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Aradi 
tizenhárom

A minden korok sajáto
san nagy eszméi végigvi- 
harzanak a földön, nemze 
teket ráznak meg, szent 
hevületre gyújtanak kivált
ságos adottságokkal szüle
tett egyéniségeket, akik 
szinte megáldottjai lesznek 
a koreszmének, szent hevü
letük nem ismer határt, 
társadalmi korlátokat rob
bant - széjjel és amikor a 
földi- életről már elvonat
koztatott célok felé roha
násban mégis reális aka
dályokba ütközik ez a szent 
hevület, kristálykelyhe, a 
kiváltságos egyéniség szi
lánkokra törik s megszüle
tett áz eszme mártírja.

Kilencven esztendővel 
ezelőtt a francia forradalom 
világotverő eszméjének sza
badság* orkánja zúgott be 
a magyar mezőkre s ahogy 
a nemzet kiváltságos egyé
niségei szent hevületükben 
immár a földi élettől elvo
natkoztatott célok felé ro
hantak — ugyan mi volt 
más a cél 1849 nyárután 
az orosz-osztrák százszoros 
túlerővel szemben ? I — 
nekiütköztek Világos reali
tásába és 13 kristálykehely 
tört össze, az eszme 13 
megszállottja mártírrá szü
letett Igen, született I Mert 
a mártirium sohasem halál, 
mindig születés: kezdete
uj életnek, születése uj 
energiának, indulása szent 
erőknek,termékenyítő mun
kája annak a szent hevü
letnek, amelynek csak kris
tálykelyhe pusztult el, de 
maga <a hevület ott magasz
tosul a mártirsorsban. Ki
lencven évvel ezelőtt a 
magyar nemzet szegényebb 
lett a 13 .aradival, a magyar 
élet koldusabb lett 13 nem
zeti vagyon elpusztulásával, 
de a magyar jövendő gaz
dagabb Tett az aradi 13 
lelkeket formáló szent he
vületével s a magyar sors 
örök munkáló energiát ka
pott, amit az idők nemzeti

végtelenségében mindenkor 
táplál a mártirium dicsősé
ges emléke. Magyarok Is
tene ! add, hogy ez a szent 
ráemlékezés erősítse meg 
a mai magyar lelkeket I 
Add, hogy a 13 aradi sorsa 
olyan mupkáló energiává 
erősödjék, amely mai esz
méinkért rohanásunkban 
csak egyetlen egy kristály- 
kelyhet formáljon meg, 
ezt az egyet azonban töltse 
meg azzal az okosan szent

hevülettel, ami sohasem 
vonatkozzék el a magyar
ság földi céljaitól. Elég volt 
á mártírokból, akik meghal
tak az eszméért I Elég volt 
Q kiváltságosokból, akik 
mártirsorsot vállaltak, vagy 
mártiriumot szenvedtek I 

Magyarok Istene, csak 
ügyetlen magyart adj már, 
áki nem meghalni, — de 
élni mer ezért a mártírokban 
oly gazdag, maga is mártir
sorsban halódó nemzetért.

Dr Baiczay Beliczey Miklós 
főispán beiktatása

Hagyományos ünnepé
lyességgel iktatta be csü- 
csütörtökön, szeptember hó
28-án Békésvármegye Tör
vényhatósága főispáníi szé
kébe Baiczay Beliczey Mik
lóst. A megjelent előkelő
ségek közt jelenvolt vitéz 
dr Zerinváry Szilárd or
szággyűlési képviselőnk is. 
Vitéz dr Márky Barna al
ispán nyitotta meg az ün
nepi közgyűlést. A szokásos 
formaságok elintézése után 
dr Csákói Geist Gyula ve
zetésével nyolctagú küldött
ség hívta meg az uj főis
pánt, akit óriási lelkesedés
sel fogadott a közgyűlés. 
A vármegye nevében az 
alispán köszöntötte az uj 
főispánt. A nagy éljenzés
sel fogadott beszéd után 
dr Baiczai Beliczey Miklós 
letette a hivatali esküt.

majd a főispáni beiktatás 
ősi hagyományaihoz híven 
az uj főispánt a vármegye 
négy főszolgabirája három
szor felemelte.

Vitéz dr Pánczél József 
főjegyző köszöntő beszéde 
után dr Baiczai Beliczey 
Miklós főispán mondotta el 
magasan szárnyaló szék
foglaló beszédét. A kiváló 
beszéd hatása alatt min
denki érezte, hogy az uj 
főispán méltóan fogja betöl
teni azt a hivatást, amelyre 
az ország Kormányzója el- 
szólitotta.

A törvényhatósági bizott
ság nevében dr Gally Ká
roly és Szabó Gábor üd
vözölték a főispánt.

Az ünnepi közgyűlés után 
az uj főispán saját lakosz
tályában vendégül látta a 
közgyűlés közönségét.

Presbiteri 
és képviselőtestületi ülés

Az evangélikus egyház- 
község szeptember hó 29- 
én a Kossuth-téri iskola 
dísztermében presbiteri és 
képviselőtestületi ülést tar
tott. Mindkét ülésen Bartos 
Pál lelkész elnökölt.

Délelőtt fél 10 órakor a 
presbitérium ülésezett: az 
ülés egyetlen tárgya volt 
a Hanzó Mihály nyugdíja
zásával megüresedett Skor-

ka tanyai tanítói állásra
való jelölés. Ezen állásra
egy tanitó és négy tanítónő 
pályázott: Földvári Irén, 
Szénási Ilona, Rohoska 
Magda, Rohoska Margit
és vitéz Kovács Ernő, ez 
utóbbit a püspök ur nem 
engedte jelölni, mert csak 
a múlt tanévben szerezte 
meg tanítói oklevelét. A 
presbitérium Szénási Ilona,

Földvári Irén és Rohoska 
Margit tanítónőket jelölte ; 
Bartos Pál, mint az esperes 
helyettese, negyediknek 
Rohoska Magdát jelölte. 
Tiz óra után következett 
a képviselőtestület ülése. 
A képviselőtestület óriási 
többséggel Szénási Ilonát 
választotta meg a Skorka- 
tanyai tanítói állásra segéd
tanítónak. A hadbavonult 
tanitók helyettesítésére a 
képviselőtestület az aláb
biakat alkalmazta : Rohoska 
Margit, Rohoska Magda, 
Kiss Margit, Zsurkai Klára 
és vitéz Kovács Ernő ok
leveles tanítókat.

A képviselőtestület tudo
másul vette az elnökség 
azon bejelentését, mely 
szerint a szegedi egyetemi 
orvosbizottság is ajánlja 
Kovács György tanitó 
nyugdíjaztatását.

Á sport jelentősége 
a hadsereg 

szempontjából
A sport lelket és testet 

formáló hatása közismert. 
Jellemalakitó ereje a tettre* 
kész szellem kiművelésé
ben és az akarat szívós
ságának kiformálásában 

mutatkozik. Egyéni nevelő 
értéke tehát felmérhetetlen. 
Ámde minél többen spor* 
tolnak a nemzet tagjai kö
zül, annál inkább izmoso
dik a nemzeti lélek, á győ
zelemig álhatatos küzdő*' 
készség. A sportnak széles 
néprétegekre kiterjedő ál
talánosítása és közkedveltté: 
tétele ezért a legalkalma
sabb nemzetvédelmi neve
lőeszköz.

A korszerű háború; .az 
idegek háborúja, az akara
tok mérkőzése. Annak, aki 
győzélmet akar, tömegeit 
erős akaratuvá kell nevel
nie. Emiatt az általános
ságban eredményesen mű
velt sportélet honvédelmi 
szempontból rendkívüli fon
tosságú.

A korszerű háború azon
ban nemcsak szívósaikét,

Ára 10 fillér
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hanem rendkivüli teljesít
ményekre alkalmas testet 
is követel. A testet ezért 
ellenállóképessé, kitartóvá, 
nagy fizikai megerőltetése
ket és nélkülözéseket el
bíróvá kell alakítani. Ezt is 
a sport mozdítja elő a leg
jobban.

A sport minden ágának 
meg lehet és meg van a 
maga értéke. A labdarúgás 
és vizipoló a harckészsé
get, a bajtársiasságot, a 
bajtársakkal való okos és 
ügyes összmüködést, a pil
lanatnyi helyzetek gyors 
kihasználását minden játé
kosba beleneveli. Az úszás, 
a futás, az ugrás, a súly- 
dobás, a birkózás, a lovag
lás, a céllövés, a vívás 
katonai jelentőségét nem 
kell külön megvilágítani.

A tennisz hajlékony, hely
zeteket kihasználó nevelő
eszköz. Még a lassanként 
divatját múló szertorna is 
olyan eszköz, amely min 
den egyoldalúnak mondott 
izomfejlesztő sajátsága mel
lett is, ügyességre és me
részségre nevel. A legna
gyobb jelentősége van a 
legnehezebb sportágakat 
összefoglaló öttusaverseny- 
nek. A legjellegzetesebb és 
a legnagyobb lelki és testi 
követelményeket támasztó 
sport : ez. Mert hiszen a 
vívás, a. pisztolylövés, a- 
lovaglás, az úszás és a 
futás olyan sportágak, a- 
melyek mindegyike kivált
ságosán katonai jellegű. 
Ezenfelül mindegyik kü'ön- 
külön egész embert is kí
ván. Nehéz e sportág azért 
is, mert vaíamenhyi ver
senyágazathoz a legkeve
sebb .ember ért egyen'ő- 
képen. A jó öttusázó igy 
nemcsak kiváló sportember, 
hanem honvédelmi szem
pontból is legény a talpán. 
Bármennyire kívánatos is 
ez, hogy ez a rendkívül 
nehéz versenyágázat álta
lánosan népszerűvé váljék, 
sajnos ez a sportág egyelőre 
csak a honvédség tagjaira 
szorítkozik, miután gyakor- 
lásaval, a szükséges anyagi 
eszközök híján, polgári
sportegyesületek sajnos 
aligha foglalkozhatnak be
hatóbban..;

Bármennyire emeli is a 
nemzet Wrneyét^ és igy on . 
érzetét az egyének kivéte- 
teles csúcsteljesítménye, 
mégis nagyobb jelentő
séggel j>ir; .az, ha 9zéles 
néprétegek mutatnak fej jó 
sportteljesitmépyt.Ne sport- 
primadonnák nevelésére 
törekedjünk tehát, hanem 
az egész nemzet érjen el 
jó, magas átlagteljesítmé
nyeket. Az egyéni sport

teljesítmények túlságos ki- 
virágzósa, vagyis a sport
teljesítmények tulhajtása, 
káros az egészségre. Ezen* 
felül az önistenités, a bete
ges hiúság és túlzott ön-

Istentiszteletek :

A szarvasi ág. hitv. ev. ólemplom- 

ban vasárnap délelőtt 8 órakor tót, d.
e. 10 órakor magyar, az ujtemplorn- 

ban 8 órakor tót istentisztelet van.

Istentiszteletek a kát. templomban : 

d. e. 8. ó. csendes mise, 9 ó. diákmise, 
10 ó. szentbeszéd, nagymise, délután 4 

ó. rózsafüzér ájtaU sság. Köznapokon 
délelőtt egynegyed 8 ó. reggeli mise, 

6 ó. rózsafüzér ájtatosság.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap d. e. 10 órától az 

Árvaház dísztermében. — Kondoroson 

minden második vasárnap délután 2 

órakor ref. istentisztelet a községi is
kolában.

O któber 6.

Emlékezzünk ! Arad . . .  1849. 
október 6 . . .  Ezeréves történel
münknek a leggyászosabb napja. 
Világosnál 1849. augusztus 13-án 
szabadságharcunk elbukott. Ma
gyarország felelt az ég beborult. 
Haynau osztrák generális szörnyű 
bosszút állt a letiport nemzeten. 
A börtönök megteltek a szabad
ságharc legendás hőseivel. Októ
ber 6-án Batthyány Lajos gróf, 
Magyarország első miniszterelnö
ke szenvedett vértanúhalált Pes
ten az új épületben. Aradon ok
tóber 6-án főbelötték: Kiss Ernő, 
Schweidel József, Dessewffy Arisz
tid és Lázár Vilmos honvédtá
bornokokat. Kötél által haltak 
meg: Aulich Lajos, Damjanich 
János, Knézich Károly, Lábner 
György, Nagy-Sándor József, 
Leiningen Károly gróf, Pöltenberg 
Ernő, Török Ignác és Vécsey 
Károly gróf honvéd tábornokok. 
A hösök vére nem hullott hiába... 
Az aradi tizenhárom emléke le
gyen áldott mindörökké. A vér
tanuk élele is mártiromsnga le
gyen intőpélda a ma minden 
magyarjának, hogy hogyan kell a 
hazát szeretni, a hazáért dolgozni 
és ha úgy hozza sors a hazáért 
meg is halni.

érzetesség lelki burjánéihoz 
vezethet.

Nem az a fontos, hogy 
a nemzet egyes kiváltsá
gosai győzelmeinek mámo 
rosan tapsoljon, hanem az,

— Helyettes tanítónők. Az 
orosházi úti községi népiskolában 
Honti Ida oki. tanítónő helyette
síti a hadbavonult Pataki tstván 
községi tanítót. A Kákái községi 
népiskola hadbavonult tanítóját 
Litauszky Jánost pedig Jeszenszky 
Ágnos oki. tanítónő helyettesíti.

— Tenyészbika behozatal Svájc
ból. A földmivelésügyi miniszté
rium a hazai marhatenyésztés ne
mesítése és felfrissítése érdekében 

> Svájcból 35 tenyészbikát hozatott. 
A földmivelésügyi minisztérium 
a behozatalt kedvezményes hitellel 

, támogatta.
— Lukács napi vásár. A 

iszarvasi őszi, úgynevezett Lukács 
napi vásár ez idén október hó
12-én, 13-án és 14-én lesz; csü
törtökön van a marhavásár, pén
teken a lóvásár és szombaton a 
kirakodó.

— Véglegesítés. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter Roszik 
'János örményzugi ev, segédtanítót
if. évi május hó 1 -ével rendes 
-tanítónak véglegesítette.

í — Megbízás. Az ev. egyház- 
község a békéss7entandrási ev. 
.népiskolai tanulók vallás taní
tását Zátonyi Pál ev. segédlelkész
re biztá.

— Iskolalátogatók. Az evan
gélikus egyházközség 3 évi meg
bízatással az alábbi presbitereket, 
illetve képviselőtestületi tagokat 
jelölte ki iskolalátogatókul: Kos- 
suth-utcai iskola: 1—11. o. Poda- 
rii János 1. 43, III. o. Melis Pál 
il. t99, IV, o. Szekera János 1. 
Í36, V -V l. fiú o. Krsnyak Pál 
i. 145, V—VI. leány o. Pékár 
Mihály. Kossuth-téri Központi is
kola : 1—N. o. Povázsay György 
fi. 77, III. o. Opauszky Lajos,
IV. o. Cinkoczki Márton, V—VI. 
fiú osztály Janurik György 111. 
315. Dankó János isk. Klimaj 
György,. Rohony Pál isk. Prjeva- 
ta Jáno?, Szakács György isk. 
Custyik János. Zima Pál isk. 
Simkovics György, Jánovszky 
György isk. Galáth Mihály IV. 
271, Lelkes Pál iskola Frankó 
Pál, Rohony Gábor isk. Roszik 
János IV. 255, Reményi Gyula 
ipk. Kovács András, v. Csatay 
György isk. Hipszki György, Fu-~ 
ru?yi isk. Ozsgyan Pál, Mótyói 
i$k. Kozsuch Mihály, Inkei-Kákai

hogy minél több tagja ál
talánosan sportoljon és ez
által kiművelt, ellenállóké
pes testre és a győzelemig 
küzdeni akaró és idegeivel 
bánni tudó tömeggé váljék.

iskola Kepenyes János, Siratói 
iskola Kasuba Pál, Ezüstszölői 
iskola Kolompár PáJ, Skorka 
iskola Csesznak János II. 165, 
Csabai úti isk. Kiss Pál 1. 
166, Galohalmi isk. Kondacs Pál, 
Sápszki Isk. ifj. Podani Pál VII. 
237, Örményzugi isk, vitéz Lel
kes János, Maginyecz isk. Son
koly Mihály 1. 281, Ószólői isk. 
Frankó Márton.

— Szüret. A szüret az ősz 
legvidámabb és legkedvesebb ün
nepe. A szüretnek, kiváltkép a 
bő szüretnek mindenki örül. örül 
a gyermek, örül a felnőtt. Köz
ségünkben is megkezdődött a 
szüret, amely igen jónak és bő
ségesnek Ígérkezik. A mindentu
dók azt mondják, hogy régen volt 
olyan édes a szőlő, mint most. 
Az édes szőlőnek a mustja is 
édes. Aki nem hiszi kóstolja 
meg; mert az idei édes must 
már kapható a vendéglőkben. Az 
ára egy kissé borsos, de tekin
tettel arra, hogy újdonság és 
igen édes, minden pénzt megér 
annak, aki a mustot szereti. So
kan azonban jobban szeretik a 
karcost. Rövidesen a karcos ide 
is megjön,

— A Leányegyesület könyv
tára megnyílt. A Szarvasi Gr. 
Bolza Pálné Leányegyesület könyv
tára a nyári szünidő alatt rende
zés és katalogizálás miatt zárva 
volt Az ujévad kezdetén azonban 
ismét a tagok rendelkezésére áll. 
A vezetőség három kereskedelmi- 
iskolai növendéket kért fel és bi. 
zott meg a könyvtári jegyzék át
dolgozásával, revidiálásával és el
készítésével. Ez a három növen
dék fogja továbbra is a könyv
tárt kezelni és a meginduló 
szezonban minden hó első és 
harmadik vasárnapján az igény
lőknek a könyveket kiszolgáltatni. 
Az első könyvtári óra vasárnap, 
október . hó 8-án d. u. 2—3 kö
zött lesz. A könyvtár a leány
egyesület gimnáziumi otthonában 
(Földszint. Leányterem) van elhe
lyezve. Egy egy könyv használati 
dija két hétre 5 fillér.

— Uj tanintézetek. Szentesen 
uj gazdasági iskola épül, amely 
tavaszig tető alá is kerül. — Haj
dúböszörmény képviselőtestülete 
mezőgazdasági népiskolát épít.

— Közgyűlés. A bányakerüíeti 
evangélikus tanítóegyesület 1939. 
évi október hó 12-én csütörtö
kön Tótkomloson évi rendes köz
gyűlést tart. Reggel 8 órákor isten
tiszteletet végzi Jeszenszky János 
ev. lelkész. Utána a hősök emlé
kének megkoszorúzása, majd tisz
telgés Jankó János emléktáblája 
előtt, végül bemutató tanitás; 10 
órakor közgyűlés.

— Törlés vármegyei névjegy* 
zókból. Vármegyénk igazoló vá- 
laszmánya a 7790—1939. M. E. 
sz. rendelet alapján megvizsgálta 
a törvényhatósági bizottsági tagok 
tagsági jogát és mindazoknak a 
névjegyzékből való törlését elren
delte, akik az 1939. IV. t. c. ha
tálya alá esnek és az idézett tör
vény 4. §-ában foglaltak alapján 
a törvénzhatósági bizottságnak... 
tagjai nem lehetnek. A névjegy
zékből az igazolóválasztmány 42 
törvényhatósági tag nevét törölte.

1940. típusú
Orion, Standard, Telefunken

/ /

RÁDIÓK megérkeztek.
G yá ri ár 1 Kedvező részletfizetés!

Sztre hovszkynál
Piactér. Telefon 59.

Néprádiók előjegyezhetők!
Díjmentes bemutatás I
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A sorsjegyek 
hivatalos ára 

osztályonként:

1 /8=  3-50 P 
1/4 =  7 — P 

1/2 =  14 — P 

1/1 = 2 8  — P

Az I. osztály 
húzása 

október 14-én 
kezdődik !

Nem nyugszanak meg a Szarvasi 
Hengergőzmalom üzletrészesei 

a csúvározás megszüntetésében

A  M. f i P  Kir. 
Osztálysorsjáték
feladata, hogy mindenkiben fel
ébressze az • önbizalmat és ne
héz viszonyok mellett is az 
életösztönt, a kedvet és a re
ménységet fokozza, fejlessze. 

Állandó állami felügyelet és 
ellenőrzés.

88.000 sorsjegy,
44.000 nyeremény. 

Minden második sorsjegy nyer!

Legnagyobb nyeremény 
szerencsés esetben

700.000
lutalom és főnyeremények :

400.000
300.000 
100 000

70.000
60.000 

2X50.000 
2X40.000

30.000 
21X20.000

15.000 
32X10.000

stb. P. készpénz, összesen :

9,758.000 P.

— Eljegyzés. Kovács Icuka 
Békésszentandrás és Sinka Ká
roly Budapest jegyesek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

— Működnek az uj aszaló
üzemek. Az országnak aszalt
gyümölccsel való elátása terén 
nagyjelentőségű vállalkozás indult 
meg a földmivelésügyi miniszté
rium kezdeményezésére s a Gyü
mölcstermelők Országos Egyesü
lete bevonásával. Tizennégy köz
ségben, köztük Szarvason is, tizen
hat aszalóüzemet létesítettek. Ma
gyarországon eddig komoly mér
tékben nem foglalkoztak a gyü- 
müJcs aszalásával és bár évente 
állag ezer vagon nyersszilvát szál
lítottunk külföldre, a 60—80 
vagon aszaltszilvaszükségletünket 
külföldről hoztuk be, közel fél
millió pengő értékben. A most 
létesített korszerű aszalók az idén 
fedezni fogják a hazai szükség
letet. Az aszaló napi teljesítménye
14 mázsa szilva, vagy 50 rnázsa 
alma. Egy métermázsa szilva asza
lásáért 5—7 pengőt fizetnek.

— Az Országos Frontharcos 
Szövetség Szarvasi csoportja f. 
hó 7-én este 6 órakor tiszti gyű
lést tart. Ugyancsak fél 8 órakor 
vacsora. Birkapaprikás savanyú
sággal, kenyérrel 1 '20 P. Kéret
nek a vendégek és tagok a pon
tos megjelenésre. Dr Ugrin László 
elnök.

— Adakozzunk tejakcióra. A 
magyar nép mai földrajztörténelmi 
helyzetében különlegesen nagy 
megpróbáltatások elé néz. Kül
detésének megfelelni, sajátmagát 
a pusztulástól megóvni csak úgy 
lesz képes, ha minden erejét ösz- 
szedi és Isten adta jóképességeit 
fajának megerősítésére fordítja, 
Tény az, hogy a nemzet jövője, 
az ártatlan magyar gyermekek 
egy része nélkülözi azokat az 
elemi feltételeket, amik egészsé
ges fejlődéshez elengedhetettlenül 
szükségesek. A terhes, szoptató 
anyák és gyermekek egyrésze 
nem jut tejhez. Nem jut ahhoz a 
tejhez, amely oly bőven terem 
még e csonka hazában is. Tej 
nélkül pedig nincs - egészséges, 
erős gyermek, következésképen 
nincs erős, egészséges felnőtt 
sem. Az okok kutatásán, a több 
időt igénylő végleges megoldási 
módok keresésén és alkalmazásán 
túl a hatóság halaszthatatlanul 
szükségesnek tartja ennek a nem- 
zetsorvasztó állapotnak azonnali 
kiküszöbölését. Minden magyar 
gyermeknek sürgősen meg kell 
adni azt a legkisebb tejmennyi
séget, amely jó kifejlődéséhez 
nélkülözhetetlen és pedig meg
születése előtt éppen úgy, mint 
azután a legérzékenyebb években. 
Adományokat elfogad a községi 
elöljárósága f. évi október 15-ig.

— Mézzel kÓ8zlllt befőt
tek zamatosabbak és köny- 
nyebben emészthetők, mint' 
a cukorral eltett gyümöl
csök. 201

A  Szarvasi Hitelszövetkezet,
mint az O. K. H. tagja cég 
kisgazdák és mezőgazda- 
sági munkások részére

6°/o-os kamatozás
mellett folyósít kölcsönö
ket. Telefon: 60.

272

Lapunk multheti számá
ban már részletesen ismer
tettük a Szarvasi Henger- 
gőzmalom, mint Szövetke 
zetnél megtartott redkivüli 
közgyűlés tárgysorozatát és 
lefolyását. Tévedés folytán 
kimaradt a közgyűlés egyik 
igen fontos része, amely a 
megszüntetett csuvározás- 
sal áll kapcsolatban. 
megjelent üzletrészesek 
ugyanis egyhangúlag meg
szavazták az alapszabá
lyoknak akként való kiegé
szítését, hogy a szövetke
zeti malom köteles lesz az 
üzletrészesek őrlésre szánt 
gabonáját a malom tele
pére és onnan az őrleményt 
az üzletrészesek lakására 
szállítani.

Dr Král Pál malmi ügyész 
az igazgatóság nevében 
kifejtette, hogy a szövet
kezeti eszmének főcélja 
éppen az önsegély. A sző*

vetkezés azért jön létre, 
hogy a teher, amelyet egy 
vágy két személy nem ké
pes viselni, a szövetkezésbe 
tömörült százak, jelen eset
ben másfélezer ember meg
oszlott és igy könnyen viselt 
terhét képezze. Az igazga
tóság véjeménye szerint, 
amikor a malom fogata a 
gabonát és őrleményt az 
üzletrészesek részére fuva
rod, ezzel tisztességtelen 
versenyt el nem követhet,' 
mert hiszen az iga a tagok 
közös, saját tulajdonát ké
pezi.

Az üzletrészesek utasí
tották az igazgatóságot, 
hogy a csuvározásnak ilyen 
iráhyu visszaállítására az 
összes törvényes lépéseket 
merítse ki.

Lakásomat áthelyeitem II. kér. 
Csúcs utca 115. számú házba. 
Czeperkó István szobafestő és má
zoló: 296

S P O R T
Körülbelül kétévi kény

szerpihenő után a Turul 
Sport Egyesület újra sze
repeltette labdarugócsapa
tát. Ez Szarvas nagy
község sportpártoló közön
ségének berkéiben nagy 
örömet keltett, aminek
élénk bizonysóga volt a 
vasárnapi mérkőzésen igen 
szépszámmal megjelent né
zősereg.

ATurul csapata (Valla — 
Pekárdi, Helliger — Práz- 
nóczy II., Mátrai, Lalák — 
Négyessy, Takács, Petykó, 
Melich, Gutyén) az öcsödi 
Kinizsi S. E. csapatát látta 
vendégül, amely ellen 5:1 
aranyban győzedelmeske
dett. A gólokat Petykó, 
Takács, Négyessy (2) és 
Melich lőtték. Dicséret il
leti a csapat minden egyes 
tagját, különösen Mátrait.

E helyről is felhívjuk 
Szarvas község sportpár
toló közönségét, hogy az 
egyesületet a mérkőzésekén 
való megjelenésével támo
gassa.

M O Z I
Október 7-én szombaton 

és 8 án vasárnap

Ködös utak
A francia filmgyártás 

csúcsteljesítménye. A ve
lencei filmversenyen etső 
dijat nyert világfilm. Fősz.: 
Jean Gabin és Michelé 
Morgan.

ÉRTESÍTÉS ! Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
SS2525S55S5  közönséget, hogy Szarvason, II.

kerület Csúcs-utca 131 szám alatt 
(dr Simon Béla orvos háza mellett)

R Ö F Ö S  0 Z L E T E T  N Y I T O T T A M

Kérem a ni é. közönséget, hogy vá
sárlásainál felkeresni szíveskedjen

K R I S N A  G Y Ö R G Y

Á z  összes iskolai írószerek
úgymint rajzpapir, vonalzó, írón, toll, tollszár,- radirgumi, irónhegyező, gombfesték, 

szineskréta, szinesirón, stb., valámint az összes iskolákban használatos előírás szerinti

f ü z e t e k ,  legolcsóbb beszerzési forrása

Müller Karölyn© !uMs£«<i(iiiit
Postával szemben Telefon 10%



4. oldal Szarvas és Vidéke 1939. október 6.

Szeszesitalt mező- 
gazdasági terményért 

árusitani tilos
A kereskedelem és köz

lekedési miniszter 47'088 
számú rendelete, amely 
folyó évi október 18-án lép 
hatályba, kimondja, hogy 
szeszesitalt sem korlátlan, 
sem korlátolt kimérésben, 
sem kismértékben való 
árusításban nem szabad 
mezőgazdasági terményért, 
állatért, állati termékért, 
vagy úgy árusitani, hogy 
a szeszital árát mezőgaz
dasági termény, állat, vagy 
állati termék vételára fe
jében járó követelés beszá
mításával, engedményezé
sével egyenlítsék ki, vagy 
bármiféle más utón termé
nyért, állatért, vagy állati 
termékért járó vételárkö
vetelés forditassék a szesz 
ital árának kiegyenlítésére.

.Ugyancsak kimondja a 
rendelet, hogy korcsmáros 
nem kaphat iparjogositványt 
mezőgazdasági terménnyel, 
állattal, vagy állati termék
kel akar saját számlára, 
akár bizományi minőségben 
való kereskedelemre.

Kereskedelmi meghatal
mazottként sem vehet részt 
mezőgazdasági . termény, 
állat és állati termék adás
vételre irányuló ügyletek 
megkötésében vagy köz
vetítésében.

— Pénz lehet kevés, 
pénz lehet sok, de soha- 
sem elég. Sokezer ember 
töpreng; azon, hogyan le
hetne-kevés befektetéssel 
nagy vagyonra szert ten
ni ? Közben figyelmen kí
vül hagyja azon ismert 
tényt,-hogy mily sok mil
lió pengőt nyernek évtize
dek óta a m kir- osztály- 
sorsjátékon. De nyerni csak 
annak lehet, kinek sors
jegye van I Ezért rendeljen 
ön is még ma sorsjegyet 
az uj október 14-én kez
dődő sorsjátékra bárme- 
lyífc főárusitónál. Saját ér
dekében ne mulassza el a 
váratlan meggazdagodás 
lehetőségét, a kiszámítha
tatlan véletlen ' esélyét7 és a 
páratlan szerencsés alkal- 
matíiiJj sorsjáték uj re
ménység. 308

T i s z t a
géptörlőrongyért
hulladékpapírt ad a

M i l l l e r -  
n y o m d a !

Békés vármegye. Szarvas nagy

község elöljáróságától.

Versenytárgyalási hirdetmény.

Szarvas nagyközség elöljárósá
ga a kézbesítők, rendőrök, udva
ros; tűzörök és egyéb szegőd 
ményes alkalmazottak ruházati 
cikkeit versenytárgyalás utján kí
vánja biztosítani.

Felkéri azon önálló iparosokat, 
akik az alább felsorolt ruházati 
cikkek szállítását elnyerni óhajt
ják, hogy zárt Írásbeli ajánlatai
kat f. évi október hó 2 vén délelőtt 
10 óráig a község iktatóhivata
lába annál is inkább szívesked
jenek beadni, mert a későn érke
zett ajánlatok figyelembe nem vé
telnek.

Készítendő : 22 zeug nadrág és 
13 öltöuy zeug ruha.

Ajánlat adható részmennyiség 
szállítására is.

Bővebben felvilágosit a hivatalos

Békés vármegye.

órák alatt községi számvevő nyújt, 
akinél az ajánlati űrlapok is díj
talanul kaphatók.

Az elöljáróság a szabad vá
lasztás jogát fenntartja magának.

Szarvas, 1939 évi október hó
2-án.

ELÖLJÁRÓSÁG.

ISKOLA- 
táskát 

Müller-től 
vegyünk!

Szarvas nagyközség elöjáróságától.

— A méznek egy háztar
tásból sem szabad hiányoz
nia, mert erőt ad, rendben 
tartja az emésztést és 
gyógyszerül is szolgál. 201

APRÓHIRDETÉSEK

Csabacsűdön, a Nagyréten lévő 
55 kát. hold tanyás birtok, az 
1939—40. gazdasági évre, előnyős 
feltételek mellett haszonbérbe ki
adó. Érdeklődni lehet dr. Fisbein 
Soma és Imre, valamint dr. Dá
vid László ügyvédeknél, Szarvason.

233

Mezőtúri határban a Peresi-is- 
kolánál 45 katasztrális hold föld 
feliből kiadó. Jelentkezni lehet 
Kovács Pálnál Kondoroson, 372. 
házszám alatt. 253

111. ker. 162 számú nagyjöve- 
delmü ház az Árvaház mellett 5 
hold föld és egy 3 lóerős motor 
darálóval eladó. Érdeklődni Plje- 
sovszky András Nagyrét tanya 
44 szám alatt. 298

2 ülethelyiség kiadó, esetleg 
laaással is 111 ker. 281. 301

Eladó a Piactéren nagyjövedel- 
mü ház, mely üzlethelyiségekből, 
három lakásból, garage, istálló és 
egyéb melléképületekből áll. Ér
deklődni lehet dr. Fisbein Imre 
ügyvédnél.

Három hónapos kislányt örök
be adnék jobbmódú családnak. 
Érdeklődni 1. ker. Szakács u. 324

306

Egy jókarban lévő tangóhar
monika eladó 11. ker. Szent Ist
ván király u. 251 sz. 303

Háztartási munkáért szoha, 
konyha kamra lakást adok. Cím 
a kiadóban. 304

Házat, egyszerűt tágas udvar 
és istállóval ügyfelém részére 
megvételre keresek. Dr. Salacz 
Aladár ügyvéd. 300

Eladó 1 drb. barock diófa kre- 
denc, 1 drb. barock diófa kis- 
kredenc, 1 barock diófaasztal ki- 
húzos, 12 drb. préselt börszék,
1 kék selyem garnitúra 1 dívány,
2 fotöly, 2 támlásszék, 1 óvális
bársonybetétes asztal, 1 ágy, 2 
éjjeliszekrény, 2 matrac, 1 ebédlő 
és szalon csillár, 24 személyes 
ezüst étkészlet (98 drb.) 12 fagy- 
laltos kanál, 1 szmirnaszőnyeg 
5*30x4*30 cm. Érdeklődni lehet a 
Futuránál. 302

Hirdessen lapunkban!

ÉRTESÍTÉS I
’ Értesítem a n. érdemli kö

zönséget, hogy lakásomon! IV. 
ker. Korona u. 203 szám alatt 
használt férfi és gy«rm*kru
hát veszek és eladok. Kérem 
á n. közönség szives pártfogá
sát.

Nótári Pál.
Ugyan ott használt női fod

rász berendezés eladó.
305.

Nyomatott MUller Károly könyv

nyomdájában Szarvas, 1. ker. 13.

Hirdetmény
Értesíti az elöljáróság a község lakosságát, hogy a

gőz- és kádfürdőt
folyó évi október hó 7-től üzembe helyezi.

A gőz- meleg kádfürdő hetenként 3 napon át tartatik üzemben 

és pedig minden héten szombaton, vasárnap és hétfőn.

A fürdőrend és fürdőhasználati dijak további rendelkezésig a 

következőkben állapíttattak meg:

Szombaton délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak részére 

„ délután 1 órától 5 óráig nők

„ délután 6 órától 9 óráig férfiak „

Vasárnap délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak „
,  délután I órától 5 óráig nők „

„ délután 5 órától 7 óráig nők „
„ délután 7 órától 9 óráig férfiak

Hétfőn délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak

„ délután 1 órától 5 óráig nők

„ délután 6 órától 9 óráig férfiak „

Gőzfürdő használati dija személyenként 60 fillér, 10 szelvény

ből álló bérlet 4 pengő.
Vasárnap délután 5—7-ig és 7—9-ig tömegfűrdés 26 fillér 

használati dij mellett kizárólag a szegényebb sorsú lakosság részére.

Kád használati dij egy személyre 80 fillér, pótjegy minden sze

mély után 26 fillér. 10 szelvényből álló bérlet 6 pengő.

Szarvas, 1939 évi oktböer hó.
Elöljáróság.

Nyomtatványok
szép és ízléses kivitelben 

készülnek

Müller Károly
k ö n y v n y o m d á j á b a n .

Szarvas, postával sj&mben.


