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FelelŐBszerkeszlö :

Oross ‘Iván

Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed* 
évre 130 P. Vidékre negyedévre 2 pengő. 

Egy példány ára 10 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Szarvas, 1. kér. 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai külde

mények ide címzendők I Telefonszám 16.

Gondoljunk katonáinkra,
akiknek fegyvereit megacélozza, bátorságát és hősi
ességéi fokozza az a tudat, hogy itthon mindenki 
részt vállal családjuk gondjaiból.

A honvédcsaládok javára megindított gyűj
tésre adakozni: elsőrendű hazafias kötelesség!

TANYAI IGAZGATÁS
A magyar alföldi tanyarend

szer a törökdúlás kényszerű kö~ 

vetkezményeként alakult ki azért, 

mert a felperzselt és állandóan 

fenyegetett falvak népessége a 

nagyobb városokba és községekbe 

▼olt kénytelen menekülni, ahol 

védelmet talált s később éhhez 

a városhoz vagy községhez esa- 

tolták az elpusztított falunak 

egész határát. Ennek a rendszer

nek közigazgatási, gazdasági, kul~ 

turális> egészségügy! hátrányai 

hosszú évtizedek óta ismerete* 

aek és az érdekelt gazdatársada- 

lóm ugyancsak hosszú évtizedek 

óta. sürgeti az olyan reformokat* 

amelyek a magyar tanyakérdést 

a megoldás útján előre viszik. 

A magyar élet megoldásra váró 

problémái között érthetően alig 

van még egy, amely annyira tö

kéletesen ki volna munkálva, t 

legapróbb részletekig kielemezve, 

mint a tanyakérdés« Éppen ezért 

egyes helyeken salát hatásköré

ben valósította meg a nép azokat 

a központosított intézményeket* 

Hiányzott azonban a törvény, 

amely a tanyakérdést előbbre 

vigye éa ezért rendkívül fontos 

és a szó szoros értelmében is 

korszakalkotó az a törvényjavas

lat, amelyet Kállay Miklós kor

mánya a tanyai igazgatás rende

zéséről a képviselőház elé ter

jesztett. Ez a javaslat a kormány 

hatáskörébe utalja és kötelezővé 

teszi olyan tanyai kirendeltségek, 

tehát központok megalakítását, 

amelyek hivatottak arra, hogy a 

lakosságnak a közigazgatás! ható

ságokkal és közegeikkel való 

érintkezését megkönnyítsék. A 

gyakorlati életben az a megbe

csülhetetlen következménye lesz 

az alkotandó törvénynek, hogy a 

tanyai gazda nem lesz kénytelen 

apró-cseprő ügyek elintézése vé

gett sokszor télvíz Idején és jár

hatatlan utakon a 30—40 kilo

méternyire fekvő városba be

menni, hanem megtalálja a köz

igazgatás kirendelt emberét a 

lakásához legközelebb eső tanyai 

központon ésíjott például meg

kaphatja marhájára a járlatleve- 

let, esetleg befizetheti adóját, 

bejelentheti a születéseket és el

halálozásokat, stb* Ilyen közpon

tok létesítését és oda 'meghatal

mazott közigazgatási emberek 

telepítését, már több mint 40 év 

óta sürgeti a gazdatársadalom, 

azonban olyanformán, hogy a 

központokat tetszés szerint maga 

a tanyai érdekeltség létesítse. A 

kormány most benyújtott javas- 

iaft^ezen — igen helyesen túl

megy, kötelezővé teszi tanya 

központok alakítására irányuló 

szabályrendeletek hozását és 

megadja a belügyminiszternek a 

jogot arra, hogy ott, ahol ilyen 

szabályrendeletet nem hoznak, 

ámbár közérdek volna,'hogy köz

pontot állítsanak, hivatalból el

rendelheti az ilyen szervezet lé

tesítését. Ez a javaslat minden

képpen hivatott arra, hogy a ta

nyai népesség gazdasági és kul

turális színvonalát emelje. Erre 

pedig az országnak annyival in

kább szüksége van, mert a tör

ténelem bizonyítja, hogy hazánk

nak mindenkor az a része volt 

a magyar nemzeti erőnek ősfor

rása, ahol a tanyavilág van, mert 

ezekből sugárzott ki az a centri

fugális erő, amely a magyar 

géniuszt tette uralkodóvá a 

végeken.

Nagy érdeklődés mellett folyt le a Magyar Élet Párt 
békésszentandrási nagyválasztmányi-ülése

Országgyűlési képviselőnk m élyenjáró beszámoló beszédet mondott
a kül- és belpolitikai helyzetről

A Magyar Élei Párt békés* Lóránt Gyula igaztató tanító, a 
szentandrási szervezete az el* Magyar Élet Párt békésszent-
mult vasárnap délután a békés* 
szentandrási Kisgazdakor nagy
termében igen nagy számban 
megjelent hallgatóság előtt mind
végig nagy figyelem mellett le
folyt nagyválasztmányi ülést 
tarlóit, amelyen megjelent dr. 
viléz Zerinváry Szilárd ország- 
gyűlési képviselő is és Korim 
Kálmán a Magyar Élet Párt 
kerületi titkára is. A Békésszent- 
andrásra érkező országgyűlési 
képviselőt és kerületi titkárt a 
község elöljárósága nevében 
Baghy István főjegyző és Aszódi 
István községi bíró fogadták az 
elöljáróság tagjai élén. Aszódi 
István, mint a Kisgazdakor el
nöke is szeretettel üdvözölte or
szággyűlési képviselőnket, majd

andrási szervezetének vezetője 
köszöntötte őket meleg szavako
kat. Ezután dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd, a kerület köztisztelet
ben álló országgyűlési képvise
lője részletes beszámolójában 
visszapillantást veteti a mült 
év eseményeire, ismertette nagy 
vonalakban a képviselőház á(- 

talíetárgyalt állami költségvetést, 
továbbá a kül- és belpolitikai 
helyzetet és a közellátási ren

delkezéseket, valamint az újabb 
termelési és adóztatási politikát. 
A tartalmas és minden tekintet
ben sok új meglátást tartalmazó 
beszámoló beszédet a nagy
számú közönség nagy figyelem
mel hallgatta végig és utána 
meleg és szeretetteljes ünnep

lésben részesítette a közügye
kért minden idejét feláldozó ál
landó munkában élő országgyű
lési képviselőnket. Ezután Korim 
Kálmán gimn. vallástanár, 6 
Magyar Élet Párt kerületi titkára 
tartotta meg mélyen járó or
szágépítő és nemzetpolitikai elő
adását, melyen főleg a legna
gyobb és legáldozatosabb ön
fegyelem és a magyar testvért 
összetartás érzéseinek ápolását, 
a vezetői intézkedések megtar
tásának szükségességét hangoz

tatta, s összehasonlította a belső 
front előnyeit a külsőfront párat
lan áldozataival és szenvedé
seivel szemben. Nagy ékesszó
lással és magyar érzéssel 
beszélt a civilizált világnak és 
Magyarországnak küzdelmeiről 
a lelket és /ninden értéket
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Állandóan fokozódó érdeklődés* 
nyilvánul meg a február 20-i 

kulturális és jótékonycélú 
hangverseny iránt

Az értékes műsorban Blsztriczky Tibor hegedű
művész. Uhrin Klára operaénekesnek Temmel 
Gabriella zongoraművésznő és Botond Mária 
színművésznő szereplését nagy érdeklődéssel 

várja a szarvasi közönség

A Szarvasi Művészet és Tu

dománybarát Társaság február 

20-án este az Árpád* szálló dísz

termében nagyszabású hang

verseny megrendezéséi vetle 

tervbe, ami iránt Szarvas és 

környéke kultúr-közön9ége kö

rében már is nagy érdeklődés 

nyilvánul meg. A kultúrközön- 

ség régi vágyait valóra váltó Tár

saság második nyilvános meg

mozdulása már is a közönség 

legteljesebb érdeklődésével ta

lálkozott, annál is inkább, mivel 

a hangverseny műsorát áldoza

tos igyekezettel úgy igyekezett 

összeállítani, hogy az a legigé

nyesebb kívánalmakat is kielé

gíti. Örömmel közölhetjük, hogy 

sikerült szereplésre megnyernie 

Bisztriczki Tibort, a világhírű 

hegedűművészt, akinek szerep

lése már is a legteljesebb érdek

lődést biztosítja, azonkívül Uhrin 

Klára kiváló operaénekesnönk 

szereplése mellett a szarvasi 

származású Botond Mária szín

művésznő fellépte, nemkülönben 

a külföldi rádiókban is'an&$i- 

szor szerepelt zongoraművész

nőnknek, Temmel Gabriellának 

játéka méltán váltja ki a legtel

jesebb érdeklődést. Különös 

fényt ad az estének dr. vitéz 

Zerinváry Szilárd országgyűlési 

képviselőnk ünnepi elnöki meg

nyílója mellett dr. Ugrin László 

főszolgabíró ünnepi beszéde, 

kinek retorikai készségű és mé- 

lyenjáró előadása különös színt 

és szépséget ad majd a pompás 

műsornak. Orosz Iván író szarvasi 

tárgyú novellája színesíti még 

a gazdag műsort, amelynek min

den száma különleges lelki él

ményt és ritkán tapasztalt kul

turális felemelkedést ígér. A 

hangverseny előkészületei már 

nagyban foiynak. Az Árpád 

dísztermében rendezendő hang

verseny páholyai és ülőhelyei 

előjegyezhetők Korim Kálmán 

gimn. vallástanárnál. A hely- 

lefogialást a nagy érdeklődésre 

tekintettel olvasóink és Szarvas 

kultúrközönsége - figyelmébe 

ajánljuk. A Társaság a tiszta 

jövedelmet a harctéren küzdő 

magyar hősök családtagjainak 

megsegítésére ajánlja fel és ezért 

is a legteljestebb megértést és 

támogatást érdemli meg kiváló 

műsorszámokból álló magas- 

nívójú hangversenye.

Békés vármegye adófizetői 
a nehéz viszonyok között is 

példaadóan teljesítették 
hazafias kötelességüket

A pónzűgyigazgató köszönete a várm egye 
közigazgatási bizottságának ülésén

megölő bolsevizmussal szemben. 
Beszéde mély hatást váltott ki 
és nagy tetszést, keltett a hall
gatóságban. Végül Lóránt Gyula 
községi pártvezető köszönte 
meg az értékes beszédeket, 
majd. a nagy választmányi ülés 
után országgyűlési képviselőnk 
és a kerületi titkár este 7 óráig 
olt maradtak a barátságos kör
nyezetben, miközben ország- 
gyűlési képviselőnk fogadta és 
meghallgatta a hozzá forduló 
panaszttevőket és tanácsokkal, 
útbaigazításokkal látta el őke!.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót, JO-lö! magyar, az 
újtemplomban tótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvü könyörgés utén ma
gyarnyelvű írásmagyarázatot tartanék.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap reggel fél 9 óra
kor csendes mise, 10 órakor szentbe- 
széd, nagymise. Délután 3 órakor litá- 
nia. Köznapokon reggeli mise negyed 
8 órakor.

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

— Kinevezés. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter dr. Gémes 
Szilárdné Becski Mária és Ja- 
kucs Rozália szarvasi állami 
polgári iskolai tanárnőket pol> 
gári iskolai rendes tanárokká 
kinevezte.

— Kinevezés. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Rohoska 
Lajos és Reményi Gyula szarvasi 
ev. elemi iskolai tanítókat a VII. 
fizetési osztályba kinevezte. A 
két kiváló szarvasi tanító kine-_ 
vezéfse széles körökben keltett 
őszinte örömöt.

— Kinevezés. A m. kir. föld- 
mívelésügyi miniszter Laudisz 
Lászlót, a kassai 11. Rákóczi 
Ferenc középfokú gazdasági 
tanintézet segédtanárát m. kir. 
gazdasági rendes tanárrá kine
vezte. A fiatal és tehetséges 
szarvasi származású ifjú tanár 
kitüntető kinevezése kiváló szak- 
képzettségének és törekvő előre
haladásának figyelemreméltó el
ismerését jelenti.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
kecskeméti

ó- és új- 
borok,

nagybani eladása

Nagy Sándor
bornagykereskedésében, 

Szarvas, II..Horthy M.-út 2.
BoriüHSnlegesiégek I Pengők I

Békés vármegye közigazga
tási bizottsága a mull héten tar
totta meg január havi rendes 
ülését Beliczey Miklós főispán 
elnöklete mellett. Az ülésen .dr. 
Bíró Kornél pénzügyigazgató 
tette meg jelentését, ami után 
köszönetét mondott a vármegye 
adófizető közönségének, hogy

az elmúlt év nehéz viszonyai 
közöli is példát mutalóan meg
telte hazafias kötelességét. Kö
szönetét mondva a főispánnak, 
alispánnak, a városok és köz
ségek adóhivatalainak és kérte, 
hogy a közigazgatási bizottság 
fejezze ki elismerését ezeknek.

\______

— Országgyűlési képviselőnk 
Lillafüreden. Dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselő 
a hét végén Lillafüredre utazik, 
ahol résztvesz a külügyminisz
térium által a képviselők részére 
rendezett külpolitikai szeminá
riumon. A szeminárium mintegy 
öt napig tart és a hét végére 
országgyűlési képviselőnk ismét 
visszajön Szarvasra.

— Selyemtenyósztői jutatom. 

Szarvas községben Csasztvan 
György földm. napszámos 75, 
Varga András kovácsmester 25. 
Frankó János napszámos 20, 
Kiss Pál törpebirtokos 20, Bez- 
deg Ferenc napszámos 10 pengő 
jutalmat kaptak a selyemte
nyésztés terén elért átlagon fe
lüli legjobb eredményükért.

SZUNDY GIZELLA VERSEI.

Úton
Tudom : van ami fáj, — 
van amit szerettek, — 
van egy gondolat, mit 
mindig eltemettek.
Van napfény — van álom : 
lárma — néma csend« — 
ünnepeltek néha 
mélyen odabent. —
Tudom, hogy így vagytok 
idegen testvérek. — 
s nem szólhatok nektek; — 
csak nézek — közétek.

Biztatás —  magamnak
Az egész csak kis barlangvasút . . 
benne minden; a homály, a fény, 
mese. játék csak. szivem ne félj: 
a vonat majd napvilágra jut . . .

Mosolyogva úgy nézd csendesen; 
ez az egész nem a mi világunk.
De furcsa is, hogy most ilyet játszunk ..  
Az igazi — túl van a hegyen.

— Mú9oros-est. A bevonult 
honvédek családjainak segélye
zésére a kondorosi Levente 
Egyesület január 17-én a Csárda 
nagytermében műsoros-estet 
rendezett. A tiszta bevétel 200 
pengő volt. A gazdag műsorban 
a nagyszámú közönség nem 
csalódod, szavalatok, énekszá
mok, magánjelenetek, egyfelvo- 
násos darabok szórakoztatták 
a közönséget. Magyar nótákat 
dalolt Szántó Margit V. éves 
tanílónőjelölt, Velky Erzsébet 
V. éves tanítónőjelőlt szavalt és 
a rendezést is ő végezte. Az 
összes szereplők elismerésben 
részesültek a nagyszámú közön
ség részéről.

— A német nyelvtanfolyam hírei. 
A tanfolyam vezetősége közli, 
hogy a második félév február 
8*án kezdődik. Beiratkozni lehet 
e hó 25-tői kezdve minden hét
főn és csütörtökön este 7—8 
óra között az Árvaház elsőr 
emeleti iskolatermében és na
ponként a délelőtti órákban a 
gimnázium tanári szobájában. 
Tandíj nincs, beiratkozási díj
7 pengő. — Az első félév hall
gatói e hó 25-én jelenjenek meg 
a szokott helyen és időben.

Különböző t erü l e t ű  és minőségű ||

földek, beltelkes la
Szarvason, Kondoroson és Békésszentaodráson

kóházak,

el adók.
Bő vebb  f e l v i l á g o s í t á s t  n y ú j t  a

Szarvasi Hitelszövetkezet, *{„*
az O. K. H. tagja, pénzintézet, ahol ingatlanok 

adásvételének közvetítésével Is foglalkoznak.
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Tábori posta

Küldi :
Tábori posta*

Kinek :

Üzenet: Táboripsz.

Bágyoni János karp. őrv. Tá
bori posta 131/17 B. Magyar test
véri 8zerelellel üdvözli a harctér
ről rokonságát, barátait. Jól van, 
egészséges. Kérdezi, hogy a szarvasi 
nagy magyar, család mennyire 
egyengeti a magyar jövő útját.

Lobifcsák Jánosnak, Tábori posta 
. . . magyar szeretettel küldi üd

vözletét és viszonozza újévi jókí
vánságait Beleznay Béla trafikos. 
A szebb magyar jövendőbe 
vetett reménykedéssel a Magyarok 
Istene oltalmát és segítségét kéri 
reá és minden magyar honvédre, 
hogy minél előbb egészségesen és 
győztesen térjenek haza és együtt 
munkálkodhassanak a keresztény 
magyarság végleges itthoni győ
zelme kialakulásán.

— Adomány a Vöröskereszt ja
vára. A Frecska-Mozgó az egyik 
mozielőadás tiszta jövedelmét, 
150*— pengőt edományozotl a 
Vöröskereszt javára.

— Értesítés. Értesítjük a tisztelt 
utazóközönségei, hogy az Öcsöd
ről 8 39 órakor Szarvasra induló 
3- sz. és 17’44 órakor ugyancsak 
Szarvasra induló 17. sz. járataink 
vonatcsatlakozások biztosítása miatt 
január 18-tól kezdődőleg Öcsödön 
a községházát nem érintik. Az 
említett járatainknál Öcsödön a 
külső megállóhelyen kell fel-, illetve 
Ie8zállni. Az üzemvezetőség.

— Szódabikarbónával hamisí
totta a sütőport. Rónyai Ferenc 
öcsödi vegyeskereskedő szóda
bikarbónával hamisított sütőport 
hozott forgalomba. A járási rend
őri büntetőbíró ezért 2 napi el
zárásra átváltoztatható 10 pengő 
pénzbüntetésre és 14 pengő el
járási költség megfizetésére bün
tette.

KIVÁLÓAN FINOMAK

a likőrök, 
rumok, 

pálinkák 
Nagy Sándor
rum- és likőrgyárából. 

Szarvas. II., Horthy M.-úl 2.

A Szarvas-környéki italmé
rők bevásárlási helye.

Nagy érdeklődéssel várja 
a szarvasi választókerület 

vitéz Bonczos Miklós igazságügyi 
államtitkár szarvasi látogatását

A Magyar Élet Párt szarvad! kerületi nagyválaszt
mányi ülésén a vármegye főispánjának vezetésével 
résztvesznek a megye összes Magyár Elet Párt-i

képviselők is

A vármegye köztiszteletben 
álló főispánjának, baiczai Be- 
liczey Miklósnak minden igye
kezete. hogy a vármegye lakos
sága mind teljesebb kapcsola
tot találjon a vármegye és az 
ország vezetőivel. Ezt a célt 
szolgálják minden év február
jában rendezett megyei körutak 
is, amelyeken a fáradhatatlan 
főispán vezetésével a megye 
kormánypárti képviselői vasár
naponként bejárják a megyét, 
megjelennek az egyes helyeken 
rendezett nagyválasztmányi ülé
seken és amikor tájékoztatják 
a lakosságot a helyzetről, ők 
is tájékozódnak a vármegye 
egyes érdekeinek problémáiról 
és a lakosság helyzetéről. A 
most rendezendő megyejáró 
körút során a vármegye főis
pánja és a képviselők 

február 14-én érkeznek

!

Tessedik szelleme áltat irányított szarvas! 
Gazdasági Tanintézet tanulói 

az életben is megállják a helyüket
Látogatás egy szabolcsmegyei birtokon« ahol pár év alatt minta« 

gazdaságot varázsolt fcló ai Iskola 
egy pár évvel ezelőtt végzett hallgatója«

Szarvasra és résztvesznek a 
Magyar Élet Párt szarvasi 

nagyválasztmányi ülésén. 
Szarvas és a kerület lakos

sága már is nagy érdeklődés
sel várja a látogatást, annál 
is inkább, mert ez alkalommal 

vitéz Bonczos Miklós igazság
ügyi államtitkár is Szarvasra 
érkezik, részt vesz a MÉP 
nagygyűlésén és azon fel is 
szólal.
De a megjelentek mellett dr. 

vitéz Zerinváry Szilárd ország- 
gyűlési képviselő is beszédet 
mond és a szarvasi kerület 
kiváló és köztiszteletben álló 
országgyűlési képviselőjének be
számolója szintén széles réte
gek érdeklődését kelti fel. A 
nagyszabású és országos jelen
tőségű ülés részleges programm- 
ját később közöljük.

Geszteréd kicsiny falu a nagy 
szabolcsi határban. Újfehértóról 
kocsin indulunk el .a tíz kilomé 
terre fekvő birtokra, ahol Tomory 
György, a szarvasi Tessedik Sá
muel Középfokú Gazdasági Tan
intézet képesített gazdája műveli 
örökölt földjét és haszonbérel a 
saját 60 holdja mellett még 170 
hold szántót. Az enyhe dombocs
kák az úton liláskék színbe öltöz
tek. A frissen esett hó alól kizöl- 
del a buja őszi vetés. A csípős 
szél rózsákat pirosít az arcokon 
és a szilaj lovakat még gyorsabb 
futásra készteti. Nemsokára átfu
tunk Érpatak szegényes házai kö
zött, majd egy órás út után Gesz
teréd határában vagyunk, ahol a 
hatalmas majorépületek között lévő 
urasági épület melege feledteti ve
lünk a hosszú út vasúti utazásá
ban szerzett fáradalmainkat. To- 
mory György, az ősmagyar nemesi 
család szorgalmas és délceg meg* 
jelenésű sarja szeretettel fogad 
bennünket és az esti beszélgetés 
után másnap reggel első dolgunk 
a birtok megszemlélése. Amíg a 
földeket járjuk és cipőnk alatt a 
fagyott hó csikorgó dalt dalolt, el
mondotta, hogy hat évvel ezelőtt 
Szarvason végezte a gazdasági 
tanintézetet és hogy sikerült lábra 
vergődnie, azt az itt kapott életre- 
nevelő tanításnak köszönheti. Min
den munkáján Tessedik Sámuel
nek, a nagy szarvasi nemzetgaz- 
dásznak áldását érzi, amelyet az 
iskolán és annak tanításán szerzett

meg a maga részére. Egy elha
nyagolt birtokra került és amikor 
először kijött, egy rossz lova és 
negyvenöt pengője volt. Egy ke
serves, éhezéses, lemondásos tél 
után vigasztalóbb nyár jött, majd 
páf évi megfeszített munka ulán 
ismét megteltek a hatalmas istállók 
ökrökkel, tehenekkel, lovakkal, 
csikókkal, sertésekkel és ma messze 
környéken híres kiváló állatállo
mányáról. Igaz, hogy a takarmány
hiány azokon is meglátszik, de a 
„jó kezelés fél abrakot" jelent, 
mondja, és a birtokon lakó nyolc 
munkáscsalád munkája mellett ő 
maga is naponta résztvesz minden 
munkában. A földet is szakszerűen 
és belterjesen műveli. Tengeriből 
a mull évben is 45, zabból 18— 
20. árpából 16 és búzából 10 
mázsás termése volt. A dohány 
és az olajos magvak is jól sike
rültek. Ez évben talán már cséplő
gépje is lesz, habár a gépeknek 
nem barátja. Egy traktor is el kel
lene, de mégis az ökröket és lo
vakat szereti a legjobban. Az is
tállókban rend, tisztaság, a földe
ken szakszerű beosztás és műve
lés. Mindez biztosíték az ezévi 
terméshozamra és a törekvő fiatal 
földbirtokos és bérlő szebb és ki
teljesedő jövendőjére. — Még töb
bet akarok termelni és még jobbat 
— fejezi be beszédét — hogy 
ezzel ia szolgáljam hazámat. —- 
A kis birtokon Tessedik áldott 
szelleme leng és boldogok voltunk, 
hogy egy 230 holdas szabolcsi
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birtokon az ő szellemével talál
koztunk, melynek nyomán a szebb 
magyar jövő táruló lehetőségei 
nyílnak ki. A szarvasi gazdasági 
tanintézet jól és eredményesen 
végzi a munkáját és ha minden 
itt végző gazda hasonló akarással 
és munkakedvvel viszi magával 
és használja fel az itt tanult szak
ismereteket, akkor az ország tér- 
melése rövidesen eddjg nem is 
álmodott új gazdasági korszakba 
érkezik.

— A Bajtársi Szolgálat és Hadi- 
gondozó Szövetség minden szer
dán és pénteken délután J5 -6 
óra között a községháza kis tanács
termében a hadbavonultak hozzá
tartozói részére ügyeletes szolgá
latot tart

TURUL MOZGÓ
a Gazdakör Vigadójában.

Páger Antal
a magyar fajiság kiváló megtes
tesítője szakított mindazokkal a 
régi színészi követelményekkel, 
hogy bármily darabban hajlandó 
legyen a színészi tehetségét el* 
adni. Páger Antal csak olyan 
darabokban vállal szerepet, 
amelyek komoly értékűek és 
elsősorban a magyarság nagy 
problémáival foglalkozik. Dr. 
Kovács István. Őrségváltás, And* 
rás filmek után most „A har
mincadik" című, mai magyar 
problémát boncoló filmben lát* 
juk viszont, amit a Turul-Moz
gószín ház öt napon át mutat 
be minden dicséretet és párt
fogást megéraemlően.

Jatjuár 22-én pénieken.~23 án 
szombaton, 24-én vasárnap. 
25-én hétfőn és 26-án kedden: 
A harmincadik, kiváló nem

zetnevelő magyarfilm. Kiegé
szítő magyar és UFA híradó.

Január 27-én. szerdán és 28-án 
csütörtökön : Illúzió című ki

váló német film kerül bemuta
tásra. Kiegészítésül az olasz 
Luce híradó.
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Mezőgazdasági cselédek ruházati 
és bakancs akciója

Tizenhatm illió pengő értékű ruházati cikket kaptak 
a gazdasági cselédek

A közellétásügyi miniszter 
okdót indított a mezőgazdasági 
cselédeknek ruházati anyagok
kal és bakanccsal való ellátá
sára. A? akcióban bakancsot, 
ruha, ing és alsónadráganyagot, 
kész ingeket és alsónadrágokat, 
kötött mellényeket, strux és 
durvaszálú vászonárukat, kb.
16 millió pen&ő értékben osz
tanak ki. Az akció lebonyolítá
sát a Hangya és a magánke
reskedelem végzi 50—50 száza
lékos arányban. A textiláruk 
már mindegyik megbízott keres
kedőhöz megérkeztek, úgyhogy 
az áruk szétosztása erős ütem
ben folyik. A közellétásügyi 
miniszter az árakat külön felül
vizsgálat alá vette és a terme
lői, valamint a kereskedői ha
szon csökkentésével olcsó áron 
juttatta az árukat a jogosultak 
birtokába. Nagy súlyt helyezett

a miniszter arra is, hogy az 
olcsó árak ellenére kifogástalan, 
jó áru kerüljön kiosztásra. Egy
idejűleg kiosztásra kerülnek 
azok a bőrtalpú bakancsok, 
amelyeket a közellátáügyi mi
niszter bocsátott a mezőgazda- 
sági cselédek rendelkezésére. 
Eddig több, mint 120.000 pár 
bőrtalpú bakancs érkezett meg 
a törvényhatóságokhoz, melyek 
szétosztása már megkezdődött. 
A bakancsok kivétel nélkül 
gondosan válogatott anyagból 
készültek és bőrtalppal vannak 
ellátva. A bakancsok árát 32—
35 P-ben állapították meg. A 
közellétásügyi miniszter a mező- 
gazdasági cselédek ruházati és 
bakancsakciójával nemcsak szó- > 
ciális tevékenységet fejt ki, 
hanem sz akció a termelés elő
mozdításánál is fontos szerepet 
játszik.

— Egy kerékpárbaleset utó
hangjai a bíróság előtt Még a 

múlt év novemberében Csicsely 
György szarvasi lakos Erzsébet 
nevű leánygyermeke a csabai 
úton kerékpározott és Kasnyik 
András kisbirtokos kellő gon
dosság nélkül kétlovas kocsijá
val megelőzni igyekezett. A le
ányka a lovak alá került és 
igen súlyosan megsérült. A járás 
rendőri büntetőbírája most tár
gyalta az ügyet és Csicsely Györ
gyöt egy napi elzárásra átvál
toztatható 5 pengő pénzbünte
tésre Ítélte, mivel 16 éven aluli 
leánygyermekét kerékpározni 
engedte. Kasnyik Andrást pedig 
gondatlanságáért 2 napra átvál
toztatható 10 pengő pénzbün
tetésre ítélte és a leányka gyógy
kezelésekor felmerült költségek 
megfizetésére felerészben az 
apát. felerészben pedig Kasnyik 
Andrást kötelezte.

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

— Ellenszegült a légvédelmi 
ellenőrzést eszközlő leventének.
Gyime&i Gyula kondorosi bor
bélyt légoltalmi elsötétítés alatt 
egy ellenőrző levente az intéz
kedések megtételére szólította 
fel. Gyimesi a hivatalos köte
lességet teljesítő leventét meg
támadta. Hatósági közeg elleni 
erőszak vétségében mondotta ki 
a kir. járásbíróság bűnösnek és 
100 pengő pénzbüntetésre ítélte.

— Botrányos részegségért tíz 
napi elzárás. Kiss János szarvasi 
lakost a járás rendőri büntető- 
bírója 10 napi elzárásra ítélte.

mert botrányosan lerészegedett 
és káromkodott.

— Felvizezett olajat akart át
adni. Szvák András csabacsűdi 
volt szatócs csalás kísérletének 
vétségével vádlottén állott a 
bíróság előtt. Szvák Andrást 
közellátási rendelettel 80 kg 
petróleum átadására köteleztek 
és Szvák a petróleumot felvi
zezve akarta átadni. Az átvevő 
azonban rájött erre és így ká
rosodásnem ért senkit. A szarvasi 
kir. járásbíróság most tárgyalta 
az ügyet és Szvák Andrást 14 
napi fogházra és egy évi jog
vesztésre ítélte.

— Be kell jelenteni a rádió 
eladását. Dohánics János öcsödi 

lakost a járási rendőrbíró két 
napi elzárásra átváltoztatható 
10 pengő pénzbüntetésre ítélte, 
mivel rádiókészülékének eladá
sát a postának nem jelentette be.

— Nem jelölte meg kirakatában 
az áruk árait Klein Jenő kon

dorosi zsidót a rendőri büntető
bíró két napi elzárásra átváltoz
tatható 10 pengő pénzbüntetésre 
ítélte, mivel üzletének kiraka
tába kitett árucikkek árait nem 
függesztette ki.

— Bérlevél nélkül alkalmazott 
cselédet A szarvasi járás bűn- 
tetőbíráje Kis Péter békésszent- 
andrási lakost két napra átvál
toztatható pénzbüntetésre ítélte, 
mert bérlevél nélkül alkalma
zott cselédet.

— Használt autógumit tartott 
magánál. Frecska Gyula szarvasi 
lakos bejelentés nélkül használt 
autógumit tartott magánál, ezért 
a rendőri büntetőbíró 100 pengő 
pénzbüntetésre ítélte.

— Aludttejjel hamisították a tej
felt. A járás rendőri büntető
bírája Nádudvari Ferenc és Zu- 
bor Ferenc öcsödi lakosokat
2—2 napi elzárásra átváltoztat
ható 10—10 pengő pénzbünte
tésre és 14—14 pengő vegyvizs- 
gálati díj megfizetésre kötelezte, 
mivel aludttejjel hamisított tej
felt árultak.

— Egy hónapi fogház falopásért. 
Laczki János szarvasi napszá
mos még 1941. hideg telén hat 
szarvasi lakos kertjébe behatolt 
és gyümölcsfákat vágott ki fűtés 
céljából. A szarvasi kir. járás- 
bíróságon 1 hónapi fogházra és
1 évi jogvesztésre ítélték.

— Huszonnyolc pengőért adta 
el a csövestengerit László Im- 
réné 52 éves cibakházi lakosa 
csövestengeri mázsájátt 28 pen
gőért adta el. A gyulai uzsora* 
bíróság szarvasi bírája, dr. Mol
nár János 6 heti fogházra és 
egy évi jogvesztésre ítélte. Az 
ítélet jogerős.

— A leventefoglalkozáson meg
jelenni hazafias kötelesség. A 

szarvasi járás rendőri büntető
bírája, dr. báró Drechsel Béla 
szolgabíró most tárgyalta Krasz- 
kó András szarvasi kisbirtokos 
ügyét. Kraszkó András levente
köteles alkalmazottját nem en
gedte el a leventefoglalkozásra, 
ezért 30 napi elzárásra ítélte.— 
Cinkotai (Czigléczki) Ádám kon
dorosi leventét a büntetőbíró 
60 napi elzárásra ítélte, mivel 
a leventefoglalkozásokról soro
zatosan távolmaradt és az egyik 
kondorosi vendéglőben eszmé
letlenségig lerészegedett.

— Vásárlási engedély nélkül 
vásárolt tengerit. Schwarlz Mar
git szarvasi zsidót a rendőrbiró
4 napi elzárásra átváltoztatható 
20 pengő pénzbüntetésre ítélte, 
mivel vásárlási engedély nélkül 
tengerit vásárolt.

— Vágási engedély kell a malac 
levágáséhoz. Gregor István 

szarvasi lakost a járási rendőr
bíró 2 napi elzárásra átváltoz

tatható 10 pengő pénzbüntetésre 
ítélte, mert vágási engedély nél
kül egy malacot levágott.

— Záróra túllépésért büntették 
meg. A járás rendőri büntető
bírája Fazekas András békés* 
szentandrási kaszinói vendég
lőst isméiéit záróra túllépésért
3 napi elzárásra átváltoztatható
15 pengő pénzbüntetésre ítélte.

— Megtámadta a mezőőrt. Ifj. 

Skita Pál szarvasi lakos ható
sági közeg elleni erőszak vád
jával állt a szarvasi kir. járás- 
bíróság előtt. Miinár András 
mezőőr mezőrendőri kihágást 
vélt felfedezni egy alkalommal 
Skita Pálnál és erre figyelmez
tette őt, amire Skita rátámadt 
a mezőőrre. A bíróság 8 napi 
fogházra ítélte jogerősen.

— Hintsük fel homokkal vagy 
hamuval a csúszós járdákat A
hatóság ezúton is felhívja a ház- 
tulajdonosok figyelmét arra,hogy 
házuk előtt a csúszós járdákat 
naponta szórják le hamuval 
vagy homokkal, hogy a balese
tek ezzel elkerülhetők legyenek. 
A gondatlan házigazda ellen 
a hatóság eljárást indít és bal
eset esetén minden költséget és 
felelősséget a háztulajdonos tar
tozik viselni.

— A bortartályon fel kell tün
tetni a fajtát és minőséget. A 
rendőri büntetőbíró Dorogi Kál
mán békésszentandrási, Kere
kes Antal és-Farkas Antal öcsödi 
italmérőket 2—2 napi elzárásra 
átváltoztatható 10—10 pengő 
pénzbüntetésre és 10—10 pengő 
eljárási költség megtérítésére 
kötelezte, mert borlartályaikon 
nem tüntették fel a tartály tar
talmát, fajtáját és minőségét.
w w w w w w w w lw w w w w
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Apróhirdetések állási keresőknek és ál
lást hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min* 
den további szó 2 fillér. Egyéb tárgyú - 
apróhirdetés 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 papírkereske
dése Szarvas. I.. Horthy Miklós út 9. 

szám.

. Kifutó fiút vagy leányt ke
res azonnalra Klenk fogtech- 
nikus.

. Eladó III. kér. 34. számú ház. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

• Értesítés. Süveges János kel
mefestő és vegytisztító ezúton, 
értesíti az érdekelteket, hogy a 
múlt évben otthagyott ruháit 
február hó 1-ig váltsák ki, mert 
ellenkező esetben el lesznek 
adva.________________________

. 300—500 D-öl veteményföld 
eladó. Érdeklődni lehet IV. kér. 
404. sz. alatt. _________

. Azonnalra keresek bérbe 
zongorát. Cím a kiadóban._____

. I. kér.. 718. számú ház el
adó Zöldpázsiton. Érdeklődni - 
lehet 1. kér.. 650 sz.

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

• Keresek egy üres szobát a 
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 blatt az óvodában.

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

FelelSs UaJó NAGY SÁNDOR  
Nyomatott a Szarvad K5il5ny Njow  
4a« ét LapkiadóváJlalat nyondijibaa 
L kér*, Horthy M ikié*« 9. wtim*.


