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A lapot küld i:

Cím :

Tábori postaszám :

Felelősszerkesztő :

Orosz 'Iván

Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1’30 P. Vidékre negyedévre 2 pengő. 

Egy példány ára 10 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Szarvas, I. ker.P 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai külde

mények ide címzendők I Telefonszám 16.

F E L E L J !
Megtetted-e te is kötelességedet a h azáért...?

Feleljen erre a kérdésre mindenki becsülettel és lelkiismerete 
szerint Ne szavakkal\ ne az együttérzés hangoztatásával hanem némán; 
cselekedetekkel
Cselekedj! Adakozzál a honvédcsaládok javára.
Vitéz Bonczos Miklós állam titkár 

február 14-én Szarvasra jön 
és résztvesz a Magyar Élet Párt 
kerületi nagyválasztmányi ülésén
A  fű ispán  vezetése m ellett résztvesznek a gyűlésen 

az összes várm egyei MÉP képviselők Is

A vérmegye köztiszteletbén 
élló főispánja az idén is meg

rendezi a vármegyei MÉP kép

viselők vármegye látogatás kör

útját. hogy személyes kapcso
latok révén ismerkedjenek meg 

a vármegye helyzetével és a 
vármegye lakosságának kívá

nalmairól. A vármegye képvi
selői a baiczai Beliczey MiRIós 

főispán vezetésével február 14-én 

jönnek Szarvasra, de ez alka

lommal Szarvasra érkezik dr.

vitéz Bonczos Miklós igazság

ügyi államtitkár is és együttesen 

résztvesznek a Magyar Élet Párt 
kerületi szervezeteinek együttes 
nagyválasztmányi ülésén.A járás 

és a kerület lakó sséga által 
nagy érdeklődéssel várt nagyvá
lasztmányi ülésen vitéz Bonczos 

Miklós államtitkár is felszó

lal, valamint beszédet fog mon

dani több vármegyei országgyű

lési képviselő is.

Kiváló művészek és előadók 
a Művészet- és Irodalombarát 

Társaság február hó 20-iki 
hangversenyén

Zathureczky Ede hegedűm űvész, Uhrin K lára 
operaénekesnO és Botond M ária színm űvésznő 

lesznek a hangverseny vendégszereplöi

A szarvasi Művészet és Tu

dománybarát Hétfői Aszlallár- 
saság a szarvasi kulturális cél

kitűzéseinek programmjaként 

művészi nívójú hangversenyek 
rendezését is tervbe vette. A 

Társaság első nagyszabású 

hangversenyét február 20-án 

rendezi meg az Árpád-szálló 

dísztermében, hogy Szarvas kul- 

lúrközönségének színtiszta mű

vészettel kedveskedjen és ki

elégítse az ily irányú régóta hiá

nyát érzeti műélvezési lehető

ségnek. A Társaság elnöksége 
most készíti elő a hangverseny 

műsorát és örömmel közölhet
jük, hogy a hangversenyen való 

szereplésre már is sikerült meg

nyernie Zathureczky Ede világ

hírű hegedűműveszt, Uhrin Klóra 

operaénekesnőt és Botond Má

ria színművésznői. A helyi sze

replők sorában olt találjuk Tem-

mel Gabriella zongoraművész
női, a szarvasi zeneiskola kiváló 
igazgatóját, dr. Ugrin László 

járási főszolgabírót, aki ünnepi 
beszédei mond majd, valamint 

Orosz Ivánt, lapunk szerkesz

tőjét, aki egy szarvasi tárgyú 

tárcáját olvassa, fel. A megnyitó 
beszédet a Társaság elnöke,

dr. vitéz Zerinváry Szilárd or
szággyűlési képviselő mondj t. 
A hangverseny előkészületei 

már is folynak és a közönség 

is nagy érdeklődéssel várja << 

művészi estét. A hangverseny 

tiszta jövedelmét a harctéren 
küzdő honvédőink családtagi ii- 
nak megsegítésére ajánlják fr*!.

A  megyei repülő kiképzés 
tavaszi megindítására megs 
kezdődtek az előkészületek

Nagyszabású repiilőnappal nyit 
a kiképző tábor

A Békésvármegyei Repülő 
Egyesület szép eredménnyel 
folyó alapítótag-toborzásának 

hullámai mind szélesebb és 

szélesebb rétegre terjednek ki 

vármegyeszerte s mind löbben 
és többen csatlakoznak alapító 

hozzájárulásukkal a megye re
pülőifjúságának mozgalmához, 

a megyei repülő kiképző üzem 
mielőbbi megindítása érdekében. 

Az egyesület vezetősége meg

kezdte az előkészületeket a ki
képző-felszerelés hiánytalan ösz- 

szeállítására, hogy az első n«p 

fényes tavaszi napon levegőbe 

lendüljenek a repülőgépek. A 

tavasszal Gyulán rendezendő 

repülőnapon sor kerül az egye

sület zászlójának, repülőgépei

nek és vitéz Horthy István- ról 

elnevezett hangárjának felava

tási ünnepségére. Megindul

tehát itt is a repülőélet, var
megyénk is be fog kapcsolódn 

századunknak ebbe a legm > 
kánsabb vonással jeleni ke r, 
újításába, a repülésbe és élve/i i 

fogja előbb-ulóbb ennek m 
még felmérhetetlen előnye 
amelyek nem maradhatnak .

S ennek a megyének a lakó 

sága mindenkor hálával em 
kezhetik meg azoknak áldó. 

készségéről, akik átérezve 

repülés ügyének fontosságát, 

mai nehéz időkben is kész 

gesen járultak hozzá adom’ 
nyaikkal a repülőközpont n 

eredményes és tartós fennm 

radását biztosító erőteljes m 
indításához. A vármegyei repu ■ 

egyesület alapító tagjainak 

rában Szarvasról eddig .g* ! 

Bolza Pál lépett be 100 peny 

vei.
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Száz pengőért adta el 
a búza mázsáját

A gyulai uzsorabfróság szarvasi egyesbfrája 
szám os árdrágítási ügyben hozott ítéletet

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt lót, d. u. 6-tól magyar, az 
újtemplomban magyarnyelvű istentisz
teletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy- 
templomban a tótnyelvű könyörgés után 
magyarnyelvű írásmagyarázat.

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

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

— Eljegyzés. Szelényi László 
m. kir. gazdasági lanár január 
9-én eljegyezte Nádor Gabriellát. 
(Minden külön értesítés helyett.)

— Kinevezések. A m. kir. pénz* 
ügyminiszter Such Gusztáv és 
Melis Mátyás m. kir. állampénz- 
tári tanácsosokat a VII. fize
tési osztályba, Moravcsik József 
és Illyés Bálint m. kir. állampénz- 
tári tiszteket a IX. fizetési osz
tályba főtisztekké, Fehérváry 
László adóhivatali gyakornokot 
m. kir. állampénztári tisztté a 
XI. fizetési osztályba kinevezte.

— Kinevezés. Dr. Szelényi Ti
bor szolgabirót a vármegye fő
ispánja tb. főszolgabíróvá ne
vezte ki.

— Kinevezések. A földmívelés- 
ügyi miniszter Regős János és 
Szelényi László m. kir. tanáro
kat m. kir. gazdasági tanárokká, 
Csapó Gyula és Martos Imre. 
m. kir. gazdasági segédtanárokat 
m. kir. gazdasági tanárokká ne
vezte ki.

— Ruzicskay- képet vásárolt a fő
város. Ruzicskay György szarvasi 
származású festőművész a Mű* 
csarnok Téli Tárlat ón két szarvasi 
tárgyú festményét is kiállította. 
Budapest székesfőváros az egyik 
képet, amely szarvasi szántási 
ábrázol, megvásárolta a kitűnő 
művésztől.

— Adomány. Rohoska L^jos 
igazgató-tanító 20 pengőt ado
mányozott a békéscsabai árva
ház részére.

— Képviselői panaszkihallgatás. 

Dr. vitéz. Zerinváry Szilárd, a 
szarvasi kerület országgyűlési 
képviselője legközelebbi szarvasi 
panaszkihallgatását január hó 
16 án. szombaton délután 3-tól
5 óráig tartja meg a Magyar Élet 
Pártnak a Polgári Körben levő 
hivatalos helyiségében.

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

A gyulai uzsorabfróság 
Szarvason működő egyesbírája, 
dr. Molnár János kir. járásbiró 
Dóczi Antslné Rácz Lídia 62 
éves öcsödi iakost 50 pengő 
pénzbünieiésre ős egyévi jog
vesztésre iléüe, mivei a túró 
kilóját 110 pengős ár helyeit 
l 40 pengőért adla cl. Banász 
Józsefné 41 éves bćkćsszent- 
andrási lakos a larka bab kilóját 
60 fillér helyeit 90 fillérért árulta 
és adía el. A bíróság 40 pengő 
pénzbüntetésre és egy évi jog* 
vesztésre ítélte. — Komáromi 
Kálmán 38 éves öcsödi lakos 
a bőrös zsírszalonnát 314 pengő 
helyett 5‘50 pengőért adta el. 
50 pengő pénzbüntetésre és egy 

«£vi jogvesztésre ítélte jogerősen.
— Szabó Józsefná Szarka Zsu
zsanna 48 éves öcsödi lakost 
80 pengő pénzbüntetésre és egy 
évi jogvesztésre ítélte az uzsora 
bíró, mivel a fehér bab kilóját 
66 fillér helyett 1*50 pengőért 
adta el. — Oláh Andrásné 34 
éves öcsödi lakos a vöröshagyma 
kilóját 1*25 pengőért adla el 58 
fillér helyett. Jogerősen 50 pengő 
pénzbüntetésre és egy évi jog-

—MÉP választmányi ülés Békés- 
szentandráson. A Magyar Élet 
Párt békésszentandrási szerve
zete e hó 17-én, vasárnap dél
után 2 órától a kisgazdakörben 
választmányi értekezletet tart, 
amelyen megjelenik és beszé
det mond dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselő 
is. A választmányi ülésen részt- 
vesz Korim Kálmán ev. vallás-j 
tanár a MÉP kerületi titkára is.'

— Adóvallomások beadása. A 

kereseti adóra, valamint a va
gyon és jövedelemadóra vonat* 
kozótörvények értelmében azok, 
akiknek jövedelme, illetve ke
resete a múlt évvel szemben 
legalább 50 százalékkal emel
kedett, saját érdekükben február 
végéig adjanak be adóvallomást 
még az esetben is, ha adóalap
juk a 10.000 pengőn, tehát a 
rögzítési határon alul van, mert 
ellenkező esetben az adótöbblet 
kétszeresének megfelelő bírság
gal sújtják azokat, akik adój- 
vallomási kötélézettségüknek 
nem tesznek eleget.

O -F IzM s e n  elő  
a SZARVASI KÖZLÖNY-re!

K o a y  veit  
k ö t t e s s e

a SZARVASI KÖZLÖNY
kön y vkötészelében. 
Szar vas, Horthy-u 19-

vesztésre ítélte a bíróság. — 
Uhljar János szarvasi lakos a 
burgonya kilóját 46 fillérért adta 
el az öcsödi piacon. 50 pengő 
pénzbüntetésre és egy évi jog
vesztésre ítélték. — Ponyiczki 
János szarvasi lakos Kuijyela 
Mihály kondorosi lakostól 50 
pengőért velte meg a búza má
zsáját és azt száz pengőért adta 
tovább. Az uzsorabiróság 6 heli 
fogházra. 50 pengő pénzbünte
tésre és egy évi jogvesztésre, 
valamint a búza elkobzására 
ítélte. Kugyela Mihály pedig 2 
hónapi fogházat, egy évi jog
vesztést és 50 pengő mellék- 
büntetést kapott, mivel árdrágí
tásért már ezelőtt is meg voll 
büntetve. Az ítéletek jogerősek.
— Lászlófi András 45 éves bé- 
késszentandrási nyersbőrkeres- 
kedő az elhullott állatok húsá
ból házilag szappant készített 
és azt a 2 10 pengős megenge
dett ér helyett 3 — 12 pengős 
árakon értékesítette. A bíróság
15 napi fogházra és egy évi hi
vatalvesztésre, valamint a talalt 
szappan elkobzására ítélte.

— A községi munkák kiadása.
Szarvasnagyközség elöljárósága 
multheti tanácsülésén a községi 
kovácsmunkákkal Terhes And
rást, a bognármunkákkal Sovány 
Pált, szíjgyártómunkákkal Sta- 
szenka Eleket, lakatosmunkák
kal Pettendi Gyulát, méntelepi 
katonák élelemmel való ellátá
sával Szebegyinszki Györgynét, 
a méntelepi katonák kenyérrel 
való ellátásával az 1943. évre 
Demcsák Mihály sütőt bízta meg.

— Kiküldetés. Március hónap
ban fertőtlenítő és egészségőri 
tanfolyamot rendeznek Buda
pesten. Szarvas község elöljáró
sága a tanfolyamra Demeter 
András egészségügyi rendőrt 
küldi ki.

— Elfogtak egy lakásfosztoga
tót. A kondorosi csendőrség le
tartóztatta Sinkó János keres- 
kedősegéder, aki túlságos költe
kező életet élt. Sinkó a nyomo
zás során bevallotta, hogy öt 
helyen betört lakásokba és az 
ellopott értékeket eladta. Az 
ügyészség fogházába kisérték.

— Ellopta a pulykákat. Ifjabb 

Nándori György 27 éves szarvasi
. lakos lopás vétségével vádollan 
állt a kir. járásbíróság előtt, mi* 
vei Lestyan Goda István két 
pulykáját ellopta. A bíróság 15 
napi fogházra és egyévi hivatal
vesztésre Ítélte.

— Gyászszertartás egy szarvasi 
hős emlékére. Múlt évi decem
ber hó 10-én a magyar égbolt 
egy csillaggal lett szegényebb. 
E napon esett el az orosz harc
téren Dell Antal szarvasi jónevű 
szabómester, a 3. honvéd gya
logezred kiváló katonája. Ham
vait bajlérsai Korolajakibati le
melték el. A szarvasi róm. kát. 
egyház január 10-én gyászszer
tartás keretében áldozott a hős 
emlékének. A szertartást Fetzer 
József pápai kamarás, apátple- 
bános celebrálta. A gyász-isten- 
tiszteleten megjelent dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselő, a Szarvasi Bajtársi 
Szolgálat és Hadigondozó Szö
vetség elnöksége és képviseltette 
magát az Ipartestület, a Tűz
harcosok ^Szarvasi Csoportja és 
a Szarvasi Levente Egyesület 
parancsnoksága is.

— Elitélték a tolvajokat. G*.
Nádudvari Lajosné és Nagy 
Róza öcsödi lakosok özv. Enyedi 
Imrénétől, özv. Nádi Andrásné- 
tól és özv. Farkas Anlalnétól 
nagyobbmennyiségű tűzifát és 
deszkát, szappant, lisztet, zsírt, 
zsírbödönt, húst loptak el. A bí
róság Cs. Nádudvari Lajosnét 
egyhónapi fogházra és egyévi 
hivatalvesztésre. Nagy Rózát pe
dig 8 napi fogházra és egyévi 
hivatalvesztésre ítélte. Az ítélet 
jogerős.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
kecskeméti

ó- és új
borok,

nagybani*eladása

Nagy Sándor
bornagykereskedésében, 

Szarvas, II.. Horthy M.*út 2.
Bork9l8aleges«égek! Pengik I

— Autótömlőt lopott, bogy cipő* 
talpként árulhassa. Príbolszki Pál 
békéscsabai lakos Bakos Má
tyás kondorosi uradalmában 3 
autótömlőt lopott él mintegy ezer 
pengő értékben azzal a céllal, 
hogy azt feldarabolva, mint ci- 
pőlalpat adja el. Amikor rájöttek 
tettére, a gumit elégette. Betö
réses lopással vádoltan áll a 
bíróság előtt és ezért hathőnapi 
büntetésre és ötévi jogvesztésre 
ítélték. Az Ítélet jogerős.

— Megharapta a rendőr ujját. 
Liska Pál szarvasi lakos össz
tánc alkalmával többet ivott a 
kelleténél és a táncteremben 
duhajkodott. Az őt rendre intő 
rendőrt megtámadta és az ujját 
is megharapta. A kir. járásbíró
ság 3 heti fogházra és egyévi 
jogvesztésre ítélte hatósági kö
zeg elleni erőszak címén.
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Tábori posta

Küldi :

Kinek :

Üzene! :

Tábori posta.

Tóboripsz.

Újfaludszky József őrm. 131/21 
E, dr. Molnár György ' karp. fiz. 
131/21 D, Tólh Bálint e. ü. honv. 
291/36, Hanzó Mihály 202/26, 
Méri János törzsőrm. 202/50. Gé
mes László karp. honv. 131/21 E, 
Lobifcsák János honv, 131/21 A. 
Kedves újévi jókívánataiket szívből 
köszöni és hasonlóan viszonozza 
dr. viléz Zerinváry Szilárd ország
gyűlési képviselő.

„Valahol Oroszországban, 1942. 
december 29, Mélyen Tisztelt Fő- 
szerkesztő Úr I Elmúlt hát ez a 
szomorú oroszországi Karácsony. 
Mikor az egyszerű karácsonyfa 
gyerlyácskái körül álltunk, imádott 
szép Hazánk messzire szakadt 
fiai. lelkünk hazaszállt szarvasi 
családunk, jóbarátaink közé. Az 
a meleg szeretet, amellyel az ott
honiak bennünket ezen a zordon 
karácsonyunkon elhalmoztak, bi
zonyítéka annak, hogy nekünk 
érdemes itt a messze idegenben 
küzdenünk és kell, hogy az a 
sok szeretet, amely otthonról su
gárzik felénk, az a sok őszinte 
imádság győzelemre segíti fegyve- 
Teinket. Főszerkesztő Urat arra 
kérjük, tolmácsolja az otthoniak
nak, elsősorban a magyar Vörös
keresztnek ajándékaikért köszöne- 
tünket és hálánkat, továbbá szív
ből jövő jókívánságainkat a jobb, 
szebb, dicsőségesebb magyar Újév 
reményében. Sztancsik Mihály szkv. 
Koszti János tizedes, Litauszki 
Pál tizedes Ipsz. 292/06.“ 

Szeretetcsomag megköszönése.
Kedves hangú levelet hozott a 
napokban a tábori posta a szarvasi 
*ev. gimnáziumba. Ugyanis a gim
názium, Gyarmati András tanár 
'vezetésével működő. Nyelvvédő 
Törzsének leánycsoportja, az úgy
nevezett „Emőke-szék" karácsony
kor szeretetc8omagokkal köszön
tötte hős katonáinkat. A szeretet- 
csomagokért a honvédek nevében 
Károlyfalvi Béla ev. tábori lelkész, 
főhadnagy a kövelkező levélben 
roondott köszönetét.

„Kedves Leányok!
A magyar élet nagy kertjében 

maguk olyanok, mint a nyíló vi
lágok, de azok egyúttal a keresz- 
lyénség tündérszigelén is. Nyíló, 
*zép. szerény ibolyák, akik arra 
törekszenek, hogy mások, magyar 
testvéreik életét gyönyörködtessék. 
'Önmaguk pedig szerényen háttérben 
akarnak maradni. Ezt tették ka
tonáinkkal kapcsolatban is. El
küldték virágszívük gyönyörködtető, 
■csodás illatát, szeretet-ajándékukat 
hivatalom címére, hogy megédesít* 
*ék szeretteiktől és hazánktól tá-

292/18. Boldog újeszlendőt kíván 
iparo9társainak és kedves család
tagjainak, barátainak. Kívánja, 
hogy az 1943, eszlendő meghozza 
mindnyájunk hő kívánságát, a 
békességet és drága Hazánk bol- 
dogulását.

Szloszjár Pál honvéd 131/116. 
Oroszország harcmezejéről boldog 
újévet kíván a szarvasi Iparoskor 
tagjainak.

A szarvasi Iparoskor fenti ipa- 
rosíársainak üdvözletét örömmel 
köszöni meg és azokat hasonló 
jókívánságokkal viszonozza.

Egy hetvenéves szarvasi öregdiák 
utolsó kívánsága« hogy hamvai 
a szarvasi földben pihenjenek

Diószeghy Sándor francia gyarmati tiszt és hitestolmács 
a gimnázium tanári karához irt levelében meghatódottan ir honvágyáról

vollevó magyar honvédteslvéreink 
karácsonyi örömét és szíveik ajta
ját nyitották drága Megváltónk 
előli. S mindezt szerényen. De ez 
az igazi hősi önfeláldozás.. Maguk 
az én és honvéd bajlársaim sze
mében az egri nők méltó utódai 
s igazi hősök. Isten áldja meg 
érte mindnyájukat áldott karácsonyi 
ünneppel és boldog újesztendő
vel úgy, hogy lehessenek a ma
gyar jövő boldog honleányai. Ezt 
kívánják honvédleslvéreim és én : 
Károlyfalvy Béla." Táboripostasz. 
118/20.

Hankisz György. Táboripostasz.

Diószeghy Sándor francia ide
genlégióban szolgált hosszú ideig 
mint főhadnagy, majd mint tudo
mányos expedíció tagja és a fran
cia gyarmatügyi minisztérium kínai, 
malgas. hova, német, magyar, 
görög és szláv nyelvek tolmácsa 
Afrikában, Madagaszkár szigetén, 
Kínában, Mongóliában élle le éle
tét. Diószeghy Sándor most hetven 
éves. Fáradtságos és változatos 
életét Páris mellet* egy kisebb vá
roskában piheni ki. A sok viszon
tagságon keresztül ment férfi a 
szarvasi gimnáziumnak volt egy
kor a tanulója, itt is érettségizett 
és innen indult el hánytvetett, 
de tapasztalatokban gazdag világ
járó kalandos életébe. Most, hogy 
Franciaországban elelmélkedik a 
múltja felett és az idő gyors mú
lása számadásra készteti, édes 
honvágy fogja el őt a magyar 
föld, a magyar élet. a szarvasi 
édesbús romantika iránt. Diószeghy 
Sándor most töltötte be a hetve
nedik évét és ez alkalomból leve
let intézett az ősi szarvasi gimná
zium tanári karához, amelyben 
röviden leírja életét, küzdelmes 
éveit, büszkén és boldogan han
goztatja benne magyarságát és 
hogy egész életén át mindenben 
a magyarság ügyeit igyekezett szol
gálni. „Bolygó csillaga voltam Ma
gyarországnak/* írja az édes nősz- 
tólgia hazavágyódó melegével. 
„Fáj a szívem, fáj a lelkem, ha 

- hazagondolok." — sikongja felénk 
a lelke levelén keresztül. „Egy az 
óhajom, édeseim, viszontlátni Ma
gyarországot, átölelni mindnyája
tokat. Ott szeretnék nyugalomra 
térni, ahol születtem. Búsulok, 
nagyon búsulok, de fájdalmamat 
a levegő rezgő hullámai bizonyára 
oda viszik, ahova annyi édes és 
felejthetetlen emlékek fűznek, Ti
hozzátok szeretett iskolatársaim, a 
szarvasi öreg gimnázium falai 
közé és Szarvas városához. Itt 
szeretnék én örök nyugalomra 
lérni. Elégetni hamvaimat, szeret
ném egy szerény úrnába elhelyezni 
és hazaküldeni, átadni mint erek
lyét, hogy otthon pihenjek meg/* 

írja és meghaló levelének záró 
soraiban megrázóan búcsúzik el 
mindenkitől és marad „hű és 
tántoríthatatlan iskolatársatok és 
hazafiatok/1

Diószeghy Sándor két fényké
pét is mellékelte leveléhez. Ezeken 
tisztán láthatók a kitüntetések.

amikle a görög—török háborúban, 
a francia gyarmati hadseregben, 
az indokínai és madagaszkári k i 
küldetéseiben kapóit. A szarvasi 
gimnázium tudós igazgatója, dr. 
Nádor Jenő történetíró, meghaló- 
doltan vette ét a levelet, mutatta 
azt meg a gimnázium tanári kará
nak és válaszukban megértő szc- 
retetükről, megértésükről bátorítot
ták az ősi iskola tapasztalt és 
oly messzi vidékeken járt veterán 
öregdiákját.

Szarvas ősi iskolája nem tagadja 
meg azokat, akik itt készültek fel 
az életre és megbecsüli azokat, 
akik a tanítását az életben fel is 
használták, hálásak és hűek az 
alma materhez.

*

Itt említjük meg, hogy Diószeghy 
Sándor útínaplóját Orosz Iván la
punk szerkesztője átdolgozta és 
az kiadásra vár. ~Ha a körülmé
nyek engedik, akkor a végtelenül 
lebilincselő útinapló rövidesen 
meg is fog jelenni Diószeghy Sán
dor eredeti fényképfelvételeivel 
díszítve.

KSnSiwtiyttviBltls.

Mindazoknak a rokonok
nak, barátoknak, ismerősök
nek. Selmeczy Géza tanár 
úrnak, a Bajtársi Szolgálat 
elnökének, Kiszel Antal nyom
dász úrnak, a Katonai Pa
rancsnokságnak, a szarvasi 
társadalmi egyesületeknek és 
mindazoknak, akik szeretett 
jó férjem hősi halála alkal
mából részvétükkel felkeres
tek, valamint férjem gyász- 
szertartásán resztvettek és 
mindezekkel nagy fájdalma
mat enyhíteni igyekeztek, ez
úton mondok hálás köszönetét.

Szarvas, 1943. jan. 14.

Szv. DELLANTALNÉ
és gyermekei«

MszSnetayilváiütis*

Mindazon rokonoknak, is
merősöknek, kik felejthetetlen 
drága jó feleségem, illetve 
édesanyánknak, nagyanyánk
nak elhunyta alkalmából fáj
dalmunkat enyhíteni igyekez
tek. ezúton fogadják hálás 
köszönetünket.

Zolnai Márton 
és családja.

Köszönetnyilvánítás •

Mindazoknak, akik felejt
hetetlen jó feleségem elhúnyta 
alkalmából részvétükkel s 
megjelenésükkel fájdalmam 
enyhítem igyekeztek, hálás 
köszönetét mondok

SZRNKA PÁL.

Köszönetnyilvánítás,
Mindazon rokonoknak, is

merősöknek és szomszédok
nak, kik férjem vég tisztessé
gén megjelenni szíveskedtek 
és ezzel fájdalmam enyhíteni 
igyekeztek, ezúton fogadják 
hálás köszönetemet.

Szarvas, 1943. jan. 10.
8zv. Blaskó Jinosné

— Elajándékozta a lopott hol* 
mi kát. [fj. Dezső Benedek 22 
éves öcsödi lakos Csekő Lajos

tól különféle női fehérneműke 

lopott el és azokat Szatmári Ist 

vánné öcsödi lakosnak ajándé 

kozta. A kir. járásbíróság ifj 

Dezső Benedeket 3 heti fog 

házra és egyévi jogvesztésre 

Ítélte. Szatmári Islvánnét, mivel 

tudta, hogy lopott tárgyakat ka

pott ajándékul, orgazdaság vét

ségében mondotta ki bűnösnek 

a bíróság és jogerősen kétheti 

fogházra Ítélte.

KIVÁLÓAN FINOMAK

a likőrok, 
romok, 

pálinkák 
Nagy Sándor
rum- és likőrgyárából. 

Szarvas, H., Horthy M.- út 2.

A Szarvas-környéki italmé
rők bevásárlási helye.

— Meglopta a rokonát. Repka 

Pálné szarvasi születésű, jelen
leg pestszenterzsébeti lakos, 
gyári munkásnő. rokona pénz
tárcájából pénzt lopott el. A 
szarvasi kir. járásbíróságon 4 
napi fogházra ítélték.

TURUL MOZGÓ
a Gazdakör Vigadójában.

Páris világába
vezetett el bennünket a Babylon 
című hatalmas arányú film. amit 
nagy élvezettel nézett végig a 
közönség.

Január 16-án, szombaton, 

17-én vasárnap. 18 án hétfőn : 
Donparti Karácsony és 
ZIvatarKem enes pusztán. 
Mind a kettő magyarfilm. Ki-. 
egészítő magyar és UFA híradó.

Január 20-án szerdán, 21-én 
csütörtökön: Első mámor. 
Olaszfilm. Kiegészítő az olasz 
Luce híradó.
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— A garamvölgyi egyke és a 
szarvasi Garamvölgyi. Az egyik
fővárosi lep enkétot rendezett az 
egykéről és több lapszámon ál 
szomorú beszámolókat közölt a 
kegyellen magyar betegségnek, az 
egykének pusztításairól. A lap 
egyik számában a garamvölgyi 
egykéről ír, ahol már csak 15 
iskolaköteles tanuló van a faluban, 
abból is három hibás, még év
tizedekkel ezelőtt zpúfolva volt a 
20 pádból álló tanterem. A köz- 
lemény olvasásakor akaratlanul 
is a mi szarvasi Garamvölgyi Pá
lunkra, a községháza érdemes 
segédiktatójára gondoltunk, aki 
egymaga megszégyenítette névadó 
faluját, mivel ő nem ismerve az 
egykét, 12 egészséges és az élet
ben boldoguló, törtető magyarnak 
az édesatyja és ha megfeszített 
munkával isf de mégis minden 
gyermeket felnevelt és iskoláztatta. 
Mi szarvasiak büszkék vagyunk 
a mi szarvasi Garamvölgyi Pali 
barátunkra« akit példának választ
hatna Garamvölgy község minden 
lakosa és családja.

— A hódmezővásárhelyi út ügye.
A kormányzat a háborús gondok 
között is súlyt helyez s a terme
lés fokozását szolgáló milliárdos 
beruházási piogramm keretén belül 
jelentős összegeket áldoz az úgy
nevezett bekötő utakra, amelyekkel 
a népes településeket a községek
hez, a községekei pedig egymás
hoz kapcsolja. Helyi viszonylat
ban mindkét célt egyformán szol 
gátja a hódmezővásárhelyi út bé
késmegyei szakaszának kőburko
lattal való ellátása. Egyfelől pedig 
Szarvashoz köti a szomszédos Jó- 
zsefszállás és Lajoshalom sűrűn 
települt határrészeket, másfelől a 
csongrádi, épülőfélben levő me
gyei útvonalhoz csatlakozva, ösz- 
szekölletést teremt Kiskirályság, 
Gádoros nagyközségekkel. Az ér
dekelt adófizető lakosságnak régi, 
jogos törekvése ennek az útvonal
nak a kiköveztetése. Volt idő, 
amikor a Szapáry grófok áldozat- 
készségéből a szükséges kőanyag 
is rendelkezésre állott. A lakos
ság pedig fuvar-segítséget ajánlott 
föl. Akkoriban azonban a rövid
látás és maradiség lekicsinyelte 
és elgáncsolta a törekvést. Nagy 
és jóvátehetetlen, mulasztás lenne 
elszalasztani az újabb alkalmat, 
amikor ez a községünk fejlődését, 
forgalmát is halhatósan előmozdító 
törekvés, az átépítésre kerülő 
Szarvas—kondoros) útvonal kövei
nek felhasználásával, állami tá
mogatással 8 a legkisebb költség
gel lenne megvalósítható. A kö
vek helyben vannak. A helyben 
levő köveket helyben kell felhasz
nálni. Kondoros a maga 5 km 
bekötő útszakaszának szükségletét 
mér biztosította is. A szarvasi ér
dekek biztosítása végett viléz dr. 
Zerinváry Szilárd országgyűlési

A KITCNÖ m in ő ség ű

DRÉHER -gyártmányú 

VILÁGOS TÉLI, 
BARNA GÓLIÁT 

SÖRÖKET
kérje minden italmérésben. 

Körzeti főraktáros:

Nagy Sándor
sörnagy kereskedő.

képviselőnk már a múlt évben el
járt a kereskedelemügyi miniszté
riumban, legutóbb pedig a község 
fejlesztésében kiváló érzékkel dol
gozó Dauda Mihály községi biránk 
kezdeményezésére, a közügyek 
szolgálatában és a járási szék 
hely felvirágoztatásában fáradha
tatlan föbíránk, dr. Ugrin László 
és a gazdaérdekek agilis képvise
lője vitéz Tepliczky János föld- 
birtokos vezettek népes gazdakül
döttséget Gyulára. Ennek eredmé
nyeként minden remény mes van 
arra, hogy községünk e 7 km-es 
útszakasszal 7000 kát. holdat 
magához tud kapcsolni. Nem le
het vitás, hogy ez nemcsak a 
termelő gazda, de — amint azt 
különösen ma érezzük — a városi 
fogyasztónak is érdeke. Éppen 
ezért azt kívánjuk, hogy az ügyért 
fáradozók mielőbb lássák meg 
közhasznú, községfejleszlő. alkotó 
munkájuk kőbe formált emlékét.

— Házimulatsóg késeléssel. A

múlt héten az egyik szarvasi 
tanyában házimulatságot tartot
tak. ahol a vita során a vesze
kedés elfajult és Olejár György 
békésszenlandrási 24 éves nap
számost Furár Mihály 19 éves 
szarvasi fiú hasbaszúrta. Súlyos 
sérülésével a szarvasi mentők 
a szentesi kórházba szállították.

Hirdessen 
lápunkban!

Ili

— Száz pengőt lopott el. Szmol- 
nik István 30 éves csabacsűdi 
lakos Fulejtár Györgytől száz 
pergőt lopott el. A szarvasi kir. 
járásbíróság büntetőbírája 15 
napi fogházra és egyévi jogvesz
tésre Ítélte el jogerősen.

— Bárd—Rózsavölgyi KARÁ
CSONYI ALBUMOK már megér- 
ke/»ek és kaphatók NAGY SÁN
DOR könyvkereskedésében, ára 9
p* ngő.

Szarvas község elöljáróságétól.

28.724/i 942. ik1. sz.

HIRDETMÉNY.
Az elmúlt év xsirellátásanak nehéz

ségei elsőrendű kötelességévé teszi 
mindenkinek, hogy a lehetőség hatá
rán belül, zsír és hússzükségletről sa
ját rnaKfl gondoskodjék.

Ezen kötelezettség a munkásokat 
fofcl»ikoztató ipari és mezőgazdasági 
üzemekéi saját munkásaik ellátása 
terén fokozott mérvben terheli annál 
is ir krtbh, mert az elöljáróságnak nem 
les? módjában a munkások zsír és 
hús ellátásának a kívánt mérvbeni 
biztosítása.

A fentiekre való tekintettel kívánatos
nak ui Iszik, hogy a tél folyamán a 
h<*i U.*sek által vágott -sertések húsát 
]t:ko-.sátíunk s a munkásokat foglal
kozó to üzemek és gazdaságok oly 
mci t ben vásárolják fel s azt feldol- 
fcoyvtt tartósított állapotban tárolják, 
ho^ « húsüzükségletüket az év további 
részér en is fedezze, annál is inkább, 
nn ii ti téli nagyobbmérvű sertésvágá- 
90K a yéri vágási keretbe lesznek 
belutiva. minek folytán nyáron sertés- 
va*,< sok előreláthatólag csak igen kis 
menben lesznek.

Szarvas, 1943. január 14.

E L Ö L JÁ R Ó S Á G .

Eladó földek:
132 katasztrális hold részben S7 

nyával Ecseren, kövesút m- 
30 katasztrális hold jókarban i< 

halmon; '
58 hold szántó a mezőtúri hatfr* 
34 Vs hold szántó és 17 hold kr 
20 hold hereföldnek alkalmas >•- 
8 hold szántó Tóniszálláson.
6 és fél hold Kákán, kanális bt 
2—3 kishold príma szántó a VII.

mellett, csabai kövesútho/ 
2400 d-öl I. oszt. szántó Maxi' ' 
Körösparii nyaraló erős kőrpü > 
600 D-öl dinnyeföld Nyúlzu«ban 
241 D-öl dinnyeíöld cigányén s 
4 járás közös legelő Tóniszálla <>

Eladó házak:
Kondoroson piactér mellett !< 1 

sütődével; > ,
Bszentandráson szőnyeggyár kf>,

SZARVASON:
I kér. 432. sz. cseréppel fedett I- i • 
I kér. 184. sz. sarokház mellé*- i 
Elsőrangú helyen egynegyed h<- 
170 D  ől üres lelek sarok mei« •
1. kér. 391. sz. ház 400 □ öll^l 

C-öl üres sarok telek; 
Eladó sarokház a bennelévő vrg\ 

joggal és berendezéssel;

Bővebb felvilágosítást nyújt 
szövetkezet, mint a, 
intézet, ahol ingatlanok 
títésével is foglalkoznak 

Ugyanezen pénzintézet képv 
tosító Szövetkezetét; fői 
ruházás céljait előmózd i 
matozású kötvénykölcsói 
tes lókölcsönt.

. részben legelő ta- =
1 » =

épületekkel Disznó- |

-.ló Külső*Ecseren; |
Décsen; g

ben; M
'-Tület 472. sz. tanya 1

■- dűlőben. 8

i- ben ; j

z teljesen felszerelt j§

ni-n cserepes lakóház. §

•t. melléképületekkel; 
ükkel.

-bbá ugyanott 400 §

■es kedés és korcsma ü

zarvasi Hitel- |
K. H. tagja pénz- |

. .vételének közve- 1

i a Gazdák Biz- I
ol lermelés és be- i
4 1l2 °/o -OS ka- 1
et és kamatmen- j
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— A Magyar Föld új száma.
A magyar falu képes hetilapja 
az alma szakszerű termeléséről 
és a fejés helyes módjáról közöl 
értékes szakcikkeket. Elbeszélé
seket, érdekes képeket, kis
gazdák cikkeit, rendeleteket, pi
aci és vásári árakat és sok más, 
érdeklődésre számottartó cikket 
és képet találunk benne. Kap
ható az újságárusoknál és az
I B U S Z-pavillonokban. Mutat
ványszámot küld a Magyar 
Föld kiadóhivatala, Budapest, 
VII , Erzsébet—lirt. 7.

MHIRDETESEK.
Apróhirdetések állást keresőknek és ál
lást hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den lovábbi szó 2 fillér. E^yéb lárgyű 
apróhirdetés 10 szóig 50 fillér, három
szori feladás esetén 1 ‘20 pengő, min

den lovábbi szó 4 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papírkereske- 
dé.se Szarvas. I.t Horthy Miklós út 9. 

szám.

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

. 300—500 □ öl veteményföld 
eladó. Érdeklődni lehet IV. kér, 
404. sz. alatt.

. Azonnalra keresek bérbe 
zongorát. Gm a kiadóban._____

. Eladó jókarban lévő 54-es 
cséplő vagy fele keresetre kiadó. 
1. kér., 161. sz.

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

. Kóczy Lajos divatárú-keres- 
kedö mint a Kováid festő- és 
gőzmosógyár képviselete a leg
előnyösebben vállal ruha stb. 
festését. 11., dr. Mikolay Islván 
utca 105. Üzleti órák : 8—4 ig.

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

. Eladó I. kér. 259. számú 
ház. Érdeklődni lehet I I , 426. 
sz. alatt.________________

. 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 takávt fidok 
szerény családnak. Dr. Robitsek 
ügyvéd.

■ . 8 darabból álló szalóngarni- 
túra eladó. Érdeklődni II ker.t 
415. szám alnt* hz óvódabnn.

. 2 drb kis kirakat elbdo. Ér
deklődni lehelakmdóhivtti^lbtín.

Felelős kiadó N A G Y  S Á N D O R
Nyomatott* Szarvasi Közlöny Nyom«
da* és Lapkíadóvillalat nyomdáiéban
L ker.» Horthy Miklósról 9. s íin«


