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Emlék a Don mellől
Várai Péter kedves magyar 

testvéremmel, aki egy szarvasi 

vállalatnak példás szorgalmú, 

igaz magyar lélekkel áldott mun

kása, régi idő óta igaz magyar 

testvéri és baráti viszonyban 

<93gyok. ó  egyike annnak a sok 
száz és százezer, mindjobban 

gyarapododó magyar munkásré~ 

tegnek, amelynek minden gon

dolkodó egyede rájön, hogy a 

magyar munkás mellé barátnak, 

segítőtársnak a más foglalkozású 

magyar fajú ember inkább hoz- 

záillik, mint a zsidó intellektuel, 

aki a pártfillérek tömegéből mint 

szoedem vezér igyekszik biztosí

tani magának a mindennapra 

való libamájat. A nehéz magyar 

Idők és az egymásra talált ma

gyar fajtaszeretet hozott bennün

ket is össze és amikor ez évi 

március 15-én a Magyar Szabad- 

ság felvirradásának szent nanját 

ünnepeltek a Hősök Emlékműve 

előtt, én őszintén megmondom, 

nem a hivatali küldöttségek kö" 
zött kerestem helyet magamnak, 

de, hogy találkoztam kedves, jó 

Várai Péter munkás-barátommal, 

aki akkor jött haza a csatatérről 

megsebesülve, hozzácsatlakoztam 
és a Városháza falához támasz

kodva hallgattuk együtt az ün

nepség lefolyását. Az ünnepség 

együttes hallgatása még jobban 

összehozott bennünket, mert bár 

az ott elhangzott szavak a vér

ségi összetartozást nem minősí

tették oly fontosnak, mi éreitük, 

nagyon is éreztük, hogy mi is 

az a vérség, a szent magyar 

fajlság. Szemeink könnye, szíve

ink dobbanása, álmaink együtt

érzése, vágyaink feltörése mind

jobban éreztette velünk áldozat
kész magyarságunk. Keveredhet

tünk mi itt Szarvason is sok ki

sebbséggel, tóttal, göröggel, sváb

bal, mégis csak az ősöktől hozott 

magyar vér tört fel bennünk és 

ez az ősi vér hajt bennünket 

a békesség munkájára, és a 

harc nagyszerűségére. Ezért az 

ezeréves magyar hazáért dolgo

zunk mi itt munkások, kereske

dők, iparosok, gazdák, tisztviselők 

és ennek a drága magyar föld

nek véráztatta földjéért szállunk 

harcba, ha kell nem a saját éle-

tünkkért, de a szebb magyar jö

vőért. Várai Péter kedves ma

gyar testvéremmel való régi ba

rátságunkat az ez évi március 

15-iki ünnepség még jobban meg

pecsételte. Erezte ő is, de én is, 

hogy ha minden magyar úgy 

összetalálkozna egymással, mint 

én ővele és sok más őszinte és 

igaz magyarral, akkor itt nem 

lennének problémák, akkor itt 

nem lenne soha eltérés foglal* 

kozási ágak, munkás és munka

adó, szegény és gazdag, szeren

csés és elesett, tehát magyar és 

magyar között. Hogy én ezt érez

tem, bizonyítja sok megnyilatko

zásom, amit kicsinységemből

A magyar nemzet hűséges sze-v 
retettel és hódoló tisztelettel ünne-f 
pelte meg a mull hél péntekjén 
Horthy Miklós Kormányzó Urunk-; 
nak, a magyarság vezérlő csilla-: 
gének születése 75. évfordulóját.; 
A harangok ünnepi zúgása köz
ben minden város és falu emel
kedett érzéssel és a szebb jöven
dőbe vetett hittel ünnepelt. Békés '* 
vármegye magyarsága is egybe
dobbant szívvel gondolt az orszá- 
gotmentó és országot alapító* Ve
zérére. A törvényhatóság ünnepi 
közgyűlést tartott, amelyen baiczai 
Beliczey Miklós főispán köszön
tötte emelkedett és magyar szivé
ből jött őszinte szavakkal Magyar- 
ország Kormányzóját, Beszédében 
vármegyénk főispánja a követke
zőket mondotta :

Békésvármegye törvényhatósága 
nemes hagyományainak, szíve 
sugallatának és legfennköltebb ér
zéseinek tesz eleget akkor, ami
kor a mai napnak ünneplő kül
sőségei közöli, ünneplő belsővel, 
ünneplő lélekkel gyülekezeti szék
házának nagytermében. Valóban 
ünnepelünk, az ünnepek igazi ér
telmével, igazi rendeletével és je- 
lenlőségével : ünnepelünk úgy,
hogy Istenhez imádkozunk áldást 
és kegyelmet kérve népünknek 
Istentől adott egyetlen Vezérére 
és ünnepelünk úgy, hogy ma
gunkba szállunk azért, hogy erőt 
meríthessünk a magunk munká
jához Főmélótfágú^ Kormányzó

igyekeztem mindenki érdekében 

elérni de érezte ő is, mert most, 

hogy leszerelt és magának Don 

mellől örök sebhelyeket, nékem 

egy művészi vésésű siapnell-hü- 

velyt hozott el magával, amelybe 

nevét vésette, hogy értékeim kö
zött mint a legnemesebbet he

lyezzem eL Kedves Barátom, 

Várai Péter, aki a Don mellett 

a Szovjet pokol borzalmaiban 

bizonyítottad be magyarságodat, 

engedd meg, hogy itt és így kö

szönjem meg figyelmességedet 
és emléktárgyadat, ami nemcsak 

arra emlékeztet engem majd, 

hogy a nagy harcban is gondol

tál rám és reánk itthoniakra, 

hanem arra Is, hogy a magyar 

csapatok más nációk utócsapa-

Urunk legnagyobb férfierényeinek 
kiapadhatatlan forrásából. Olyan 
időben kormányozza Ó nemzetün
ket, amelyhez hasonlóan súlyos 
időkel még a mi viharban edzett 
történelmünk sem mutathat fel 
még egyet. Történelmi pillanatok
nak a szakadatlan láncsorozala 
volt a feleltünk elmúlt 24 esz
tendő, amikor is a veszedelmek
nek, örvényeknek és szakadékok* 
nak olyan keserves kálváriáját 
járta ez a nemzet éspedig úgy, 
ahogyan csak egy magasabb ren
deltetéssel és hivatással biró nép 
jéihatotl és ez is csak akkor, ha 
Isten küldöli melléje erre az útra 
egy vezetőt. Utasai voltunk en
nek ez útnak mindannyian és 
tanúi ezeknek ez időknek vala
mennyien. Így ismerjük 24 esz
tendő rrulljál, de ma azt lát
hatjuk Tekintetes Törvényhatósági 
Bizotlsóg, hogy a jelenben is Q 
az. aki nemzetünk jövőjének a 
törU'nelmél iiéi-yiija. ö  az ma is 
eki politikánknak útjait megjelöli, 
ez ö  személye sugétozza felénk 
azokat ez eszményeket és ideólo- 
kal, amelyek jövendő boldogulá
sunkat is úgy jelentik, ehegyen 
hűek meredünk hozzájuk ! A 
pusztító nemzetközi fontdalmak- 
kal szemben Hoiihy Miklós kardja 
volt és maredt Európában a leg
első fepyver és nekünk itthon ma 
is az Ő keze mutatja az irányt 
ahhoz, hogy az általa semmiből 
teremtett erős honvédségnek védő-

tának volt a védője és nem az 

ő hibájuk volt, hogy el kellett 

szakadniok az ellenségtől ott a 

Don mellett. A magyar hősies 

helytállás egyénisége benned 

most is megnyilatkozott ajándé

kodban, és ha ezeket látom és 

érzem, bizton kell hinnem abban, 

hogy egyszer eljön az idő, ami

kor minden igaz magyar ügy 
egymásra talál, mint te Várai 

Péter, a hős magyar szakaszve

zető és én eddigi egyszerű mun 

kása a belországi frontnak. Kö

szönöm az örök emlékeket ami

ket szereztél és hoztál nékem 

jó Várai Péter.

bástyái mögött miként kell a 
keresztény nemzeti gondolatnak 
jegyében olyan szociális munkát 
végezni, amelyik maradandó igazi 
értékekkel tud országot építeni- 
Mindig épített és azt teszi ma is 
a világégés kellős közepén, mint 
akinek már egyedül a puszta 
személye is elég ahhoz, hogy 
oszlályharc, vagy pártos széthú
zás helyett, a társadalomnak min
den rélege összefoghasson, egyet 
akarjon és tényleg együtt dolgoz
hasson mindenki, aki magyar! Új 
utakra vezet, de örökérlékű ha
gyományainkkal együtt és gyer
mekeinknek majd a történelem 
fogja tanítani, hogy korszerű fej
lődésünknek a biztosítása mellett 
csakis ezen az úton kerülhettük 
el a nagyobb megrázkódtatásokat. 
Lehel, ho$y valamivel talán las
sabban haladunk mint mások, de 
nem pocsékoltunk erőt és biztos, 
hogy nem áldoztunk fel semmit 
sem abból, amiben egy nemzet 
sem lehet eléggé gazdag: nem
áldoztunk hiába az igazi szellemi 
és anyagi értékekből csak úgy, 
mint a legdrágább magyar élet
ből és a magyar vérből sem I Az 
egész 'világon szinte példátlanul 
álló rend és nyugalom, amiben 
mi Magyarországon élhetünk, ez 
is elválaszthatatlan fogalom Kor
mányzó Urunk személyétől. Az 
ó  tekintélye egyébként nemcsak 
itthon mielöltünk a legnagyobb. 
Nemzetközi viszonyaiban is elérte

OROSZ IVÁN.

Egész Békés varmegye és a szarvasi járás 
összes községei hódolattal ünnepelték 
a Kormányzó Urat 75. születésnapján

A várm egye, törvényhatóságának díszközgyűlésén Beliczey Miklós főispán
köszöntötte a  Kormányzó Urat



a legmagasabb rangot, — az 
egész világnak nagyrabecsülését — 
és nem kétséges/hogy az Ö sze
mélyébe van az a magyar erő és 
reménység, amelyiknek részünkről 
a legnagyobb súlya lehet majd 
az elkövetkezendő békekötésnek 
és az európai ujjórendezés idején 
is. A mai napon, amikor 75 ik 
születésnapja alkalmából különös 
hódolattal, hűséggel, halával és 
meleg szeretettel gondolunk Fő- 
méllóságú Kormányzó Urunkra, 
akkor a Mindenható Úristenhez 
küldött imánkban benne él és 
benne lemeg a mi egész várme
gyénknek fohásza. Mert tanyán, 
falun, vagy városban, — csak 
úgy mint házikóban, kúriában, 
vagy palotában, minden magyar 
anya és hitves ösztönösen érzi, 
hogy tűzhelyeiknek a melegéről 
az ö  atyai szíve gondoskodik. 
Gyermekeinket az ő  élete példá
jában és legendás személyébe 
vetett hit acélozza bátor magya
rokká. a férfiak karját és kardját 
pedig az a tudat teszi erőssé, 
hogy munkánknak a jövőjét az 0 
bölcs kormányzása irányítja. Azt 
pedig az egész világ — ha akarja, 
ha nem akarja — is tudja, hogy 
Magyarország rendjére és függet
lenségére. a magyar honvédre és 
annak családjára, valamint orszá
gunk ezeréves határaira és jövő
jére Horthy Miklós vigyáz !

Szarvas nagyközség képviselő
testülete színién díszközgyű
lést larlott Tólh Mátyás tör
vénybíró elnöklete alatt. Az ün
nepi deklarációt Moidvay Béla 
helyettes főjegyző olvasta fel és 
az ünnepi emlék beszédet Selmeczy 
Géza gi;nn. tanár, képviselőtestü
leti tag mondotta. - Ugyanezen a 
napon Öcsödön Molnár Béla fő
jegyző elnökletével gyűlt egybe a . 
képviselőtestület és itt lrlanda 
Dezső ref. lelkész ünnepi beszéd
ben mondott fohászt. Békésszent
andráson Baghy István •' főjegyző 
és Aszódy István községi bíró 
elnöklete alatt lefolyt díszközgyű
lésen dr. Schauer Gábor nyug. 
főszolgabíró, képviselőtestületi tag. 
Csabacsödön pedig dr. Gergely 
István főjegyző tolmácsolták köz* 
ségük érzelmeit a dicsőségesen 
vezérlő Kormányzó iránt.

h í r e k
Is te n tis z te le te k

A szarvasi ev. nagytomplombun va
sárnap délelőtt tót, 10-tő! magyar, az 
újtemplomban tótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvű könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagyarázBtot tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap délelőtt 8-órától diákmise. 
9 órakor csendes mise, 10 órakor 
*zentbeszéd nagymise. Délután 6 óra
kor áj tatosság.

Szarvason református istentisztelete!

Í
rtanak vasárnap délelőtt 10 órától az
rvaházdísztermében. Kondoroson min

den hónap második vasárnapján dél
után 2 órakor- van istentisztelet a köz
ségi iskolában.

— Esküvő. Nagy Lenke polg. 
isk. tanárnő és Liszka István gimn. 
tanár 1943. évi június hő 28-án 
délelőtt 10 órakor tartják esküvő
jüket a szarvasi evangélikus ótemp- 
lomban.

A Magyar Élet Párt nagy érdeklődés 
mellett tartotta meg gazdasági tárgyú 

választmányi ülései
Csabacsűdön, Szarvason, Békésszentandráson és Öcsödön folytak le 

a tanulságos értekezletek

A Magyar Élet Párt új helyet
tes |lnöke, dr. Biró Zoltán, vár
megyei titkár, dr. Tóth István, a 
kerü’et országgyűlési képviselője 
dr. Zerinváry Szilárd és Selmeczy 
Géza a párt kerüleíi elnöke szom
baton és vasárnap Csabacsűdön.
Szarvason. Békésszentandráson és 
Öcsödön kerületlátogató kői útjuk 
során résztveítek a MÉP választ
mányi ülésein és mindenhol nagy
számban összegyűlt tagok és ér
deklődők előtt gazdasági és poli* 
tikai beszámolókat tartottak és 
meghallgatták a különböző foglal
kozási ágak körében felmerüli 
kívánságokat. Csabuc*űdön Cho- 
ván József ev. lelkész. Szarvason 
vitéz Tepliczky János földbirtokos.
Szentandráson Loránth Gyula ig. 
tanító és Öcsödön vitéz Tólh Sán
dor postamester elnökletei alait 
megtartott üiéseken vitéz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselő és 
dr. Bíró Zoltán vármegvei elnök- 
helyettes, a fjispán képviselője, 
nagytávlatú beszédeikben kimerítő 
részletei éggel ismertették az or-

Dr. Tóth István vármegyei köz
ponti titkár, az ország gazdasági 
állapotáról nyújtott alapos tájékoz
tatót és beható lelkiismeretesség
gel adott felvilágosítást a július 
1-én életbelépő Jurcsek féle tör
vényről. taglalta az ipar. a keres
kedelem, a munkásság és a tiszt
viselőkérdés problémáit és röviden 
kitért a feketepiac közeli drákói 
megrendszabályozására is Sel- 
meczy Géza kerületvezető, gimná
ziumi tanár megemlékezett a Nem- 
zeii Egység 10 évvei ezelőtti és 
a Magyar Élet 4 evvel ezelőtti 
zászlóbontásáról és beszámolt 
ennek az egy évtizednek a küz- 
dílmeiról, eredményeiről, háláját 
és köszönetét nyilvánította az ősz- 
szes tisztségviselőknek és *a pártta
gok ha'aimas táborának, ho^y a 
letelt 10 év, illetve 4 év alatt hű
séggel, hittel és kötelességük pél
dás teljesítésével a szervezet ere
jét és tekintélyét növelték. Felszó
laltak még Csabacsűdön dr. Ger
gely István főjegyző és Laukó 
János aralómunkás.

szég kül- és belpolitikai helyzetét.

— Doktorráavatás. A budapesti egye
temen folyó tlő 26-án az orvostudomá
nyok doktorává avatják községünk jeles 
szötöttjét. dr. Szeberónyi (Jíinurik) Györ
gyöt. Gratulálunk.

— Üzennek a szarvasi honvé* 
dek. Mihalacz Andtás honv. üzeni 
a K. 539.,számról: Messze idegen
ből küldöm haza üzenetemet* a 
szent magyar földre és annak 
boldog lalíói közé. Édesanyám iák. 
testvéreimnek, valamint mindazok
nak akik nem feledkeztek meg'a 
szebb jövő harcosairól. Fogadják 
egy igaz magyar harcos szivéből 
fakadó hálás köszönetét és üd* 
vözletét. Csókolom édesanyámat 
és testvéreimet. Üdvözlöm áz ősz- 
szes ismerősöket, valamint a köz
ség többi lakóját. BANDI.

— A Bajtársi Szolgálat üzene
tei. Lovászy János édesanyja a 
fiáról adjon pontos adatokat, mert 
a Vöröskereszt másként nem tud 
felvilágosítást adni. — Németh 
Mihály 'hadisegély ügyében írjon 
a fiának, hogy sürgesse a hadi* 
gondozó tiszttől a névjegyzék le- 
küldését. mert addig a községi

elöljáróság nem intézkedhet. — 
Gálát János részére kiadott köz
ségi határozat álveheíő az elnök
nél. Fellebbezés beadva. — Po 
roszlai Imre hozzátartozói rövide
sen idézést kapnak a község elöl
járóságéhoz segély ügyben. — 
Kornár vMrhály (édesanyja Kepe 
nyes Anna) a Szovjet elleni h4- 
borúban Stepanowkénál eltűnt, 
ez évi január 20 án. — Krkos 
Pál (anyja Pecznik Zsuzsánna) az 
orosz harctéren január 20*án el
tűnt. -T- Urbancsok Györgyné 
hadisegélye ügyében n névjegy
zék leküldése végett levél ment.
— Szpisjak Mihály utáni érdeklő 
désre válasz még nem érkezeit.
— Galó Györgyné (l.# 464. sz.) 
címére a pénz ügyében levél 
ment a Tábori Posta Tudakozó 
Irodájához. — Komlovszki Jánosné 
(T. IV.. 116. sz.) hadisegélye 
ügyében adja le férje pontos ada
tait. — A Bajtársi Szolgálat min
den kedden és pénteken tartja 
hivatalos óráit a Városháza kis
tanácstermében.

Ú J  K O Z M E T I K A  S Z A R V A S O N !
Értesítem a nagyérdemű hö l gy  közönséget ,  
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 ZA LÓ N T
nyitottam Szarvason, I. kerület, Deák 
Ferenc-uta'87. szám alatt (özv. Rómer 
Pátné házában), ahol a legkényesebb Igényeket 
is kielégítő előzékeny kiszolgálásról biztosítom 
a mélyen tliztelt hSIgykffzönséget és kérem 
szíves pártfogó támogatásukat. Teljes tisztelettel:

Özvegy Roszik Mltiályné.
Tisztelettel értesítem a gazdaközönséget, hogy

síid e t két« keddi u fó i  vsa
b o r j ú á't v é  t e la
az előirt napi árért.

____________ Vitéz TÓTH JÁNOS é> TÁRSAI.

— A miniszterelnök Szegeden. 
Az Országos Alföldi Bizottság va
sárnap délelőtt a Városi Színház
ban nagygyűlést rendez, amelyen 
megjelenik többek közölt Kállqy 
Miklós miniszterelnök és dr. Re
ményi Schneller Lajos pénzügy- 
miniszter is. A nagygyűlésen 
Szarvasról is egy küldöttség vesz 
részt.

— Vezetői értekezlet a Magyar 
Élet Pártban. A Magyar Éle! Pált 
szarvasi vezetősége szombaton 
este a Polgári Körben lévő párt
helyiségben vezetői értekezletet 
tnrlolt, amelyen megjelent dr. 
Ugrin László járási főszolgabíró, 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd ország
gyűlési képviselő, dr. Bíró Zoltán 
a MÉP válaszímányi elnökhelyet
tese és dr. Tólh István vármegyei 
titkár, valamint a vezetőség 26 
tagja. Orosz Iván ügyvezető elnök 
megnyitója után dr. Biró Zoltán 
vármegyei h elnök ismertette ez 
aktuális problémákat, majd vitéz 
Tepliczky János szarvasi viszony
latban a gazdasági kérdésekhez 
szóit hozzá. Dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselő 
felvilágosító szavaival ért véget a 
vezetői értekezlet.

— Tizenöt pengőért adta el a 
fŐZÖVajat. Springely Istvánná Ko
hói Zsuzsánna 44 éves szarvasi 
tejtermékkereskedő Fux Sándor 
szarvasi 51 éves zsidó állásnél
küli péksegédnek a főző vaj kiló
jáért 15 pengőt, a juhtúró és juh- 
gomolyáért kilónként 7 pengőt kért 
és fogadott el. A gyulai uzsora- 
bíróság Szarvason működő egyes- 
bírája árdrágító visszaélésért 300 
pengő pénzbünlelésie és egy évi 
jogvesztésre ítél te. Fux Sándor 
zsidót pedig, aki lovábbeladás cél
jából vette meg a tejtermékeket 3 
heti fogházra és egy évi jogvesz
tésre ítélte. Az ítéletek jogerősek.

— Elaludt a gineken. P. Szűcs 
Lajos 12 éves mezőtúri kisbéres 
szombaton délután lovakat legel
tetett a mezőtúri határban ja pusz- 
tabánrévi és öcsödi útkeresztező
désnél. A kisbére6, mialatt a lo
vak csendesen legelgeltek, felment 
a vasúti sínek közé, ott játszado
zott, majd elfogta az álmosság 
és elaludt. Ekkor, jött Szarvas 
felé Mezőtúrról a mótorosvonal. 
A kocsi vezetője a kanyarodóban, 
nem vetle észre a sínek között 
szundikáló fiút, csak amikor kö
zel volt hozzá, de akkor már 
nem tudla leállítani a vonatot. A 
motor zajára a íiúcska felkapta 
a fejét és a mótor azt ütötte le. 
Az eszméletlen állapotban lévő 
fiúcskát feltették a mótoros vonatra, 
aki pár pillanatra magához tért, 
még a nevét is megmondotta, 
azonban elhagyva Puszlabánrévét, 
meghall a vonaton. Szarvasra 
hozták be, hol felboncolták s meg
állapították, hogy agybénulást és 
ogyzúzódást szenvedett. Szarvason 
temették el a szerencsétlenüt járt 
kisfiút.

Kereskedősegéd
magas fizetés mellel! 
n a g y v á l l a l a t  
belépést« keres.

Üzletszerzők
ugyanott. fe lv é te t le k .
Címet kérem a kiadó
hivatalba jeadni fizetési 
igény, referenciákkal.
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Szarvas község minden becsületes 
nincstelen magyar családot 

házhelyhez fog juttatni
{ Értekezletet tartottak a házigénylők részvételével 

a Városi Színházban

Szarvas nagyközség elöljáró
sága hétfőn délelőttre a Városi 

Színházba értekezletre hívta ösz- 

sze mindazokat, akik az idevo

natkozó törvény alapján végzett 

előmunkálatok során házhelyre 

Igényűket adták be. A nagyszám

ban megjelentek előtt dr. Sinko- 

vics Mihály, a községi adóhivatal 

főnöke ismertette a házhelyakció 
mai állását. Bejelentette, hogy az 

elöljáróság a közelmúltban 10 ház

helyet adott át az ONCSA-nak, 

amiken a házépítés már megkez

dődött. Ezeket a házakat a sok- 

gyermekes családok kapják meg.

Közölte, hogy a község saját te

rületéből 49 házhelyet jelölt ki 

és mivel minden becsületes ma

gyar családnak óhajt házhelyet 

juttatni, magántulajdonban lévő 

területek kisajátítására az intéz

kedéseket már megtette. Szarvas 

lakossága köréből több mint 400

■ i . '

Időszerű gazdasági kérdések 
Több kukorica

jelentkezés történt házhelyért. 

Előadásában közölte , azt is, hogy 

a szarvasi lakásviszonyok orszá

gos viszonylatban eléggé tdrhe- 

tőek, mivel nálunk 5 emberre 

esik egy ház, míg máshol 8—10 

emberre. Ismertette ezután a ház
helyakció anyagi részleteit is, majd 

indítványozta, hogy a jelenlévők 

kerületenként megbfzottakatkGld- 

jenek ki a további ügyek vezeté
sére. A jelenlévők a bizottságba 

Szlovák Pált, Gaál Lajost, An

tal Lajost, Bakonyi Andrástv#K!i- 

maj Jánost, Babecz Jánost, Havaj 

Györgyöt, Czesznak Györgyöt« 

Kondacs Pált, Gyemjan Györgyöt, 
és Kondacs Jánost választották 

meg. Dr. Sinkovics Mihály és Tóth 

Miklós községi mérnök a felszó

lalásokra és kérdésekre adtak 

válaszokat, majd az értekezletet 

az elnöklő jegyző berekesztette.

■s:

-A m. "kir. íöidmlvelésüávi minisz
térium egy igen szemléltető és érié« 
kés tuzctet bocsájtoll a gazdák ren
delkezésére „Több kapálás, löbb kuko
rica" címmeL Ez a füzei minden 
gazdasági szakiskolában, továbbá a 
m. kir. gazdasági felügyelőségek és 
a gazdasági elöljáróktól ingyenesen 
beszerezhető Leírja a füzet a sikeres 
kukorica termesztés legfontosabb sza
bályait. Tartalmát minden gazdának' 
ismernie kell, ha azt akarja, hogy, 
jó kukorica termése legyen.

Szerezzük meg a füzetet, olvasuk 
d, kövessük a jótanácsol. Különösen 
a kukorica ápolására vonatkozó 
részi tegyük magunkévá, mert e 
tekintetben bizony sok hiányosságot 
láthatunk és sok hibi^ követünk el.

Ilyen gyakori hiba a megkésett 
és nem elégszeri kapálás, a későn 
egyelés. Vannak gazdák, akik akkor 
kapálnak először, tinikor már a 
kukorica a gyomtól nem látszik. A 
kukorica pedig megkívánja, hogy 
kikelése után, amikor az már 1 cm. 
magasságot elért, azonnal kapáljuk. 
Jó porhanyó és tiszta földön az 
első kapálást a borona helyettesít
heti. A kapálás megismétlése gya

korisága is nagyon fontos. A má
sodik kapálást ne a gyomok meny- 
nyiségéhez szabjuk. Attól függetlenül 
is kapálnunk kell, ha a föld csere
pes, vagy az eső mlat megtömődött. 
Tulajdonképp minden eső után ka- 
pálnunk,'porhanyflenünk kellene. A 
kukorica kapás növény. A kapa a 
dajkája, nevelője. A második kapá
lást kövesse a harmadik, sót a ne
gyedik Is. Minden kapálás egy kai. 
holdon 2—3 q csöves terméstöbb- 
leíet jelent Ez valóság. Kísérleti tele
pünkön végezett számtalan kapálást 
kíséret igazolja ezt. A 70—80 cm. 
sortávolságra veteti kukoricái jól le
het lóval kapálnL Egy lókapa na
ponta 1 és fél — 2 és fél kai. hol
dat kapál meg. Az ulánna való Iga
zítás pedig igen gyors munka, egy 
kaL holdat 2—3 ember játszva el
végez. A tisztán kézzel való kapálás 
drága. Egyszeri kézi kapálás kai. 
holdanként 5 — 6 munkást igényel. 
Ha számítási végzünk. hogy a több
szöri kapálás jövedelmező-e--' vagy 
nem. világos lesz előliünk a kimutat
ható nagy kUKJmbség a I0j>b kapá
lás javára. "Nem-is szólva arról, 
hogy egy 3 vagy 4-szeri kapált 
kukorica fold milyen hettással lesz

F É M  B E T O N E T

LEGJOBB SZIGETELŐANYAG.
Talajvíz, nedves lakásoknál, vízmeden
cék, kúlak, azennyvfzgödrök. betonpa* 
dozatokfelszivárfó rted vess égé ellen.

I Z O L Á T O R "ff
Az lzola’orral •rifetdhetfk lakáahelyi- 

•~* ségek, M dv tu ig a tk  kitett falak.Pincer
,<• helyiségek, melyek mosókonyha és "mű*

\__  a k. helyül szolgálnak. Képviseli 4a kaphatói
DONNBR AKTÁD fUvnskedA SZARVAS.

“Újból megnyílt
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] '  - K E R E K T Ó
! iszap:  és  g y ó g y f ü r d ő .
| A szokatlan nagy érdeklődésre 
| való tekintettel fölkérem az üdülő 
| közönséget, hogy szobalgéoylé*
| seiket már most jegyeztessék elő,
| mert azl csak így tudom biz*
! tosifani nb. vendégeimnek.

Teljes tisztelettel *

ÉGETŐ JÁNOS
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az utána jövő búza termésered
ményére.

Gyakori hiba még nálunk a ké
sőn egyelés is.’A kukoricát a má
sodik kapáláskor — 15—20 cm.
magasságban — feltétlenül egyen
líteni kell, nem pedig akkor, amikor 
már az 50—00 cm. magas és takar
mányozásra igen alkalmas. Tanul
juk meg: „Egy rókáról két bőrt nem 
lehet lehúzni 1“ Ez a közmondás áll 
a kukoricára is.

KEREKTÓ.
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Végül nem szabad elfelejteni, hogy 
a kukoricái fattyazni is kell. Ez a 
munka a harmadik kapálás előtt 
végzendő el.

A mai időjárás nagyon kedvez a 
kukoricának. Bájtunk múlik ennek a 
kihasználása. Kapáljunk tehát több
ször, mert a löbb kapálás, több 
kukorica!

JENEY LÁSZLÓ 
m. kir. gazdasági tanár.

A gondos gazda a baromfitenyésztés 
fokozásával sokat könnyít a terméspontok

csökkentésén
A kétasszonynapi csirkék 

késő ősszel mér piacra dobhatok
A közellátási miniszter július 

1-én életbelépő 100.800—1943. 
sz. rendeletét, mely a mezőgazda
sági termelők lermési és beszol- 
gáltatá8i kölelezt(8égét szabályozza 
a baromfitartó gazdák előnyösen 
kihasználhatják a maguk javára, 
mert- módjukban áll beszolgál- 
tatási. kötelezettségüket nagyrészt 
baromfival és tojással is lerórii. 
A rendelet értelmében beszolgál
tatott hízott libáért és h í7 0 t t  ka
csáért 5’1 ; a sovány libáért és 
kacsáért, valamint a csirkéért, 
tyúkért, pulykáért, gyöngyösért 4 
a tojásért pedig 8 búzaegységet 
számolnak el kg-ként a beszolgál
tató javára. Jól teszik tehát a gaz* 
dák, ha minél löbb baromfit ne
velnek, annál is inkább. mert a 
baromfi értékesíti legjobban a fel
elelett takarmányt, vagyis ugyan
annyi takarmányból több zsírt, 
húst, tojást, tollat termel, mint 
amennyi húst, zsírt és egyéb ter
méket a többi háziállat.

A beszolgáltatást kötelezettség 
leljesítésére igen alkalmasak az 
u._ h. ^kólasszonynapi" csirkék, 
amelyek késő ősszel 10— 12 he
tes korukban már kifejlettek és 
piacra dobhatók. Felnevelésük 
úgyszólván semmiben sem kerül, 
hiszen a természet lerítelt asztal
lal várja Őket. összeszedik a 
többi háziállattal nem értékesít
hető, Össze nem gyűjthető, tehát

egyébként veszendőbe menő g«- 
bóhamagvakat a szérüskertékben, 
tarlókon, kazlak alján, pusztítják- 
a bogarakat és felszedik a szán
tásról az ekevas által felszínre 
került különféle kártevő rovarok 
pajorjait. Saját érdeküket szolgál
ják a gazdák, ha minden kotlóju- 
kat megültetik és minél több őszi 
csirkét nevelhet. Akinek nincs, 
vagy nincs elegendő kottája, az 
forduljon valamelyik bérkeltető ál
lomáshoz, ahol a tojásokat, a leg
korszerűbb gépekkel olcsón kikel
tetik. vagy szerezzen be napos
csibéket a legközelebbi állami 
keltető* központtól. Itt kell meg
jegyeznünk. hogy helytelenül cse
lekszenek és önmagukat károsít
ják meg azok a gazdák, akik 
az értékesítésre szánt tojásokat 
azzal a célzattal tartják Vissza, 
hogy július elseje u’án, mikor a 
rendelet életbe lép, eladják és ak
kor mindjárt beszámíthatják a be- 
szolgáltatási kötelezettségbe is. A 
tojás, különösen meleg időben na
gyon gyorsan apad, súlyából vészit 
és romlásnak indul. Minthogy a 
tojást súlyra vásárolják, minél ré
gibb. apadtabb, annál kevesebbet 
nyonj, tehát kevesebbel is fizetnek 
érte. Egyébként is azok a szervek, 
amelyeket a lojás átvételére kije
lölnek. csak ép. egészséges, emberi 
élvezetre alkalmas tojást vehetnek 
át és tudhatnak be .a beszolgálta-

F R E C S  K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S ,
tWHMIIMMIMMIWUIWHtlUUlMtfliaJIIM

T E L E F O N ;  64.
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Június 25-én pénteken, 26-án, szombaton. 27-én, vasárnap. 
28-án, hétfőn : 4  NAPIG.

SZÉP CSILLAG
A legnagyobb P&ger-fllnt.

Június 29-én. kedden. 30-án, szerdán:

T O S C A
A légszebb, filmek koronája.



1943. június 27.
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lesi kölelezettség teljesítésébe. Nem 
érdemes lehét a iojást tartalékolni, 
nyáron legalább hetenként kétszer 
értékesíteni kell.

— Felhívás! A Szarvasi Keres
kedők Egyesülete felhívja könyv- 
tárlátogatói figyelmét, hogy június
27-től augusztus 28-ig a könyvtár 
átrendezése és kibővítése céljából 
szünetet tart és ezért felkéri olva
sóit, hogy a náluk levő könyve
ket kivétel nélkül legkésőbb június
27-ig a könyvtárba behozni szí
veskedjenek.

— Hat hónapot kapott lopásért.
Tassi Róza 26 éves békésszent- 
endrási születésű szarvasi cigányt 
ez évi május 12-én Békésszent
andráson Csabai Józsefnétól egy 
párnahuzatot, Gyalai Gáspártól 
egy kötényt lopott el. Mivel lopá
sért már három ízben volt büntetve* 
a szarvasi kir. járásbíróság jog
erősen 6 hónapi börtönre és 3 
évi jogvesztésre ítélte lopás bűntette 
címén.

— Dunnahuzatot lopott Nagy 
Rozália 28 éves szarvasi kóbor 
cigánynő Békésszentandráson Szin 
Máriától a múlt évi október hó 
15-én egy dunnahuzatot lopott el 
és ezt Bankó Györgynének adta 
el. A kir. járásbíróság Nagy Rozá
liát 1 hónapi fogházra és 1 évi 
jogvesztésre, orgazdaságért pedig 
Bankó Györgynél 3 heti fogházra 
és egy évi jogvesztésre Ítélte.

— Befőzési cukrot kapnak a 
gyümölcstermelők. A közel látás
ügyi miniszter rendeletet adott ki. 
amely szerint befőzési cukrot kap, 
aki 1931. január 1. után született, 
továbbá az a gyümölcsöstulajdo
nos. aki tavaly is részesült kiuta
lásban. Az 1931. után születettek 
fél kg, azok a gyümölcsössel ren
delkezők, akiknek legalább 300 
négyszögöl gyümölcsösük van és 
a feldolgozott gyümölcsöt saját 
háztartásuk céljára használják fel
5 kg befőzési cukrot kapnak. 
Igénylőlapok a postahivatalnál 
szerezhetők be.

— P&rnatokot és szappant tu
lajdonított el. Rágyanszki Mihály- 
né^ Kalzjék Zsuzsanna 51 éves 
kondorosi lakos a vele egy ház
tartásban élő Bárány Jánosnétól
1 párnahuzatot és két darab szap
pant tulajdonított el. A szarvasi 
kir. járásbíróság lopás vétségében 
mondotta ki bűnösnek és 8 napi 
fogházra, egy évi jogvesztésre és 
30 pengő mellékbüntetésre ítélte. 
A szabadságvesztés és pénzbünte
tés végrehajtását 3 évi próbaidőre 
felfüggesztette.

— Megtámadta a haragosát.
Magyar Judit, szarvasi külkerületi 
lakos május 16-án az orosházi 
úton megleste és megtámadta Rácz 
Jánosné szarvasi lakost. Ütlegelni 
kezdte* Róczné az árokba esett és 
Sárkány Pál emelte fel az eszmé
letlenül fekvő asszonyt. A kir. já
rásbíróság Magyar Juditot könnyű 
testisérlés vétségéért 50 P pénz- 
büntetésie ítélte, amely behajtha
tatlanság esetén tíznapi fogházra 
változtatható át. Az Ítélet jogerős.

Háztartási tanfolyam. A szarvasi 
m. kir. Tessedik Sámuel középfokú 
gazdasági tanintézet igazgatóságának 
szakfelügyeleíe alatt álló 6. számú 
m. kir. háztartási gazdasági vándor* 
tanfolyam 1943. szeptember 20101

Eladó földek:
459 G-öl Maczózugban Körös mellett,
1368 D-öl gyümölcsös a faggyasi laposban ;
1600 D-öl szántó ö szentesi kövesúthoz közel;
4000 D-öl szónló endrődi és mezőberényi kövesúthoz közel,
4 hold szántó Décsen,
5 és fél hold 1. osztályú szántó a Sárkány-dűlőben,
7 hold széntó kövesút mellett közel a városhoz,
10 hold szántó Örmény zugban,
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen,
19 hold Kunszéntmárton melleti,
43 7* hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
60 hold szántó Kiskirályságon.
195 hold részben szántó, reszben legelő tanyával 

Ecseren, kövesút mellett,
Halásztelken közel a vasúihoz 60 hold tanyásszánló ha

szonbérbe, esetleg felesbe kiadó.

Eladó házak:
1. kér., 71. sz. Sonkoly-féle tiszta kőépitményű sarokhéz. 
Körös parti Halász-csárda,
1. kér.,105.sz.cseréppel fedett beltelkes lakóház; (Süle*féie) 
I. kér. 117. sz. központban lévő beltelkes lakóház;
I. kér., 432. sz. cseréppel fedett lakóház ;
II. kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel,
III. kér., 349. sz. bellelkes lakóház,
IV. kér. 81. sz. igen jókarban lévő cseréppel fedett

saroképület,
Körörsparti nyaraló erős kőépülettel.

Vételre keresünk:
Jóminőségű szántóföldet tanyával cca. 30.000 pengőig. 
Továbbá nagyobb ingatlant 100 000 P-től felfelé 

600 000 pengőig.

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet
hez, hol a megbízást eredményesen köz
vetítik.

október 31-jg Szarvason hathetes lan- 
folyamot rendez. A tanfolyamra leg
feljebb 24 olyan épiestű, épérzékfl 
és egészséges leány vehető fel, aki 
15. életévét betöltötte és legalább az 
elemi iskola IV. osztályál sikerrel el* 
végezte. A tanfolyamon a tanítás in* 
fcyenes. Étkezési díj címén azonban 
a felmerülő lényleges élelmezési ki
adások részére minden növendék 
tartózik a beira&ozás alkalmával 15 
P-t befizetni. Beiratkozni a tanfolyamra 
a gazdasági tanintézet igazgatóságá
nál délelőtt fi órától délután 1 óráig 
és délután 2 órától 4 óráig lehel. A 
tanfolyammal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítást a gazdasági tanintézet 
igazgatósága nyújt.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi 
anyakönyvben június 2—23-ig a kö
vetkező bejegyzések történtek. Szület
tek : Litauszki Mété és Mravik Mária 
leánya Ilona, Uhljar Mihály és Lustyik 
Mária leánya Mária, Bakulya György 
és Padla Erzsébet leánya Erzsébet, Ko
lompár János és Kere8ztúrszki Judit 
leánya Judit-Zsuzsanna, Janurik György 
és Bűznék Zsuzsanna fia Pál, Komár 
Gvörgy és Krátki Judit fia György, 
Hárskúti Pál és Dudás Erzsébet fia Pál- 
András, Korim György és Medvegy 
Zsuzsanna leánya Zsuzsanna. Sutyin- 
szki Pál és Dankó Erzsébet fia haiva- 
született, Piicz Pál és Barecz Zsuzsanna 
fia Lajos, Tusjak György és Franyó 
Mária leánya Judit, Cselár András és 
Huszárik Judit fia András, Filip And
rás és Nagy-Szklenár Anna leánya Zsu
zsanna, Palyov János és Galáth Judit 
leánya Mária-Zsuzsanna, Szűcs Lajos 
és Ruzsinszki Anna leánya Erzsébet, 
Bohus-Krajó Mihály és Bécsi Ilona fia 
Zoltán-Tibor. Borgulya András és Za- 
kar Mária leánya Mária, Antal György 
és Pljesovszki Judit fia György-András, 
András Mihály és Haliczki Mária lea- 
nya Erzsébet, Krátki János és Eiiadesz 
Judit leánya Zsuzsanna, Csonki Imre 
és Mucho Judit leánya Katalin, Pitár 
György és Kmotricza Mária fia János.
— Házasságot kötöttek : Megyik Mihály 
Behan Máriával, Székács Sámuel Ja
nurik Erzsébettel, Kugyela Mihály Va- 
lent Máriával, Varga László Bencsik 
Judittal Kertész Miklós Maginyecz Zsu
zsannával. Német Pál Terhes Judittal.

— Elhaltak: Trnovszki János 67. Hip- 
szki Pál 4 Janecskó Zsuzsanna 1 hó
napos, dr. Ponyiczky Zoltán 57, özv. 
Palolai Ferencné Kasik Anna 62. Szrnka 
Pál 76, Parula András 69. Oláh Pál 8 
hónapos, Griva Ív szky József né Zelenák 
Zsuzsanna. 32, Uhljar Jánosné Medvegy 
Mária 53, Molnár Mihály H hónapos, 
Feder János 68, Osgyan Mihály 71, Ko
vács Pálné Zeman Mária 80. Hodálik 
Mihály 42, P. Szűcs Lajos 12 éves ko
rukban.

A szarvasi kir. járásbíróság, 

mint telekkönyvi, hatóságtól.

1744/1943. tkvi szám.

Árverési hirdetmény 
és árverési feltételek.

Dr. Gémes Szilárd szarvasi ügyvéd 
által képviselt Körmendi István békés- 
szentandrási lakos végrehajtatnak He
gedűs Zsigmond békésezentandrási la
kos végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság a végrehajtató hérelme következ
tében az 1831: LX. t-c. 144., 146. és 
147. §-a értelmében a végrehajtási ár
verést 175 P tőkekövetelés, ennek 1934. 
évi december hó 14. napjától járó 5 
százalék kamata, 28 P eddig megálla
pított per- és végtehajtási és az árve
rési kérvényért ezúttal megállapított 24 
P költség kimondott behajtása végett a 
Békésszentandrás községben fekvő s a 
békésszentandrási 2368. sz. tkvi betét
ben A. I. 1., 2. sor. 2625-, 2636. hrsz. 
alatt felvett 68 öl területű Holtkörös mel
lett fekvő vízállás ingatlanra 1161 P 
kikiáltási árban elrendeli.

Az árverés a Körös-Tisza-Marosi Ar- 
mentesito és Belvizszabályozó Társulat 
javára bekebelezett szolgalmi jogot 
nem érinti.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek 
Békésszentandrás községházánál meg
tartására 1943. évi július hó 5. napjának 
délután 4 óráját tűzi ki és az árverési 
feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a 
alapján megállapítja.

Az árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt a telekkönyvi hatóságnál és 
Békésszentandrás község elöljáróságá
nál tekinthetők meg (1881 : LX. t.-c. 
147. §, g) pont.)

A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy 
a telekkönyyi iroda az árverés elren
delését a fenti számú telekkönyvi be
tétben jegyezze fel.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1911 ; I. t.-c. 
127. §-ában meghatározott árfolyammal 
számítolt óvadékképes értékpapírosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe helyezé
séről kiállított letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláírni (183 i : LX1. t.-c. 147-, 150., 
170. §§. ; t9d8: LXI. t,-c. 21. §.).

Szarvas. 1943. március 12.

Dr« B« Szabó s. k. kir. jbiró, 

A kiadmány hiteléül: Olvashatatlan.

IPRÚHIROETfóK.
Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papirkereske- 
dése Szarvas. 1.. Horthy Miklós ül 9. 

szám.

Apróhirdetések állási keresőknek és ál* 
lés) hirdetőknek 10 azóig 20 fillér, min
den további szó 2 fillér. Egyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 60 fillér, három* 
szőri feladás esetén 1‘20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

• ÉRTESÍTÉS. Tudatjuk tisztelt 
rendelőinkkel, hogy 1943. június
l-lől a férfiszabó iparban az 
alábbi árak léptek érvénybe: 
I. oszt. zekó*ö)töny munkadíja 
70 pengő, II. oszt. zakó-öltöny 
munkadija 60 pengő. Továbbá 
ezen árakhoz igazodik minden 
előfordu'ó szabómunka. Tiszte
lettel a Szarvasi Férfiszabók

Szakosztálya.

• A volt Simon-féle malomnál
3 szobás és mellékhelyiségekből 
álló ház gyümölcsössel együtt 
eladó. Felvilágosítást dr. Gerő 
ügyvéd ad.

. özv Medvegy Györgynének 
HegyeS’dűllőben26 kjshold föld* 
je tanyával, és a berényi úton 
Kankái-dűllőben 14 kisholdföld* 
je haszonbérbe kiadó. 
Érdeklődni lehet özv. dr. Dancs 
Szilárdnáné II. kér., Kossuth L. 
u, 27 szám.

• Egy beteg-tolókocsit bérbe 
vagy megvételre keresek. Ja
nurik Jánosné, Szarvas IV. kér., 
121. sz.

- Hengercsiszolás, elektromos 
hideg hegesztés, dobkosár fel- 
I ölt és, Öntözőmotor _ szivattyú
val is, manométer javítás, fej- 
padmunkák, huszas benzin
motor. dinamók eladók. Osgyán 
mérnök, Békécsaba.

. 3 járás kákái legelő kiadó. 
Érdeklődni lehet Podaninál, I. 
kér,,- 43. szám.

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

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

• Körösparti kioszk ilalmérés- 
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe utca 4. szám alatt.

Fdelfo kiadó N A G 7  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyont< 
eb* é* LapkiadóválUlat nyonnlijiban 
I* kér*« Horthy Miklórf-ót 9.ixídl


