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H Ú S V É T I  Ü Z E N E T
íria: KISS GYÖRGY ev. Útkén.

Minden ünnepnek van valami 
üzenete hozzánk, emberekhez. 
Karácsony Isten könyörülő sze- 
retetéről, Nagypéntek az emberi 
gonoszságról beszél. Karácsony 
üzenetei hoz arról a csodálatos 
éjiszakáról, amelyet nappallá 
dicsőített a megnyilatkozott 
mennyország kiáradó fényes
sége. Nagypéntek pedig arról a 
véres nappalról, amely korom
sötét éjtszakába zuhant, mihelyt 
utolsót dobbant a kereszt
fán Isten fiának meggyötört 

szive.
Húsvélnak is van üzenete. 

Mégpedig boldogító öröinüzenet. 
Hogyne volna örömüzenet a 
húsvét üzenete, amikor feltáma
dásról, győzelemről, életről be
szél ? 1

A feltámadás és élet ünne
pének több üzenete is van. Első 
üzenete az, hogy nem lehet a 
sírba zárni azt, akit Isten örök
életre hívott el. Ez minden élő 
lélek, mindég lélekember biz
tató reménysége. Éltető igaz
sága. Sokkalta inkább, mint a 
húsembernek az a tetszetős 
elmélete, amelynek ezt a nevet 
adta: „anyagmegmaradőselve.*

Nem lehet örökre a sírba 
zárni azt, akit Isten örökéletre 
hivott el I

Milyen szívet melegítő, bol
dogító igazság ez minden ma
gyar ember számára I Ez az 

igazság, a benne való meggyő
ződés és hit tartotta meg nem
zetünket, valahányszor megás
ták a sírját, valahányszor lélek
harangot kongattak felette ellen
séges, gyilkos kezek. Isten egy 
.évezreden át nem egyszer győ
zőit meg bennünket magyaro
kat erről a boldogító igazságról. 
Megnyitotta Muhinál, Mohács
nál és Világosnál a megásott sí
rokat. Életre kelt belőlük nem
zetünk, mert Isten úgy akarta, 
hogy éljen. Mert életre hívta el. 
Megnyílott a trianoni sir is I 
Ez a nekünk legfájdalmasabb, 
leggyászosabb, legkegyetlenebb 
sírgödör. Mind szélesebbre tá
gul a nyílás, hogy útjára engedje, 
új életútjára poraiból megele

venedett népünket, nemzetünket.
Magyar Testvérek I Halljátok 

meg a hús vét boldogító öröm- 
üzenetét : Nem lehet örökre
sírba zárni azt. akit Isten örök- 
életre hívott el I Halljátok meg 
és higyjelek benne I

Húsvét második üzenete ez: 
Isién csak azt támasztja fel a 
halálból az életre, aki engedel
mes vele szemben. Jézus Krisz
tusról. Isten Fiáról meg van 
írva : .......engedelmes volt ha
lálig. még pedig a keresztfának

Az 1943. évi nyári gyermek- | 
otthonok megszervezésére érke
zett a napokban rendelet a 
belügyminisztertől. A gyermek- 
otthonokban folyó godozás elő
segítésére az Egyesült Női tá
bor és a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége munkakö- 
zösségre léptek. Nyári gyermek- 
otthont .elsősorban azokon a 
helyeken kell létesíteni, ahol 
óvoda nincsen s ahol legalább 
10 óvodaköteles gyermek van. 
Olyan helyeken, ahol óvoda 
működik, a nyári gyermekott
hont az óvodával kapcsolatban 
kell megszervezni. A nyári gyer-

A Szarvasi Bajtársi Szolgálat 
és Hadigondozó Szövetség ked
den délután a városháza köz
gyűlési termében beszámoló ér
tekezletet tarlóit, amelyen részt- 
vett baiczay Beliczey Miklós 
főispán neje, aki a Bajtársi 
Szolgálat megyei elnöke. 
Szarvasi útjára elkísérte dr. 
Haviár Lajos Viktor, árvaszéki 
ülnök, a Bajtársi Szolgálat vár
megyei ügyvezetője. A vezető

haláláig." Feltámadásra és fel
támadás utáni boldog éleire 
csak úgy számíthatunk, ha Is
tennek alázatos, engedelmes 
népe leszünk és maradunk. Ha 
mint nép és nemzet a sokaktól 
ma is megvetett Názáreti Jézus 
nyomdokaiban járunk. Ha úgy 
szereljük egymást, mint ahogyan 
ű  szeretett bennünket: türel
mes, elnéző, önfeláldozó, nagy- 
nagy (eslvérszeretettel.

Húsvétnak harmadik üzenete: 
Aki Istennel, Isten dicsőségé
ért száll a harcba, az még a 
halál felelt is győzelmet arat. 
Ma különösen fontos, hogy ezt

mekotthonokban elsősorban 
óvodaköteles 3—6 éves gyer
mekeket kell felvenni, de a 
szükség szerint 3 évesnél fia
talabb, vagy 6 évesnél idősebb 
gyermeket is fel lehet venni, 
azonban ilyen esetekben gon
doskodni keli a gyermekeknek 
az elkülönítéséről, illetve meg
felelő felügyeletéről és foglal
koztatásáról. A legalkalmasabb 
helyiség a nyári gyermekotthon 
működésére az óvoda és is
kola. Az iskolaépület a nyári 
szünidő alatt rendszerint min
den nehézség nélkül biztosít
ható. A nyári gyermekotthon

ségi tagók igen nagy számban 
vettek részt az értekezleten, 
amelyen Selmeczy Géza gimn. 
tanár, a Bajtársi Szövetség el
nöke üdvözölte a főispénnét és 
a megjelenteket, majd részletes 
beszámolót adott a Bajtársi 
Szolgálat féléves működéséről. 
Dr. Nádor Jenő gimn. igazgató, 
a Bajtársi Szolgálat járási elnöke 
a legteljesebb elismerés hang
ján szólott Selmeczy Géza el-

az üzenetet meghalljuk, megért
sük és ujjongó szívvel, hivő 
ajakkal áment mondjunk reá. 
Ma. amikor népünk ismét a 
hadak útját járja, tudnia kell, 
hogy mi a győzelem záloga. 
Az, ami a húsvéli, halálgyöző 
diadalnak is záloga, biztosítéka 
volt: Istennel indulni a harcba. 
Vele küzdeni végig és nem 
keresni mást, mint az ő  dicső
ségét. Így a győzelem nem ma
radhat el I És ez a győzelem : 
Istennek dicsőség, nekünk pedig 
maga az élet.

Magyarok I Testvérek I Higy- 
jünk a húsvét üzenetének I

szervezési munkálatait úgy kell 
irányítani, hogy június hó else
jétől kezdődően bármikor meg
kezdhessék tevékenységüket. Ál
talában kéthónapi időtartamra 
kell a nyári gyermekotthonok 
tevékenységét előirányozni. Mi
után mind igazgatási, mind 
pénzügyi szempontból kívána
tosabb, hogy a nyári gyermek
otthonok vezetői a helybeli 
vagy környékbeli társadalomból 
kerüljenek ki, már most el kell 
kezdeni az 1943. évben létesí
tendő nyőri gyermekotthon ve* 
zetöinek toborozását.

nők fáradhatatlan munkásságá
ról, a hadbavonultak családtag
jai érdekében végzett állandó 
közbenjárásairól, majd Beliczey 
Miklósné köszönte meg a fel- 
világosító beszámolót és maga
san szárnyaló szavakkal buzdí
totta fokozott munkára a veze
tőséget. Selmeczy Géza záró
szavaival ért véget a mindvégig 
lelkes hangulatban lefolyt érte 
kezlet.

Megkezdik a nyári gyermekotthonok szervezését
Két hónapon át gondoskodnak a dolgozó szülök gyermekeiről

A vármegye főispánjának neje
Szarvason

Résztvett a Bajtársi Szolgálat és Hadigondozó Szövetség 
kedd-dólutánl értekezletén
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H Í R E K
istentiszteletek

A szarvasi ev. ótemplomban nagy
pénteken tói, úrvacsoraosztás, délután 
6-kor magyar, az újtemplomban magyar 
úrvacsoraosztással. Húsvét vasárnapján 
délelőtt a nagytemplomban tót. 10 óra
kor magyar, az újlemplomban tót. Hús
vét hétfőjén délelőtt a nagytemplomban 
tót. úrvücsoraosztQssai. délután 6-kor 
magyar, az újtemplomban magyar is
tentiszteletet tartónak úrvacsoraosztássöl

A szarvasi róm- lu>t. templomban 
nagypénteken délelőtt 10 órakor passió, 
könyörgések, kereszllelcplezés. csonka 
mise, sirbatétel, szent beszéd. Délután
4 órakor Jeremiás siralmai, fa! 7-hor 
szentségbehelyezés. Nagyszombaton reg
gel 7 órától szentelések, mise. Este 6 
órakor feltámadás! körmenet. Húsvét- 
vasárnap reggel 6 órától ételek szente
lése, 8 és 9 órakor csendes mise, 10 
órakor szentbcszéd. nagymise. Délután
4 órakor vccsernye. Húsvéthétfőn a sor
rend, mint vasárnap.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak húsvél vasárnapján délelőtt 
10 órakor úrvacsoraosztással és dél
után 3 órakor az Árvaház dísztermé
ben. Kondoroson húsvét hétfőjén dél
előtt 9 órakor úrvacsoraoszlással a 
községi iskolában.

— Személyi hir. Dr. vitéz Ze
rinváry Szilárd, a szarvasi kerü
let országgyűlési képviselője a 
legutóbbi napokban Budapesten 
tartózkodott, részt veit a múlt 
héten a képviselőház ülésén. 
Az új ülésszak alkalmával az 
eddigi bizoltsági tagságokba új
ból beválasztották országgyűlési 
képviselőnket. Itt említjük meg, 
hogy dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
országgyűlési képviselő a hús- 
vétiünnepeíkelosaládjával egyült 
vidéken tölti.

— Tanítóválasztás. Szarvas 
község iskolaszéke szombaton 
délután tartott iskolaszéki ülé
sén a rózsási tanyai községi 
iskola lanitójául Pohl Ilona 
oki. tanilónőt, eddigi helyettest 
választotta meg egyhangúlag. 
A kedves modorú fiatal tanítónő 
megválasztását nagy örömmel 
vette tudomásul a közismert 
Pohl család minden barátja és 
tisztelője.

Két szarvasi zsidó 
szalonnát és tojást akart szállítani

Budapestre
A mezőtúri állomáson lefoglalták a szállított élelmi

szereket és megbüntették őket
Fuksz Sándor szarvasi zsidó 

sütemény-kihordó 4 kg füstölt

szalonnát akart személyesen 

Budapestre szállítani, anélkül, 

hogy szállítási igazolványt kért 

volna reá. A rendőrség a mező

túri állomáson igazoltatta és a 

szalonnát Ir-foglalta. Az állam' 

rendőrség mezőtúri kapitány

sága, mint elsőfokú rendőri 

büntetőbíróság Fuksz Sándor 

zsidót 4 napi elzárásra átvál

toztatható 20 pengőre ítélle, az 

elkobzott árut értékesítette és 

az eladásból befolyt 14*40 pen

gőt elkobozta. Ugyancsak a 

mezőtúri állomáson fogták meg 

Weisz Emil szarvasi zsidó cuk

rászsegédet is, aki 8*33 kg tojást 

akart kereskedés céljából Buda

pestre szállítani. Mivel tojás

kereskedői kijeölése nincsen, 

a rendőrség a tojást elkobozta. 

A most megtartott rendorbírói 

tárgyaláson Weisz Emilt 6 napi 

elzárásra átváltoztatható 30 

pengő pénzbüntetésre ítélte és 

a tojás értékessitéséből befolyt 

32 48 pengőt az államkincstár 

javára elkobozták.

Nagypéntek
írta: GARAY SÁMUEL 

ny. népisk. igazgató.

Nagypéntek gyászán 
zsotozsma, ének. 

Dicsőség! . .  zengjen 
az Ég Istenének:

Ki leszállt hozzánk 
meglátásunkra,

Áldozta éltét
megváltásunkra !

Nagypéntek gyászán 
Tehozzád térünk, 

Fájdalmak útján 
végig kísérünk : 

Szenvedésednek, 
kínok gyásznapja 

Híveid lelkét 
mélyen áthatja.

Nagypéntek gyászán 
magyar Testvéren!, 

Krisztushoz hívlak, 
Jössz-e ? Ezt kérdem ! 

Követni Krisztust: 
egy szent megadás! 

Nagypéntek után 
lesz — feltámadás!

— Tessedik emlékünnepély.
Szarvas község és az ev. egy
ház vasárnap délután Tessedik 
Sámuel születésnapján a Tesse
dik szobor előtt jól sikerült em
lékünnepélyt rendezett. A helyi 
Dalkar Hiszekegy éneke után 
vitéz Biki Nagy Imre főjegyző 
mondott hatásos megnyitó be
szédet, majd Klimaj Mihály 
szavalta el hatásosan Orosz 
Ivánnak „A nagy magvető" 
című költeményét. Kiss György 
ev. lelkész a múltba tekintő 
lélekkel jellemezte Tessedik Sá
muel munkáját és a szarvasi 
népre gyakorolt hatását. Emel
kedett szép beszéde után a 
férfikar adott elő egy szép zsol
tárt, majd Melis György adta 
elő hatásosan Vietórisz József
nek : „A szarvasi prédikátor" 
című versét. A Himnusz elé- 
neklésével ért véget az ünnep
ség.

— Hősi halált halt a harctéren 
egy szarvasi honvéd. A Magyar 
Vöröskereszt Tudósító Iroda 
közlése szerint Tomka Pál 
szarvasi honvéd, aki 1894-ben 
született 1943. február 6-án a

Schevtschaszkei harcokban hősi 
halált halt. A hősi halott földi 
tetemét a petschánájáni hőéi 
temetőben helyezték örök nyu
galomra. Szarvas hazafias la
kossága megrendülten fogadja 
a hősi halált halt és sokak ál
tal ismert honvéd halálhírét és 
amikor kegyeletes magyar sze
retettel zarándokol el a messze 
idegenben lévő sírjához, nevét 
és emlékéi eltörölhetetlenül 
jegyzi fe! hősi halottainak arany- 
betűkkel felírt névsorában.

— Tűzharcos összejövetelek.
Dr. Ugrin László járási főszol
gabíró, a tűzharcos Szövetség 
járási csoporlelnöke Kcrvács 
Pál ev. tanító, vezetőtiszt kísé
retében vasárnap Kondoroson 
és Csabacsűdön járt és értekez
leteket tartott. Kondoroson Ko* 
vácsy István főjegyző. Csaba- 
csűdön Choven József ev. lel
kész üdvözölték a járás főszol* 
gabíráját. aki mindkét helyen 
Kovács Pál beszámoló jelenté
sei után felszólalt és magas
röptű hazafias beszédekben 
szólt az egybegyűlt Tűzharco
sokhoz. Járási főszolgabírénk 
beszédei mindenhol mély hatást 
keltettek.

— Közigazgatási bizottsági ülés. 
A vármegye közigazgatási bi
zottsága a múlt héten közgyű
lést tartott, amelyen vitéz Tep- 
liczky János szarvasi földbirto
kos is felszólalt. Vitéz Tepliczky 
János a kenyérfejadag kiutalá
sát, a gyapjú átvételi árét és a 
most beszolgáltatott marhák 
pontszámainak beszámítását 
tette szóvá. A felszólalásra bai- 
czai Beliczey Miklós főispán 
adott megnyugtató választ.

— Üzen a front. 111/59. Hor
nok Vince honvéd. Kellemes 
és boldog húsvéti ünnepeket 
kíván szarvasi ismerőseinek. 
Mindnekit szívélyesen üdvözöl.

— Klubnap változás. A hely
beli Művészet- és Tudomány- 
barát Társaság _ legközelebbi 
klubnapján a hétfői ünnep miatt 
kedden, április 27*én tartja meg 
a Polgári Kör különtermében.

P á n c é l o s o k .

(Honvéd haditudósító szá
zad. Koroda Miklós hadi

tudósító )

Á nagyarányú téli orosz 
támadások idején egy ma
gyar páncélos kötelék egy- 
időre, az Dszkol folyócska 
védelmei kapta feladatul. 
Páncélosaink hóban és kegyet
len fagyban sikeresen tartot
ták közel tízszeres ellenséges 
erővel szemben a vidék kulcs
pontját, egyik este azonban 
orosz gyalogság szivárgót! be 
a szomszédos községbe. A 
község elvesztése a Icgfon- 
tontosabb út elzárását jelen- 
tétté. A helyzet rövidesen 
tisztázódott és megkezdődött 
a küzdelme a szóban forgó 
község birtokáért és az or
szágút felszabadításáért. R. 
R. alezredes páncélos cso
portja és P. E. főhadnagy ár- 
kászai indultak meg más-más 
irányból a falu felé. Alig egy 
órai harc múltán e két cso
port találkozott: külön küzdve 
minden házért és udvarért, 
kiűzték áz ellenséget A 
győztesek zsákmánya többek 
közt négy páncéltörő ágyú. 
nyolc géppuska, négy gránát
velő két golyószóró és szá

mos fogoly volt. A példa- 
adóan hősi küzdelem egyik 
jelenetét igyekezünk meg
rögzíteni :

A köd nehezen szakadt fel 
az oszkolmenli orosz falu fö
lött. A kétfélé fehérség lassan 
különvált a köd elhagyta a hó- 
mézőt, a nap hirtelen felsžaba- 
dult és szikrázva omlott a tájra. 
A falucskát félig átkaroló szfe- 
lid dombok lövések zaját ver
ték vissza. Az apró házak ab* 
Iákaiból, a padlások réséin át, 
pincék mélyéből nehézpuska. 
önműködő fegyver, géppisztoly 
tüze zúdult az útra. amelyen 
magános magyar nehézharc
kocsi gördült előre. Kertek al
ján, udvarok rejtekéből páncél

törő ágyúk lövedékei süvöltöt
tek. Távolabb szökelő alakok 
közeledtek, lenyűgözően szabá
lyos rendben, mintha nagygya
korlaton lennének. A felderítő 
árkász szakasz támadott. A 
Doh hajlatán fekete pontok tűn

tek fel: orosz gyalogosok. Oly
kor lángralobban egy-egy zsúp- 
fedél, rengő vörös és szétfoszló 
sárga láng kavarta meg a go- 
molygó ködöt.

A magányos páncélos nyugod
tan haladt tovább az égő házsorok 
köpött- Akna reccsent előtte, 
gtáh’át robbant mellette, golyók 
zümmögtek fölötte. Szerepe ne
héz volt, harckocsi számára 
súlyos feladat a helységharc. 
A házak megbénítják gyors 
mdzgását, kedvezőtlen a kilö
vés. Mindegy, parancs — s a 
harckocsi ment. Lukács József 
őrméster, a páncélos irányzója 
ekkor kicsit előbbrehajolt s pil

lantása a vezető arcára esett 
Reld Mihály szakaszvezető 
homlokát, szemét vér borította.

— Mi történt veled, Miska ?
— kérdezte döbbenten.

A szakaszvezető meglörölte 

véres arcát.
— A periszkóp... — mondta

hálkan — belőttek a periszkó* 
pón... Úgy. mint llinkán... A 
szememet érte.

A őrmester fel akarta váltani 
a sebesültet. Reld elhárító moz
dulattal tiltakozott

— Nem. nem l Továbbveze
tek... Csak tüzelni tessék... S 
az irányítást adni. merre ve
zessek.

A páncélos folytatta útját 
félig vak, sebesült vezétőjével. 
A többiek hangosan irányítot
ták, míg végre kanyarhoz ér
keztek. A harckocsi parancs
noka, Hunyady András zász
lós most már nem engedte to
vább vezetni Reldt. A szákasz- 
vezetőnek ál kellett adnia á 
helyét, amelyhez az ulósó per

cig ragaszkodott,

Reld Mihályt nem először 
próbálta meg így a katonasors. 
Éppen két hete, hogy a páncé
losok egyik nagy csatájában 
már belőttek a periszkópján
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— A Művészet- és Tudomány- 
barát Társaság, a Magyar Rádió 
és a népi zene. E hó 11-iki lap
számunkban közöllük a Magyar 
Rádió igazgatóságának a helyi 
Művészet- és Tudománybarát 
Társaság ismeretes beadványára 
adott válaszát. Ebben a válasz
ban az igazgatóság többek kö
zött azt is mondja, hogy „nem 
osztjuk azonban ama nézetüket, 
hogy a Magyar Rádió csakis a 
népi zenének és a népi zené
ből sarjadó műzenének adhat 
helyet.“ Ezzel kapcsolatban meg
jegyzi a Társaság, hogy ezt nem 
is kérte a Rádiótól. írja továbbá 
a Rádió : „helyei kell adnunk, 
helyet fogunk adni mindenkor 
a muzsika nagy mestereinek 
éppenúgy. mint a szórakoztató 
zenériek.“ Erre pedig azt jegyzi 
meg a Társaság, hogy ezt kéri 
és várja is. A Társaság a leg
utóbbi hélfői klubnapján ismé
telten foglalkozott e kérdéssel, 
és megállapította, hogy a fenti
ekből kitűnőleg is a Rádió csak 
részben válaszolt és nem kielé
gítő módon á felvetett problémá
ra, melynek statisztikai adataival 
a Rádió egyáltalán nem is fog
lalkozott. Ezek szerint a prob
léma és vila eldöntve még egy
általán nincs. Természetesen a 
magyar népi zene érdekében 
megindított küzdelmet a Társa
ság továbbra is lankadatlanul 
folytatni fogja.

— A vármegye kisgyűlésének 
havi ülése. Békés vármegye tör

vényhatóságának kisgyűlése a 
múlt héten tartotta avi ülését 
Gyulán. A kisgyűlés jóváhagyta 
özv. Janurik Jánosná volt szarvasi 
községi írnok özvegye kérelmét 
János nevű fia részére korhatá
ron felüli családi pótlék folyósí
tása iránt. Csabacsűd kérelmét 
a piactér körülkerítéséhez szük
séges 1200 pen,?ő. segély kiuta
láséért, valamint Öcsöd község
nek a múlt évi kiadási hátra
léknak a községháza udvarának 
rendezésére való fdhasználha- 
tása tárgyában elutasította.

— Műsoros-est. A szarvasi ev.
Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
és a Protestáns Leány Egyesü
let karöltve 1943. évi április hó 
25-én este 7 órai kezdettel az 
Árvaház dísztermében vallásos, 
műsoros, húsvéti estet rendez. 
A műsoron vallásos színdara
bok, szavalatok és énekszámok 
kerülnek előadásra. Erre az es
télyre minden evangélikus test
vérünket szeretettel hívja és 
várja a Rendezőség.

— Gázkamrát épít a vármegye 
Öcsödön. A legutóbbi vármegyei 
jelentés szerint a vármegye tíz 
községe van megfertőzve lórü- 
hességgel. Ennek leküzdésére 
újabb gázkamrákat állít fel a 
vármegye. Az állam által gyúj
tott segélyből többek között 
Öcsöd községben állítanak fel 
gázkamrát.

tairdésíen lapuikban!

ÚJ KOZM ETIKA SZARVASON I
Értesítem a nagyérdemű h o l g y k ö z ö n s é g e t ,  
hogy a l e g m o d e r n e b b ü l  berendezett és 
s z a k s z e r ű e n  f e l s z e r e l t

KOZMETIKAI S ZÁ LÓ N T
nyitottam Szarvason, I. kerületi Deák 
Ferenc-uta 87. szám alatt (özv. Rómer 
Pálnc házában), ahol a legkényesebb igényeket 
Is kielégítő előzékeny kiszolgálásról biztosítom 
a mélyen tiiztelt hölgykSzonséget és kérem 
szíves pártfogó támogatásukat. Teljes tisztelettel:

Özvegy Roszik Mihály né.

keresztül a harckocsiba. Akkor 
szerencsésebb volt, csupán az 
arcán érték a szilánkok. Hal
lani sem akar! arról, hogy el
hagyja hűséges társát a pán
célkocsit és amikor felgyógyult, 
újra jelentkezett, megkapta régi 
helyét és vidáman indűlt az új 
küzdelembe.

— Most már nem érhet sem
mi baj, Szeret az Isten meg
segített 1 — mondiá á bajtár- 

sainak.
Ügylátszik még nem volt elég 

a próba. Sebesülése most sú
lyosabb, ezalkalommal a fél
szeme is megsérült.

A páncélos még abban az' 
órában megboszúlta bajtársát 
és gazdájt. A vezetőcsere után 
á harckocsi újra megindult. He
ves tűzbe került. A parancsnok 
kiszállt, hogy irányíthasson, 
mert nem tudott tájékozódni. 
Lükács őrmester kinyitotta a 
páncélos ajtaját, így akart érint

kezésbe maradni Hunyady 
zászlóssal. A következő pilla
natban nehézpuska találat érte 
a harckocsit, az ajtó becsapó
dott. Az őrmesier újból kinyi
totta, mire egy másik lövés 
ereje az ajtói ismét bevágta. A 
harmabik lövedék már a ré
sen át talált utal. Szilánkjai 
könnyebben megsebesítették az 
őrmestert a homlokán.

De akkor már tudják honnan 
tüzel a nehézpuska. Lukács 
irányzott, a lövés eldördült, az 
orosz riehézpuska elhallgatott. 
Telitalá|fat volt.

A nehézpuska tízszer lőtt a 
magános harckocsira, a ma
gyar páncélos csak egyszer 
válaszolt.

A magyar ellentámadás kü
lönben felmentette a lezárt utat 
s a páncéloskötelék, feladata 
megoldása ulán, új sünállásba 

vonulhatott.

Időszerű gazdasági kérdések
• —  —  ■

A Körösok vidékének éghajlata 
és a gazdálkodás

óceáni, déli részein a földközi tengeri, 
keleti részein pedig a szárazföldi ég
hajlat érezteti hatásál. E három ég« 
hajlati terület pedig éppen a Körösök 
torkolata táján találkozik. E vidék, 
és így Szarvas időjárása is, attól 
függ, melyik éghajlati terület tudja a 
másik kellót kiszorítani. Ha a nyu
gati az erősebb, akkor esős időnk 
van. Különösen télen íeltllnö a déli 
meleg szél. Ha pedig a keleti, akkor 
kegyetlenül hideg a telünk. Sokszor 
egyik napról a másikra tapasztalhat* 
jak a változási. Előfordul lélen, hogy 
a december esős, latyakos, majd 
pár óra alatt megfordul a szél s 
csontkeményre fagy a föld. Néhány 
nap múlva pedig vastag hótakaró 
adja luttunkra, hogy íelettünk a 
nyugati és keleti éghajlat birkózik. A 
nyugati hozza a csapadékot, a keleti 
a hideget s ha ez utóbbi győz, de* 
rült hideg idő köszöni ránk.

Ilyen körülmények közölt nehéz e 
területen gazdálkodni. Sohasem tud* 
hatja a gazda, milyen idő vár veié* 
sére. Fenti éghajlati területek hálása 
a csapadék rossz eloszlása is. Egyik 
évben túlsók az cső, máskor nem 
esik, hiába várjuk. így 1935. szép* 
lemberében 17 7 mm, októberében 17 
mm eső esett Szarvason, a követ* 
kéző év ugyanezen hónapjaiban 100, 
illetve 135 mm volt az eső. 1934. 
májusában 7 5 mm eső eseti egész 
hónapban, a következő évben ugyan* 
ezeii hónapban 901 mm. Ehhez ha* 
sonló szélsőségekkel mindenkor szá* 
molnunk kell. Éppen ezért e vidéken 
csak megfelelő tapasztalatokkal ren* 
délkező gazdák állják meg a helyű* 
két. E szélsőséges viszonyok miatt 
termellek és termelnék még ma is 
legszívesebben búzát e környéken. 
A mai idők azonban többet követel* 
nek gazdáinktól Több kockázatot 
kell vállálniok, olyan növények tér* 
melésével, melyek jobban megérzik

Az idei tavasz száraz időjárása 
elgondolkodásra késztethet bennün* 
kel. összehasonlítva az elmúlt esz* 
tendők árvizeivel, feltűnően kevés az 
idén a csapadék. Ez a nagy ellen
tét különösen azoknak tűnhetik fel, 
akik csak rövid ideje tartózkodnak 
e vidéken. Azok, akik hosszú évek 
óla laknak Szarvason és környékén, 
valamennyire hozzászoktak e szélső
ségekhez. Ha pontos magyarázatát 
nem is íudják, de ismerik e vidék 
változatos éghajlatál.

Miért van ez így? Erre szeretnék 
röviden rámutatni e pár sor keretében.

Mi szarvasiak büszkék vagyunk 
arra, hogy itt van Magyarország kö
zepe. Igaz ugyan, hogy az ország 
mértani közepéi jelzi az az emlékmű, 
melyet az elmúlt években állítottak 
fel. Nemcsak mértanilag, hanem föld* 
rajzilag is a  ̂ország közepén vagyunk. 
Különösen éghajlati szemponlból van 
vidékünk Magyarország közepén.

Tudnunk kell, hogy Magyarorszá* 
gon három féle éghajlat érezteti hatá* 
sát. 1. A nyugat Európában uralkodó 
atlanti óceáni éghajlat, melyei a len* 
ger hatalmas víztömege befolyásol. 
Ezért Európa nyugati részén télen 
nincsenek olyan hidegek, mint nálunk, 
nyáron pedig nincsenek olyan forró 
napok. 2. Európa déli részei a forró 
égöv közelébe esnek. E teriilelek ég* 
hajlata az úgynevezett meleg, mérsé* 
kelt vagv földközi tengeri éghajlat. 
Ezt a hosszú, derüli, meleg — tehát 
csapadék nélküli — nyár és enyhe, 
kissé esős tél jclle.nzi. 3. Európa ke
leti részein pedig, a hatalmas orosz 
síkság szárazföldi éghajlata uralkodik. 
Ezt a nálunk is ismert négy évszak 
— tavasz, nyár, ósz, lél — jellemzi. 
A tél rendkívül hideg, a nyár pedig 
nagyon lorró

Magyarország e három éghajlati 
terület halárán fekszik. Úgy, hogy az 
ország nyugati részein az atlanti

K Á - M O Z G O
S Z A R V A S ,  T E L E F O N :  64..................................... ...............................................................

Április 24 én szombaton, 25 én vasárnap rem ek k iá llítású

m agyar f i lm : A  F É R F I  M IN D  Ö R Ü L T

Föszérépbén: Lázár Mária, Páger, Pethes, Mály.

Április 26 •én hétfőn, ^T-én kedden 
A legizgalmasabb filmdráma: Vörös vihar

Április 28-án 9zerdán, 29  én csütör- I •%/>!!« h n r i e a  
tökön az olasz filmgyártás remeke: i n Q l ö  l l y T IS G

l^iegésziiésül egy nagyszerű egyfelvonásos
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éghajlatunk változatosságait. Ezt csak 
megfelelő ludással valósíthatják meg. 
Ezért vannak a különféle előadások, 
tanfolyamok, hol gazdasági ismeretei« 
kel gyarapíthatják. Tanulniok kell, 
hogy eleget lehessenek a mai idők 
követelményeinek és megalapozzák 
önmaguk jobb megélhetésé! is az el
következő békeidőkben.

REGÖS JÁNOS, 

m. kir. gazd. tanár.

— Halálozás. Molitórisz Pál 
szarvasi kölélverő iparos hosz- 
szas szenvedés után 67. éves 
korában elhunyt. A sokak állal 
tisztelt nemeslelkű iparost nagy 
részvét mellett temették el. Az 
elhunytban dr. Molitórisz Pál 
Verebély község főjegyzője 
édesalyját gyászolja. — Sülé 
Sámuel érdemes és közismert 
szarvasi lakos 94 éves korában 
elhunyt. Véle Szarvas békés 
múltjának egy emléke, kedves
ségéről közismert öregúr szállt 
sírba. Nagy részvét mellett te
mették el.

— Lopják a temetőben a már
vány sírköveket Vandál kezek 
mind több temetői sírkövet dön
tenek fel az utóbbi időkben a 
a szarvasi ótemetőben. De en
nél még sokkal bántóbb, hogy 
nagyon sok márvány síremlék 
teljesen eltűnik és úgy látszik, 
hogy szervezeti társaság műkö
dik össze a síremlékek lopásá
ban és értékesítésében. A ható
ságok már is a legszigorúbb 
ellenőrzést léptették életbe a 
temetői tolvajok kézrekerítésére.

— A reggeli utcai porseprésrtil.
(Beküldött levél.) Igen lisztéit 
Szerkesztőség 1 Nagyon örülök, 
hogy becses lapjuk legutóbbi 
számában a Csóky utcai mucsai 
állapotokat telték szóvá egy be
küldött panaszos levél közlésé
vel, a helyén nem való baromfi 
legeltetéssel kapcsolatban. — 
Ugyanerre az utcára van nékem 
is már évek óta egy súlyos pa
naszom, amelyre ezennel itt 
tisztelettel felhívom a hatóságok 
figyelmét. Magam is évek óta 
járok a reggeli órákban heten
ként legalább egyszer a vasút
hoz. hol az egyik, hol a másik 
irányba utazva. De bármikor is 
megyek, száraz idő esetén, min
dig egy áthatolhatatlan porten
geren kell keresztülvergődnöm, 
mert a reggeli órákban megy 
az általános sepregetés a házak 
előtt és a sok száz sepregető 
közül még véletlenül se talál
tam egyet, aki vizes seprővel, 
vagy előre fellocsolt járdán sep- 
regetett volna. Hogy ez mit je
lent ebben a rendkívüli tüdő
vész hajlamú városunk lakos
sága egészségére, azzal min
denki tisztában van. Nagyon 
kérem a hatóságokat, hogy esz
közöljenek már egyszer egy kis 
erélyes egészségügyi razziát ezen 
a helyen és szüntessék meg ezt 
az ázsiai állapotot, mert az nem 
kerül egy fillérbe sem, fárad
ságba sem, viszont szégyene és 
egészségügyi fekélye városunk* 
nak. Tisztelettel: Aláírás.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi 
enyakönyvben március 24-től áp
rilis 14-ig e következő bejegyzések 
történlek. Születtek : Bankó Pál és 
Krkos Erzsébet fia Pál, Lustyik 
János és Greksza Judit leánya Er
zsébet, Benka János és Krivien*

Eladó földek : |
1368 D-öl gyümölcsös a faggyasi laposban; 1
1600 G-öl szántó a szentesi kövesúlhoz közel; 1
2 hold szántó közvetlenül a város mellett; §
2 és fél hold szántó tanyával közvetlenül a város mellett; g
4000 □ öl szánló endrődi és mezőberényi §f

kövesúthoz közel. g
20 hold szánló Kiskirályságon (voll Wolfinger- féle), vásár- 1

helyi-út mellett; g
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen : §1
30 hold szántó Disznóhalmon ; 1
34 V* hold szánló és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren; g
60 hold szántó Kiskirályságon ; =

Eladó házak: |
I. kér., 105 sz. cseréppel fedett beltelkes lakóház; g
1. kér. 117. sz. központban lévő beltelkes lakóház; g
I. kér., 432. sz. cseréppel fedett lakóház; j g
II. kér.. 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy (elekkel, §§
IV. kér., 594. sz. cseréppel fedett lakóház; j
Elsőrangú helyen egynegyed házrész, g
3 drb. 200 □ öles telek I. kér., 391. sz. ingatlanból. g
Körösparti nyaraló erős kőépülettel, g
Eladó sarokház bennelevő vegyeskereskedés korcsma- g

joggal és berendezéssel. g

V ételre keresünk: 1
Beltelkes lakóházat a IV. kerüleiben, g
Jóminőségű szántóföldet cca. 18.000 pengőig. g
Kisebb lakóházat. g

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza- |
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet- |
hez, hol a megbízási eredményesen köz- j
vetítik. I
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szki Zsuzsanna fia János, Palyov 
András és Palyov Mária fia And
rás. Burák János és Demeter Anna 
fia János, Bokros Imre és Valas- 
lyan Judit fia András, Janecsk'ó 
György és Uhljar Anna leánya 
Zsuzsanna. Medvegy Mihály és 
Máté Mária fia György, Bécsi Já
nos és Gergely Erzsébet leánya 
Edit-Erzsébet, Benyó György és 
Brusznyiczki Anna fia István, Bankó 
István és Szirony Judit fia Tibor* 
László. Regős Mátyás és Peres 
Ilona fia István-János és leánya 
Ilona, Tusjak János és Szegedi 
Mária fia János, Szilágyi János és 
Krajcsovics Zzuzsanna leánya Er- 
zsébet-Zsuzsanna, Simkó Pál és 
Klimaj Judit leánya Mária, Miklós 
Ferenc és Ferencsik Mária leánya 
Mária- Gizellá. — Házasságot kö
töttek : Lestyan Pál Szeljek Má
riával, Gálát István Krajcsi Judit
tal. Bányász Mihály Gyurecska Ju
dittal, Cselovszky János Skorka 
Erzsébettel, Koszti István Uhljar 
Annával, Kovács János Havaj Er
zsébettel, Csicsely György Uhljar 
Annával, Sovány Mihály Nagy An
nával, Cseh Tivadar Kerekes Jo
lánnal. — Elhaltak : Gráfik And
rás 58, özv. Kresnyak Mihályné 
Lipeczky Emma 62. Kasuba Mi
hály 62. Leszenyiczki András 69. 
Petrov Anna 25. Frankó Erzsébet
11, Knyazoviczky János 66, Bankó 
István 86, Hicz János 51. Huszá- 
rik Zsuzsanna 11« Prizer János 80, 
Benkó Jánosné Komár Mária 58, 
Brusznyicki Mária 21, Szuhaj Já
nosné Galó Mária 72, Molnár Pálné 
Furár Zsuzsanna 40. Szebegyinszky 
Pálné Csicsely Mária 24, Szebe- 
gyinszki Mihály 66, Janurik Zsu
zsanna 2 Gaál Pálné Andrékovics 
Mária 79, Gyuris Erzsébet 3 hó
napos, özv. Litauszki Györgyné 
Lancsa Erzsébet 76 éves.

Fizessen elő
* Szarvasi Közlönyre.

— Turul—GyTE 3;l (1:0) A 

magára talált Turul erős lendü
letben szép játékkal győzte le 
a jó helyezést elért gyulai TE 
csapatát. Lendületes játék, erős 
küzdeni akarás jellemezte a 
Turul játékét és győzelmével 
nagy örömet szerzett nagy tá
borának.

— Gyümölcsfák permetezését nem 
lehet a naptári időhöz alkalmazni. A 
rézgálic észszerű felhasználását, a 
konyhákért, baromfiudvar időszerű te
endőit ismerteti a Magyar Gyümlcs leg
újabb száma, melyből egy alkalommal, 
lapunkra hivatkozással, ingyen mutat
ványszámol küld a kiadóhivatal. Buda
pest, V., Vilmos császár-ú( 76.

— Nem szabad a virigzó gyiaolcsfát 
permetezni. Egyes gyümölcstermelők 
gyümölcsfáikat túl buzgóságból még a 
virágzás idején is permetezik, holott 
ennek semmi célja nincsen, sőt kárt 
okozhat vele, mert a nektártgyüjtő mé
hek a mérgező hatású permetlevet is 
felszívják és elpusztulnak tőle. Mivel 
a méhek a mézgyüjtő munkájának a 
mai időkben fokozott jelentősége van, 
ezenfelül pedig a méhek a virágok 
megtermékenyítésének elvégzésével a 
gvümölcstermelést is előmozdítják, il
letékes helyről felhívják a figyelmet 
arra. hogy a földmiveíésügyi miniszter 
rendeletei tiltják a virágzó gyümölcsfa 
permetezését és a virágzó fának arzén- 
tartalmu növényvédelmi szerekkel való 
porozását. Aki e rendeletek ellen vét, 
15 napig terjedhető elzárással és pénz- 
büntetéssel is büntethető.

— Az Uj Idők legújabb számá- 
méban egyre növekvő drámaiság- 
gal folytatódik Gulácsy Irén nagy
szabású történelmi regénye s mind 
érdekesebben bontakozik ki Bónyi 
Adorján finom iróniájú, modern 
társadalmi regénye. Novellát Ba
rabás Gyula és Kaposvári Szabó 
István írtak ebben a számba. — Az 
asszonyok vigyáznak I címmel írt 
gyönyörű verset a Magyar Lányok 
új számába Ágon Ágnés. Az e heti 
szám gazdag tartalmából kiemel
jük még Szentmihályné Szabó 
Mária Munkács asszonya és Z. 
Táboti Piroska, Dalol az erdő 
című regényeit. — Kati, Matyi 
meg a jó madarak címen írt foly 
tatásos regényt Az Én Újságom

Tündérvésár számára Z. Tábori 
Piroska, amely hétről-hétre jelenik 
meg a hasábjain. Dékány András 
A vidra-őrs legényei cimü folyta
tásos történetével együtt. Díjtalan 
mutatványszámot mindhárom lap
ból kívánatra bárkinek küld a 
kiadóhivatal, Budapest VI., And- 
rássyűt 16. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

APflÚHIRDETÉSEK.
Apróhirdetések állást keresőknek és ál
lást hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min* 
den további szó 2 fillér. Epfyéb tárgyú 
apróhirdelés 10 szóig 60 fillér, három
szori feladás esetén 1*20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

■ Elsőrendű fehér és színes 
borok 1 80 P tői 2 P-ig állan
dóén kaphatók id. Dancsó An
talnál. Csépa. piactér._________

• Tanoncot fölvesz Benczúr 
János szobafestő mester. 1. kér., 
142. sz.

. Eledó I. kér., 73. sz. ház. Ér
deklődni lehet ugyanott.

• Zöldrefestett használt és ke
veset használt igáskocsik eladók.
I. kér., 134. sz.

• Mangolzugban, nyaralónak al
kalmas mederrész eladó. Érdek
lődni lehet I. kér., 190. sz. alatt.

. Eladó I. kér., 171. számú ház. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

. 50 kötetes Jókai-sorozat al
kalmi áron olcsón eladó. Ugyan
ott egy 10 kötetes Tolnay Világ- 
történelem is eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

. Lószerszám, téglatör
m elék eladó. Krebs-ker- 
tészet.

• Eladó III. kér., 59. szám alatt
4 szobás nagy családi ház, alsd 
lakással és mellékhelyiségekkel. 
Érdeklődni lehet dr. Gémes 
Szilárd ügyvédnél.

• Maczólaposon 250 D-öl gyü
mölcsös eladó. Az eladással dr. 
Faragó Jenő ügyvéd van meg
bízva.

• III. kér., 162. számú ház el
adó. (Árvaház mellett.)

. Tanulót felvesz a Csery-cuk- 
rászda._______________________

. Jobb szoba- konyhás, esetleg 
kétszobás lakást keresek azon- 
nalra. Címet a kiadóba kérek

. Körösparti nyaralónak alkal
mas üres lelket keresek. Cím 
a kiadóban megtudható.

. Kisérpádba egy itcés keres
tetik. Érdeklődni lehet Czeperkó 
Árpád-bérlőnél.

. Körösparii kioszk italmérés
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe utca 4. szám alatt.

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

FeleUs kiad« NAGY SÁNDOR  
Nyoiulett a Sxarvaai KöxlBny Nyoa» 
ái> éa LapIdaiiAviUalal nyomdijibaa 
I, kér., Horthy M lk líiil 9.« *


