1943. januát 9-én szombaton,

10-én vasárnap és 11-én hétfőn : 
Babylon svéd film kerül be

mutatásra. Kiegészítésül: TÁ
BORI MUZSIKASZÓ, enekes 

magyarfilm és híradók.

Január 13 én szerdán, 14 én 
csütörtökön: Fehér orgonák
cimű németfilm. Kiegészítő olasz 
híradó.
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MÁVAUT aaóbaszsmenetrend.
ényes 1942. november 2-tői további intézkedésig. 

Szarvas - Kunszentmárton.

5-35 ; 
5‘3Ö; 
5-43: 
005:
0.10 : 
612: 

6 14 ■ 
6*30:

*53 i
6*43; 
G’45

8 10 :17-15.1 
812 117-17 ;é 
8.13 :17-10 ;!
8 34:17-39 :é 
8 39 ;17'44:i
8 41 '17'4ő i 

8'43;17'4Ő: 
8-50;18-04Í 
903:1808:
9 13 :18 18 ;
915118 20 t

.18 27 |í 
18 30' é

HUN5ZENTMÁRT. Fó-tér 
HUHSZENTMÁRTOÜ pu. 
HUNSZENTMÁRTOB pu. 
Öcsöd Véríeri'venáéglő x 
Öcsöd községháza 
Öcsöd Vérten-vendéglő x 
Öcsöd Egészséghez x 
Békésszeníandr. gyógysz. 
Békésszeníandr. közshóz. 
Szarvas gimnázium 
SZARVAS Arpád'Szálló 

5ZARVÁS Árpád »szálló 
SZARVAS pu.

5 30 13-10 ;17 05: 
5 27 ;13 08 17 03 
5'24 1307 1702 
502 12-40,16-41 ! 
500,12-44 1639: 

;12 39:16-34 
12 37 ;16-32 
:12'22:i617 
1219 Í1614 
12-08:10-03 
12 05:i6 00

1930 
19 28 
‘19-26 
;19 11 
;i9 08 
1858 
'18-55 
18-53 
18-50

Lakytelek—Kunszentm árton.

6 40 15 35 : LAKYTELEK pu. é
6*48'15*43 i* Tiszaug pu. x A
6‘54 15*49: Tiszaug postahivatal
6’5ö: 15*51; Tiszakürli elágazás x
7 06i 16 01 i Tiszasas Nagy János keres.
7*08; 16*03: Tiszasas Simon keresked. x
7* 18:16* 13; Csépa temető
7 20! 1615: ▼ Csépa felső m. h. x
7'3i;i6'26:é Szelevény elág. x i
7'37:16'32;i Szelevény posíahivalal i
7‘41;16‘36 ;i Szelevény elág. x é
7'43| 16 38:  ̂ Halesz*szóló x ü
7'50:16 45; Pálóczy Horválh*puszl5 x 
7 52:16*47: Csörgehalom x
7 56| 16*51: Tiszaküríil elágazás x
7*58:16*53 Islvánházi puszta x
8 05:17*00 é KUNSZENTMÁRTON Fó-Iér

5*40:14*40 
532:14*32 
5*28! 14*28 
5*24! 14*24 
5 151415 
5' 12:14* 12 
5*03! 14*03 
5*00:1400 
4*49:1349 
4*45! 1345 
4 39:13 39 
437:1337 
430! 13*30 
4 28:13*28 
424:13*24 
4 22:13 22 
4’ 15! 13* 15

q Csak hétköznap közlekedik, x feltételes 9 ególló

q Szarvas—B ékéscsaba—Gyula

6*50: i SZARVAS Árpád-szálló 
6*52! « Szarvas Csendőrlaklanya x 
6'56; Endródi elágazás x
7 00: Szarvasi Ezüsl szőlők x 
✓ 09; Csabacsűd községháza x 
7*12: Csabacsűd vasúíéllomás 
7*23: Gyomai elágazás x 
7‘30! Ponyiczky*lanya x 
7*42; Kondoros
7*53: Apponyi iskola x
8 00; Klskondorosi csárda x 
802: Soproni tanyák x 
8’09: Kamuli csárda x 
8*11! Nagy Czirck«lanya x 
8'22 Megyeri iskola x 
8*35: V Békéscsaba külső ím.
8*40,é BÉKÉSCSABA Csaba«szálló

8’5Ó: i „ „
9*30 é Gyula városháza

é: 15*53 
A; 15*51 
’ ! 15*47 
: 15*431 
•15*34 
■ 15*32 
: 15*20 
i 15* 13 
: 15*02 
:14 50 
i 14*43 
: 14*41 
: 14 34 
! 14*32 

* 14*21 
> 14‘08 
i,14*05

Csaba*szálló é : 11'40 
i!ll*00

A KljG'NŐ MINŐSÉGŰ 
DRÉHER-gyárlmányú

VILÁGOS JÉLÍ
b a r n a  g ó l iá t

SÖRÖKET

kérje minden ilalmérésben. 

Körzeti főraktáros :

Nagy Sándor
sörnagy kereskedő.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi 
anyakönyvben december 23 tói 
január 6-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek : dr. 
Salacz Gábor és Magda Margit 
fia Miklós-Gábor (Wien), Já
nosi András és Szente§zki Er
zsébet fia András, Kis Mihály 
és Bankó Judit leánya Mária, 
Hanó Pál és Hruska Zsuzsanna 
fia Mihály, Valach Pál és Ro- 
szik Judit fia Pát, Demjan Pál 
és Sznyida Máriá leánya Mária. 
Roszik Pál és Wedvegy Anna 
fia Pál. Házasságot kötöttek: 
Borgulya János; Csicsely Judittal. 
Kohut György Tomasóvszki Zsu
zsannával, Cziglédszki György 
Tóth Judittal, 'Molnár György 
Komár Erzsébettel, Glózik Ist
ván Mikó Juliannával, Csonka 
Mihály Nagy-Szkléhár Máriával, 
Szappanos János Czmár Máriá
val, Szebedinszki Pál Csicsely 
Máriával, Páífi Károly-Lajos 
Krsnyjak Erzsébettel. Elhaltak: 
Peres János 15, Kovács György- 
né Tóth-Czifra Anna 84, özv. 
Klimaj Pálné Dina Anna 50, 
Misur Pálné Jancsó Zsuzsanna 
65, Mótyan György 68, Fulajtár 
Mihály 82, ^loczka Sámuel 60, 
Valach Zsuzsanna 5, Pljesov- 
■«zki J á n o s i Gulyás P á l472, 
özv. Pribelszki Já^psné Csejov- 
szki Julianna. 72. Chovanyecz 
Mihályné Szólni Mária 70, Uhjjar 
András 68 éves. Nándori Pál 
16 napos korukban.

-  BÁRD-RÓZSAVÖLGYI
KARÁCS0NYI ALBUMOK mér 
megérkeztek és kaphatók NAGA 
S Á N D O R  könyvkereskedésében, 
éra 9 pengő.

ízléses
nyomtatványok

a
Szarvasi Közlöny 
Nyomdájában

készülnek.

A megvadult sertéskan súlyosan 
összemarcangolt egy fiatal fiút

A szarvasi mentők a gyulai kórházba szállították 
a súlyosan m egsérült gyermeket

A múlt héten Mezei István 

kondorostanyai lakos 342. szám 
alatti tanyáján a hat éves István 
nevű gyermeke a sertéskant 
hajtotta be az ólba ez udvarról. 

A hatalmas sertés hirtelen meg
vadult, megtámadta a védekezni 
alig tudó gyermeket, a földre 
teperte és súiyosan összemar- 
cangolla. A szerencsétlen fiúnak 
a ruháját majdnem teljesen le
tépte a megvadult sertéskan, 

hasát felmetszelte és azonkívül

slzámos helyen összemarta. Az 
odafutó hozzátartozók csak 
nagynehezen ludték kiszabadí
tani a véresre összemarcangolt 
fiút. Azonnal kocsira tették az 
eszméletlen fiúcskát és Kondo
ros községbe szállították, ahol 

dr. Solt Aladár orvos részesítette 
elsősegélyben, majd tanácsára 

a szarvasi mentők a gyulai köz
kórházba szállították. Állapota 
életveszélyes.

— Milyen hosszú az állatok 
bele ? Háziállataink közül leg
hosszabb bele van a szarvas
marhának : 57 méter, azután a 
juhnak : 32 méter. A ló bele 
már 29 méter, a sertésé 23 mé
ter, a kutya bele pedig: 7’3 
méter. Érdekes megjegyezni, 
hogy az ember bele pedig 7*8 
méter.

K ön y v e i < 
k ö t t e s s e

a SZARVASI KÖZLÖNY
könyvkötészetében.
Szarvas,Horthy- ut 9.

Szarvas nagyközség elöljárósága.

142/1942. ikt. sz. N. m. ny. 

Hirdetmény.

Közhírré teszi az elöljáróság, 
hogy mindazok az 1931. évben 
születeti fiúgyermekek és mind
azok ez 1927. évben szüléiéit 
leánygyermekek, akik állandóan 
Szarvason laknak (szarvasi halár
ban) 1943. évi január hó 25-ig, 
hétköznapokon a hivatalos órák 
alatt a községháza 52. számú 
irodájában jelentkezni tartoznak. 
Felhívja az elöljáróság elsősorban 
a szülők, munka- és szállásadók 
figyelmét erre á bejelentési köte
lezettségre, mivel a kiskorú gyer
mekek helyett a szülők, munka- 
és szállásadók stb. tartoznak tel
jesíteni. A bejelentés elmulasztása 
a 380.000/1941. B. M. sz. rende
let 38. §  1. bek. szerint kihágást 
képez s 15 napig terjedő elzárás
sal büntetendő.

Szarvas, 1942. becember hó 29.

Elöljáróság.

KIVÁLÓAN FÍNOMAK

a likőrök, 
rumok, 

pálinkák 
Nagy Sándor
rum- és likőrgyárából. 

Szarvas, II., Horthy M.-út 2.

A Szarvas-környéki italmé
rők bevásárlási helye.

Hím ző tanfo lyam ot tar

tunk az új varrógép vevőinknek. 
Jelentkezni lehet Sztrehovszky 
Márton Piac-téri üzletében.

Néhai özv. Mát# J á 
nos né Szvák Anna örö

kösei közhírré teszik,hogy a 
HAGYATÉKI IN G Ó 
SÁGOK és pedig: konyha 

és szobabútorok, konyha
berendezési tárgyak, evő
eszközök, ruha és fehér- 

neműek, ágyneműek és 
minden egyéb házi ingó
ságok 1943. 6yi január 
hó 15-én, pénteken 
déle lőtt 10 órakor a 

szarvasi IV. belkerület 537. 

számú háznál, szabadkéz

ből, de a községi közgyám 
közreműködése mellett

Á R V E R É S  Ú T J Á N
el lesznek adva.

APRÓHIRDETÉSEK.
Apróhirdetések állást keresőknek és á l
lást hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den további szó 2 fillér. Egyéb tárgyúi 
apróhirdelés 10 szóig 50 fillér, három
szori feladás esetén 1*20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal: 
Nagy Sándor könyv- és popírkereske- 
dése Szarvas, I., Horthy Miklós út 9. 

szóm.

. Eladó jókaiban lévő 54-es 
cséplő vagy fe'e^keresetre kiadó. 
I. kér., 161. sz.

• Eladó egy kis báránybőjr 
suba és egy kályha üsttel. IV., 
352. sz. alatt.

• I. kér., 718. számú ház el
adó Zöldpázsiton. Érdeklődni 
lehet I. kér., 650 sz.

. Kóczy Lajos divatáru-keres
kedő mint a Kováid festő- és 
gőzmosógyár képviselete a leg
előnyösebben vállal ruha stb. 
festését. ír. dr. Mikolay István 
utca 105. Üzleti órák: 8—4-ig.

. I. kér. 141. sz. alatti dr. Mocs- 
‘kónyi féle ház eladó. Érdeklődni 
I. kér. 142. sz. alatt délután 2—
4 óráig Ganyecz György építész
nél.

. Ela.dó I. kér. 259. számú 
ház. Érdeklődni lehet II., 426. 
sz. alatt.

• Jó állapotban lévő magányos,, 
antik diófurniros ágy, ruganyos 
betéttel P 150-ért eladó. Meg
tekinthető II. kér. 48.

. Egyensúly mérleget most vá
sároljon 1 Elsőrendű minőségek. 
Nagy választék. Mérlegsúlyok 
kaphatók. Csecsemőmérleg köl
csönzés. Bük Adolf Fiai, Tes- 
sedik Sámuel tér.

• Keresek egy üres szobát Q 
képző közelében. Cím a kiadó- 
hivatalban.

. Takarításért lakást adok 
szerény családnak. Dr. Robitsek 
ügyvéd.

. 8 darabból álló szalóngarni- 
túra eladó. Érdeklődni II. kér., 
415. szám alatt az óvodában.

2 drb kis kirakat eladó. Ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.

frlelő* Ida46 N A G Y S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyom« 
<£f ét Lapkíadóvállalat nyomdájában 
L kér«, Hörtíiy MikI6s«fit 9. szám*


