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K e r e s z t é n y  
g a z d a s á g
A költségvetési vita során 

kedden Varga József minisz
ter mondotta el a kereske
delem és a közlekedésügyi
tárcával kapcsolatos expozé
ját. A gazdasági élet nagy 
figyelemmel kisérte a mi
niszter fejtegetéseit, amelyek
nek visszhangja igen kedvező. 
Mély benyomást keltett a
miniszter minden részletre 
kiterjedő munkaprogramja s 
az a reális szellem, amely 
mind a beszédet, mind a
költségvetés indokolását át
hatja. Erre a nyugodtan 
reális és munkabírásában 
bízó szellemre ma nagy
szükség van gazdasági éle
tünk irányítói részéről, hiszen 
a kereskedelmi és közlekedés- 
ügyi politika két okból is 
jelentősen megnövekedett 
feladatok előtt áll. Az egyik 
ok az ország megnagyobbo
dása, amellyel együtt útháló
zatunk, vasuthálózatunk stb, 
szintén erősen megnövekedett 
é$ igy az eddiginél lényege
sen nagyobb hivatali appa
rátust, sok beruházást és 
javítást igényel. A másik ok: 
Európa általános helyzete, a 
háborús világ, amelyben a 
magángazdaságot sok tekin
tetben alá kell rendelnünk 
az ország magasabb nemzet- 
gazdasági érdekeinek és 
ügyelnünk kell arra, hogy a 
termelés és a forgalom lehe
tőleg akadálytalanul folyjék. 
Hiszen manapság, a törté
nelmi időkben az élethez 
való jogot csupán fegyverrel 
nem is lehet megszerezni, 
mert a nemzetek öTök ver
senyében a leghatásosabb 
fegyverek sorába lépett a 
gazdasági szervezettség, a 
gazdasági élet fegyelme és 
mindaz, ami a termelés és 
az ellátás zavartalanságát 
biztosítja.

Volt azonban az említet
teken felül még egy megnyug
tató és biztató újdonság a 
kereskedelemügyi miniszter 
beszédében : a keresztyén 
magyar kiskereskedelem meg
erősítésének, nevelésének és

támogatásának széleskörű 
programja bontakozott ki az 
expozéból. A miniszter egyik 
legfontosabb feladatának tart
ja, hogy olyan keresztény és 
magyar erkölcsű kereskedő
nemzedék álljon az ország 
rendelkezésére, amely egyéni 
hasznon túl is lát s tudatá
ban van annak, hogy első
sorban az országot és a közt 
kell szolgálnia. Ez nem csu
pán szó, hiszen a kereske
delemügyi miniszter munka- 
programjában a kereskedői 
nevelés, a kiskereskedői hitel
akció, a képesítés és a kis
kereskedelmet támogató ön
álló minisztériumi tagozat 
kérdésének gyakorlati meg
oldása is szerepel, ami bizo
nyára nagy javulást jelent 
majd a mai viszonyokkal 
szemben.

Az expozé másik igen 
figyelemreméltó része külö
nösen a gazdák körében kelt 
megelégedést és megnyug
vást. A miniszter teljes nyílt
sággal tette szóvá a szövet
kezeti kérdést is, amely körül 
annyi meddő közéleti vita 
zajlott már le. Örömmel 
állapítják meg gazdakörök
ben, hogy a miniszter hatá
rozottan a szövetkezetek tá
mogatása, közéleti működésűk 
előmozdítása mellett foglalt 
állást, ugyanakkor pedig 
ezzel együtt hangoztatta, hogy 
szükség van minél több ön
álló kiskereskedői egziszten
ciára is. Az egyik célkitűzés 
ugyanolyan fontos, mint a 
másik. Remélhető, hogy ez a 
világos megállapítás, amely 
leszámol a „kereskedőelle- 
nesség" annyit hangoztatott, 
igaztalan vádjával, végre pon
tot tesz egy áldatlan és feles
leges vita után.

Varga József miniszter be
széde tehát több volt szónoki, 
vagy politikai sikernél. A be
jelentett szociális törvényja
vaslatok, a nagyszabású be
ruházási munkaterv és ma
gának a költségvetési szám
adatoknak a realitása arról 
győzhette meg a közvéleményt, 
hogy a gazdaságpolitikánk 
tudja, mit akar és amit akar, 
azt meg is tudja valósí
tani.

A  f. év utolsó két hetében függesztik 
ki a főszolgabírói hivatalok 

az iparosokra vonatkozó adatokat
A zsidótörvény végrehajtása 

során az iparigazolványokkal 
és iparengedéllyel rendelke 
zőknek eredetileg október 
hó 15 ig kellett megtenniük 
a szükséges bejelentéseket 
az erre a célra szolgáló 
nyomtatványokon. Egyes he
lyeken ennek a határidőnek 
betartása a nyomtatvány 
hiánya miatt betartható nem 
volt és így történt, hogy az 
érdekeltek részéről fenti időn

túl is állandóan érkeztek 
bejelentések. Ennek követ
keztében az illetékes minisz
térium elrendelte, hogy az 1. 
fokú iparhatóságok az erede
tileg megállapított határidők 
helyett f. évi december 15-től 
1940 évi január 1 -ig függesz
tik ki az iparigazolvánnyal 
rendelkezők részéről hozzájuk 
érkezett bejelentések alapján 
a zsidó és iiemzsidó iparo
sokra vonatkozó adatokat. '

Kik kapnak az új bevonulok 
közül családi segélyt ?

~A napokban megjelent mi
niszteri rendelet részletesen 
szabályozza a katonai családi 
segélyre való igényjogosult 
Ságot. Rendes családi segélyre 
van joga felesége, valamint 
törvényes, vagy törvényesített 
gyermeke után a m. kir. 
honvédségben rendes, tény
leges szolgálati kötelezettsé
get teljesítő, vagy póttarta- 
léki első kiképzése alatt álló 
hadkötelesnek, továbbá a 
közérdekű munkaszolgálatos
nak, ha erre a segélyre rá
szorul, nős, legalább egy 
törvényes gyermeke van, 
továbbá ha 1939 évi már

cius 11 -ét megelőző időpont
ban nősült és valóságos 
szakaszvezetői rendfokozatnál 
magasabb rendfokozata nincs. 
A közérdekű münkaszolgála 
tosok a családi segély szem 
pontjából a rendfokozatnélküli 
honvédekkel egyenlő elbánás 
bán részesülnek.. A nősülési 
időpontot nem kell tekintetbe 
venni azoknál, akik katonai 
szolgálatukat saját hibájukon 
kivül töltik idősebb koruk
ban.

A családi segély összege 
feleség és gyermek számára 
fejenként és havonta öt 
pengő.

Nagy érdeklődés előzi meg 
a Turul szombatesti műsoros-estjét

Lapunk előző számaiban 
már több alkalommal hirt 
adtunk arról, hogy a szarvasi 
Turul Sportegyesület f. hó 
25-én, szombaton este fél’ 9 
órai kezdettel az Árpád
szálló dísztermében műsoros 
táncestélyt rendez felszerelése 
javára.

Az előadás műsora kitü
nően van összeválogatva, 
ami kacagtató egyfelvonáso- 
sakból, dalszámokból, vala
mint táncszámokból fog ál- 
lani. A próbákon látottakból 
ítélve egy kellemes, mulat* 
tató estben lesz része az

előadáson megjelenő közön
ségnek.

Műsor után táncmulatság 
lesz, ámely bizonnyal kel
lemesen eltöltve a kora reg
geli órákig fog tartani.

Az előadás iránt község* 
szerte hatalmas érdeklődés 
nyilvánul meg, ami igen 
élénk bizonyítéka sportegye
sületünknek a nagyközönség 
körében is megnyilvánuló 
szeretetének. Ez az érdek
lődés biztos záloga a nagy 
erkölcsi és anyagi sikernek.

jegyek előre válthatók az 
egyesület tagjainál.
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Nagy siker 
jegyében za jlo tt le 
a  levente-a tlé ták 

műsoros-estje
A szarvasi Levente Egye

sület atléta-szakasza f. évi 
november 19-én, az elmull 
vasárnap a Levente-Otthon
ban műkedvelő előadást 
rendezett, amely a várako
záshoz képest nagyszerűen 
sikerült, úgy erkölcsi, mint 
anyagi vonatkozásban.

A termet ezalkalommal is 
zsúfolásig megtöltött közön
ség kellemesen elszórakozott 
és elgyönyörködött a pompás 
és változatos müsorszámokon, 
amelyet harmonikaszóló, mu
lattató egyfelvonásosak, sza
valat és táncszám tarkítottak.

A közönség hálás tapssal 
jutalmazta a szereplők ügyes 
játékát, akik közül különösen 
Farkas Antal, Miklya Pál, 
Györbiró Sándor, Korbely 
Mária, Pálkó Mária, valamint 
Fodor Mária, Lipták Ica, 
Várkövi János, Filyó György, 
Bálczó Máté jeleskedtek.

Az előadást családias 
Összejövetel követte, amelyen 
a jelenvoltak kitűnő hangu
latban a késő éjjeli órákig 
maradtak együtt.

3ÓI sikerült 
a Juhászlegény, 

szegény juhászlegény 
előadása

A szarvasi „Szent Cecília 
Énekkar" tagjai szombaton 
este egy hosszabb lélekzetü 
darabbal, Török Rezső pom
pás énekes játékával, a 
„Juhászlegény, szegény ju
hászlegény" cimü műkedvelő 
előadással lépett a helyi 
nagyközönség elé. A kiválóan 
összeválogatott szereplőgárda 
a gondos és szakavatott elő
készítés, hozzáértő irányítás 
nyomán minden egyes szerep 
és jelenetben kiválót nyújtott 
s megérdemelten könyvelte 
el á megjelentek sok sok 
tapsaés tetszésnyilvánítását. 
Az összteljesítmény mellett 
éftörpúl egyesek, nem kisebb 
dicséretet kiérdemelt egyéni 
játéka.

Az előadás után tánc kö
vetkezett, mely vidám bán 
griatban . a kora hajnali 
aráidg tartott.

F A D Ö N T Ö G E T É S
Csobocsűdy János

Toman János linómetszete.

Iparjogosítványok kiadásának 
felfüggesztése

ismeretes, hogy ez 5850 
— 1938. sz. kormányren- 
rendelet-. további intézkedé
sig az iparigazolványok és 
iparengedélyek kiadésát 
felfüggesztette, illetőleg 
ezeknek kiadását a keres
kedelemügyi vagy iparügyi 
miniszter előzetes engedé
lyétől tette függővé. Hiva
talos helyről nyert értesítés 
szerint mihelyt a*z ipar és 
kereskedelem körében a 
zsidótörvény alapján esz- 
közlendő erányszámmegél 
lapitás megtörtént, a ren
delet hatályon kívül helye
zése mellett az elsőfokú 
iparhatóságok ismét vissza 
fogják kapni ez iparigazol
ványok és iparengedélyek

kiadásának jogát A kor
mány csők egyes speciális 
iparoknál fogja fenntartani 
az előzetes engedélyezés 
rendszerét. Magától érte* 
tődőleg az uj iparigazolvá
nyok kiadásánál az ipar
hatóságok csak a zsidó- 
törvény rendelkezéseinek 
megfelelően járhatnak el, 
vagyis zsidók részére csak 
akkor lesznek jogosítva 
iparigazolványt kiállítani, 
ha a zsidók birtokában 
lévő meglévő iparigazol
ványok száma a hat szá
zalékot nem haladja meg 
s a jövőben csak minden 
tizehatodik iparigazolványt 
lesznek feljogosítva zsidó
nak kiadni.

1 9 -4 0 . t í p u s ú  
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RÁDIÓK megérkeztek.
Gyári á r ! Kedvező részletfizetés!

Sztrehovszkynál
HIRDESSEN 

LA P U N K B A N

Piactér. Telefon 59.

Néprádiók előjegyezhetők!
Díjmentes bemutatás!

Elment! Kihullott a toll egy 
örökkön munkás kézből, elnémul
tak az ékesszóló ajkak s megszűnt 
dobogni egy mindig a fajtájáért 
aggódó magyar sziv megint. 
Csabacsüdyjános községi főjegyző, 
Csabacsüd község életrehivója 
aránylag még fiatalon, alig 53 
éves korában f. hó 21-én vissza
adta nemes lelkét Teremtőjének. 
Halála — bár a rászakadt beteg
ség mialt számolni kellett a tra
gikus vég kérlelhetetlen elkövet- 
kezésével — mélységes megdöb
benést, nagy gyászt és őszinte 
részvétet keltett a környéken 
mindenütt és mindazok lelkében, 
akik értékelni tudják az olyan 
emberi alkotásokat, amelyek mú
landóságukban is az örökkévaló
ságot, az élet örök folytonosságát 
szolgálják. Mert Csabacsüdy János 
az alkotások embere volt. Tehet
sége, zsenije, egyénisége messze 
túlnőtt, kilört a pókos irodák 
falain s leszállt az élet utjain oda, 
ahol a legtöbb volt a probléma, 
a legnehezebb a megoldás, a 
legkívánatosabb az alkotnikészség, 
de éppen azért a legértékesebb is 
a végzett munka. Mindig az élet
ugart kereste és törte fel, amerre 
rögös közigazgatási pályáján járt, 
hogy a végén egy szikes puszta
ságból valósággá rögzítse alkotó
zsenije egy évtizedes vágy déli
bábos álom képét: Csabacsüd 
községet. Itt élte ki magát és itt 
élte le mágát 1 . . . Róla beszél 
ma minden e faluban, az utolsó 
fűszál is, az iskola, a templom, 
az ártézikut, az egészségház, a 
a kövesút, a vasutállomás| ; s az a 
sok-sok családi ház is, melyet 
mind az ő akarása, a ző  ügybuz
galma emelt az emberi élet dísze 
és az Isten dicsőségére . . .  Teste 
most elpihent, a falu azonban áll s 
benne örökkön él az ő emlékezete*

Csabacsüdy János községi fő
jegyző 1886 nov. 3-án született 
Szarvason. Középiskoláit Szarvason 
végezte, jegyzői képesítését Ko
lozsvárott szerezte meg* Közigaz
gatási tevékenységét Topánfalván 
kezdte meg, majd Kondoros, Öcsöd, 
Szarvason folytatta s Csabacsűdön 
fejezte be. A világháborúból is 
kivette részét s mint tart. száza
dos szerelt le.

Meghalt 1939 november 21-én 
hosszú, kinos betegségből felépü
lése után váratlanul.

Temetése, melyen a vármegye 
valamennyi társadalmi rétege, 
tisztviselői, kollégái képviselték 
magukat, november 23-án délután
3 órakor ment végbe Csabacsűdön 
óriási részvét mellett.

A temetésen részt vett úgyszól
ván az egész község. Szarvasról, 
Szentandrásról, Kondorosról nagy
számban jelentek meg az elhunyt 
kollégái, tisztelői és barátai. Ctio- 
van József lelkész lendületes al
kalmi beszédben méltatta az el
hunyt érdemeit, versbe Öntött bú
csúztatója egy szemet sem f a 
gyott szárazon. A szertartás vé
gén Bagi István békésszentand
rási főjegyző búcsúzott a Jegyzői 
kar nevében. Maginyec György 
közs. btró a községi elöljáróság 
nevében búcsúzott az elhunyttól, 
mig Martinék Ferenc ig. tanító 
mint gondnoksági elnöktől bú* 
csúzott a tantestület nevében,
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Húsz évvel ezelőtt . . . 

Lelkünk visszaszáll a múltba 
s felidézi azokat az időket, 
amelyek h a z á n k n a k  
annyi szomorúságot okoz
tak, de amely nehéz idők 
kohójában uj magyar jö
vendő vált élő valósággá ... 
Húsz évvel ezelőtt: 1919 
novemberében idegen ka
tonák csizmája tapossa 
még városunk földjét, még 
rettegtünk szeretteink és a 
magunk életéért, javainkat 
féltettük a rablók elől és 
várva-vártuk azt a boldog 
napot, amidőn a magyar 
bakák masíroznak végig 
városunk utcáin .. .

‘ A m it mi akkoriban még 
csak vártunk, az a főváros 
népe számára élő valóság 
lett. Horihy Miklós, az uj 
nemzeti hadsereg vezére 
katonái élén bevonult a 
fővárosba. Irigykedve néz
tünk Budapestre s még 
nehéz heteket, hónapokat 
kellett átaggódnunk, amig 
ide is elérkeztek Horthy 
Miklós sastollas katonái...

A szivünk akkor lázasab
ban dobogott,örömkönnyek 
gyűltek a szemünkbe és 
oly boldogok voltunk, hogy 
újra szabad magyarok va
gyunk . . .

A mi helyi Vonatkozásban 
érzett örömünkön át azon
ban meg tudjuk érteni az 
egész nemzet érzését, 
amely a mostani időben 
mintha újra fennen lobogna, 
mért árva nemzetünk most 
is oly bölcs, oly erős kezű 
vezérre van szüksége, 
mint akkor, húsz évvel 
ezelőtt.

Há'a Istennek, a bölcse- 
ség csak mélyült, az erős 
kéz még izmosabb és még 
biztosabb lett. Ezért ugyan
azzal a lelkesedéssel és 
fokozottabb bizalommal te
kintünk Vezérünk felé, mint 
akkor tettük. Eddigi tény
kedései százszázalékosan 
igazolták államférfim és 
hadvezéri bölcseségét.

S aminő lelkesedéssel 
hozsannáztünk 20 évvel 
ezelőtt, amidőn tévelygő, 
avagy romlott elméjű ka
landorok kezéből kitépte az 
ország gyeplőit és bevonult 
az ' ország fővárosába ; 
mert újra feléje fordulunk 
ős kérjük a népek nagy 
Istenét: áldja meg hazánk 
első férfiúját — kormány
zónkat az ő gazdag áldá
sával hogy szeretett né
pének sorsát továbbra is 
oly szerencsésen, bölcsen 
és határozottan vezesse 
amint-eddig Is tette.

Att mondja egy helyen

a Szentirás, hogy az ország 
legnagyobb csapása a rossz 
uralkodó és legnagyobb 
áldása a jó uralkodó.

Mi úgy látjuk és érezzük, 
hogy minket á‘d a mi 
Istenünk, mert amit ez a

nemzet nagybányai vitéz 
Horthy Miklós kormányzó 
ur személyében kapott 
az áldás.

Ezért emlékezünk a 20 
év előtti eseményekre oly 
áhitatosan és boldogan.

mert ebben gyökeredzik a 
szerencsés jövőben való 
bizodalmunk és hitünk ! 
Mert ahogyan volt Buda
pest, eljött „Kassa", úgy 
bizonyára eljön még „Ko
lozsvár" is . . .

rek
Istentiszteletek :

A szarvasi ág. hitv. ev. ólemplom- 
ban vasárnap délelőtt 8 órakor tót, d. 
u. 5 óakor magyar, az i»jtemplom- 
ban 9 órakor magyar istentisztelet van.

Istentiszteletek a kát. templomban:
d. e. 8 ó. csendes mise, 9 ó. diákmise, 

10 ó. szentbeszéd, ragymise, délután 4 
ó. litánia. Köznapokon reggeli mise 
egynegyed 8 ó.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap d. e. 10 órától az 

Árvaház dísztermében. — Kondoroson 

minden második vasárnap délután 3 
órakor ref. istentisztelet a községi is
kolában.

— Evangélikus nap Oroshá
zán. Az orosházai Luther Szövet

ség vasárnap békésmegyei evan
gélikus napot rendezett Oroshá

zán, amelyen az evangélikus élet 
több egyházi kiválósága, igy Raf- 

fay Sándor dr. püspök, Sztra- 

nyavszky Sándor dr. egyházi fel

ügyelő, dr. Lányi Márton egyház- 

megyei felügyelő, Kemény Lajos 

főesperes, és több vármegyei ki

válóság is részt veit. Az evangé

likus napra Szarvasról is igen 

sokan átrándultak Orosházára.

— Begápolónői tanfolyam. A 
helybeli prot. nőszövetség két he
tes betegápolónöi tanfolyamot 
rendezett f. hó 10-től kezdődőleg 

az árvaházi Kíe helyiségében. A 
tanfolyamot ejjy budapesti vörös
keresztes nővér vezeti, dr. Ber- 
nát Kálmán járási főorvos és dr.

! Ribárszky Pál közs. orvos közre- 
' működése mellett. A tanfolyamon 

45-en vettek részt különböző tár

sadalmi állásokból, asszonyok és 
leányok vegyesen. A tanfolyam 

záróvizsgája f. hó 24-én folyt le, 

„ ezen megjelent a budapesti vö

röskereszt egylet kiküldöttje, aki 
a hallgatónők gyakorlati készsé
gét és tudását illetőleg a legna

gyobb elismerését fejezte ki.

x Érdemes részt venni az ál
lamsorsjáték december 5.-i hú- 

t zásán, mert a legolcsóbb sors

jegy, egész 3 P, fél 150 P, és 
mégis a főnyereménye 40.000 P. 
Húzás december 5 én.

— Meghívó. A szarvasi Pol
gári Kör 1939. évi december hó
3 án d. u, 3 órakor saját helyi

ségében évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagokat ezúton

- hívja meg az Elnökség. - •

— Presbiteri nap Szentetor- 

nyán. A szentetornyai ev. egy
házközség vezetősége f. hó 21-én 

egész napos konferencián látta 

vendégül a békési egyházmegye 
presbitereit. A konferencián meg

jelent Bartos Pál szarvasi lel

kész, egyházmegyei főjegyző is .'

— Megkezdődött az össze- 

irás. Az utóbbi számainkban jel-  ̂
zett népösszeirás a hétfői nappal 

az egész járás területén kezdetét * 

vette. Dicséretére legyen mond

va nemcsak az összeíró közegek

nek, hanem a lakosságnak is,, 

fennakadás még eddig sehol nem 

volt, s a munka mindenütt ha
lad pontosan és rendben a ma. 

ga útján.

x Igaz, ami igaz. Főnyeremény 
nagy szerencse! De, hogy nyer
jünk, ahhoz sorsjegyet kell ven-1. 

nünk. 3 P-ért egy egész, vagy 

150 P-ért egy fél államsorsje

gyet kaphat. Húzás december 5.

— Szociális védelem a most 

besorozottaknak. Még ugyan be
vonulásról az elmaradt korosztá

lyoknál alig lehet szó, máris fog

lalkoznak az illetékesek a bevo

nulandó, nagyrészt már családos 

hadkötelesek szociális védelmé

vel. Az eddigi gyakorlat szerint 

a vállalatok 28 napig a teljes, 

azontúl a fizetés 50 százalékát 

tartoznak fizetni, úgy azonban, 

hogy ennek az 50 százaléknak 
az összege sem lehet kisebb a

100 P-ben megállapított létmini

mumnál. Mint említettük, részle

tes szabályozás még nincs, de 

valószínűnek tartják, hogy az an

nak idején bevonuló idősebb év

járathoz tartozó újoncok még a 

jelenben életben lévő szociális 

védelemnél is ‘ méltányosabb el

bánásban fognak részesülni.

— Nem Jesz házbéremelés. 

Az árellenőrzés országos kor

mánybiztosa egy adott esetből

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

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

R Ó F Ö S  Ü Z L E T E T  N Y I T O T T A M
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Kérem a n. é. közönséget, hogy vá
sárlásainál felkeresni szíveskedjen

K R I S K A  O Y Ö R G Y

Mindazoknak, kik

HI HÁ L F I  E MMA
kedves testvérünk, illetve 
rokonunk elhunyta alkalmá
val részvétükkel fájdalmun
kat enyhíteni igyekeztek, há
lás köszönetünket fejezzük ki. 

A gyászoló rokonság.

kifolyólag megállapította, hogy 
hatásköre nem csupán az egyes 

cikkek, hanem a szolgáltatások 

árának és ezek keretében a lak

béreknek megállapítására is ki

terjed. Az árkormánybiztos ebben 
a kérdésben a kormány intenció

jának megfelelő álláspontot fog* 

lal el, amennyiben a jelenlegi 
béreknél időközi béremelést nem 
hajlandó engedélyezni. Uj lakbér

leti szerződések megkötésénél 
természetesen a bérek a bérbe

adó és bérbevevő közötti meg

egyezés alapján szabadon illa-* 

pithatók meg.

—- Mik a gyümölcsfis őszi 
teendői ? Erre ad választ a „NÖ*- 

vényvédelem és Kertészet1?1 leg

újabb száma. Cikkeket közöl még 
a kifizetődő almatermésztésről, a 

borseprő különböző feldolgozásá
ról, a gyümölcsös téli kezelésé

ről, az egérrágott gyümölcsfák 

megmentéséről, a cseresznye ala
nyainak a kiválasztásáról, az ön
tözött gyümölcsösről, a patkány* 

irtásról, a barnatöréses bor keze* 

léséről stb. E két lapból a , Nö

vény védelemM kiadóhivatala (Bu
dapest,'V., Vécsey-utca 4.) kivár 

natra készséggel küld e lapr* 

való hivatkozással mutatványszá

mot.

Kapható KovAcsik ö ->
föster- fe csemege, kereskettyMM.

StaiVAf, .v V*
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S P O R T

OMTK—Turul 
4 : 0  (1 :0 )

II. o. bajn. Biró : Kovács.

Bizakodó hangulatban 
indult el a Turul Oroshá
zára és abban a tudatban, 
hogy győztesen fog majd 
visszatérni.

Sajnos, — ez nem igy 
történt. Az OMTK győzött 
4: 0 arányban és az ered
mény még ilyen arányban 
is reálisnak mondható.

A Turul a következő 
felállításban játszott:

Walla -  Pekárdi, Helli
ger — Práznóczy, Takács
V., Lalák — Négyesy, Hor
váth, Pásztó, Károly, vitéz 
Csatay.

A z  első félidőt a Turul 
kezdi széllel szemben. Az 
OMTK már a 15. percben 
megszerzi a vezetést. A 
gól után Négyesynek két
szer is alkalma volna az 
egyenlítésre, de mama nincs 
szerencséje. A félidő többi 
része mezőnyjátékkal te
lik el.

A második félidőben a 
Turul — erős széllel tá
mogatva — nem tud az 
ellenfél 16 osán tuljutni. 
Az OMTK ellenben még 
három gólt rúgva, bebizto
sítja magának a győzelmet.

a z  állandósuló OMTK- 
támadások súlya alatt a Tu
rul védelme összeroppant 
és igy született meg a fenti 
arányú vereség.

A Turul tehetetlen csa
társorának még az ered
mény szépítésére sincs 
ereje.

A vereség teljesen a 
csatársor rovására irható. 
Az egész mérkőzés folya
mán egyetlen rendes tá
madást nem tudott össze* 
hozni. Valahogy hiányzott 
a lelkesedés, küzdenitudás, 
.ami az OMTK-jétékosoknál 
megvolt.

Egyénileg Takács V. és 
Lalák játszott jól. A köz
vetlen védelem sem okol
ható a vereségért.

Ez az eredmény azonban 
nem jelenti azt, hogy most 
már elcsüggedjen a csapat. 
Ellenkezőleg arra kell tö- 
kedni, hogy az elkövetkező 
(tavaszi) mérkőzéseken a 
vasárnapi hibákat kiküszö
böljék, valamint arra, hogy 
az OMTK-nak tavasszal 
kamatostól adják vissza ezt 
az igen szégyenletes ará
nyú vereséget.

A mérkőzés birója — aki 
különbén orosházi volt — 
nagyon gyengén vezette 
le a mérkőzést.

Leventeköteles munkaidő beszámítása
A kereskedelemügyi mi

niszter az iparügyi minisz- 
tériummel egyetértőleg 
arról értesítette az illetékes 
hatóságokat, hogy levente- 
gyakorlatokkal eltöltött idő 
nem számit bele a levente
köteles munkaidejébe és 
az igy elmulasztott munka
időt a vonatkozó munka* 
időrendeletek korlátéi kö
zött a munkaadónak jogá
ban áll külön díjazás nél
kül pótoltatni. Ezzel szem
ben kimondotta azonban a

miniszter, hogy az elvesz
tett munkaidő ellenértéke 
gyanánt a kereskedők által 
alkalmazott tisztviselők, ke
reskedősegédek és keres- 
kedőtanoncok havi munka
béreiből levonásokat esz
közölni — a félnapi mun
kaidőre alkalmazottak ese
tét kivéve — még abban 
az esetben sem lehet, ha 
az illető alkalmazott a le
vente miatt a megállapított 
leghosszabb munkaidőnél 
kevesebb ideig dolgozott.

Anyakönyvi hirek
Születtek:

Lancsik Pál és Legény Erzsé
bet fia Pál Mihály, Bulik György 
és Lehoczki Judit leánya Judit, 
Gyemjanics János és Gyekiczki 
Erzsébet fia Tibor, Dula György 
és Kudlák Judit fia Mihály, Bias- 
kó Pál és Kinyik Judit fia Pál, 
Tóth Mihály és Adamovszki Zsu
zsanna fia Mihály.

Házasságot köröttek: 
Maczik András és Komlovszki 

Anna, Rafaj János és Poljóka 
Anna, Poljak András és Valas- 
tyán Mária, Schneider József és 
Barton Borbála, Megyeri István 
és Kozsuch Erzsébet, Bohus Já
nos és Frankó Mária, Sápszki 
Pál és Molnár Mária, Kunstár 
György és Kr ska Mária, Bencsik 
István és Valach Zsuzsanna, Gö- 
möri Pál és Janecskó Zsuzsanna.

Elhaltak :
Hraskó Pál 66, özv. Zahorecz 

Pálné Szvák Anna 89, Lancsik 
Mihály 1 napos, Hrncsjar Mária
6 éves, Valach Judit 9 hónapos, 
Krizsán Györgyné Behan Mária 
57 éves korukban.

Meghívó.

Hirdetmény
Értesíti az elöljáróság a község lakosságát, hogy a

g ő z - '  é s  k á d f ü r d ő t
folyó évi október hó 7-től üzembe helyezte.

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 1 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 haszná'ati dija személyenként 60 fillér, 10 szelvény
ből álló bérlet 4 pengő.

Vasárnap délután 5—7-ig és 7—9-ig tömegfürdés 26 fillér 
használati dij mellett kizárólag a szegényebb sorsú lakosság részére.

Kád használati dij egy személyre 80 fillér, pótjegy minden sze- 
jiiély utátl 26 fillér. 10 szelvényből álló bérlet 6 pengő.

G y ű j t s e

ai ó c s k a  v a s a t ,
mert azt 

Gaál István
327 óeskavaskereskedŐ napiáron megveszi*

Tag- és üzletrész 7 állomány
101 tag 202 üzletrésszel.

Igazgatóság.

Megvizsgáltuk és rendben találtuk. 

359 Felügyelő-bizottság,

I G A Z .
ami igaz, egy főnyeremény 
nagy szerencse! De hogy 
módunkban legyen nyerni, 
vegyünk idejében 3 P-ért 
egy egész, t*50-ért egy fél 
jótékonycélú állami sorsje
gyet, mellyel a következő 

összegeket nyerhetjük :

A szarvasi Munkásotthon Szö
vetkezet 1939 évi december hó 
10-én délelőtt 10 órakor saját 
székházában tartja VII. évi ren
des közgyűlését, melyre a t. ta
gokat tisztelettel meghívja az 
Igazgatóság.

TÁRGYSOROZAT :

1. Jegyzőkönyvvezetők és hitele
sítők kiküldése.

2. Igazgatóság jelentése az 1938. 
évről.

3. Az 1938. évi zárszámadások 
előterjesztése és a mérleg meg
állapítása.

4. Felügyelő-bizottság jelentése.
5. Határozat a felmentvény iránt.
6. Öt felügyelő-bizottsági tag vá

lasztása 1 évre.
7. Esetleges indítványok.

Az 1938, évi zárszámadás össz
bevétele . . . .  1199 80 P
Összkiadás . . . 979*98 P
Maradvány . . . 219*82 P
Vagyonmérlegösszteher2924*— P 

összvagyon . . . 2923*52 P
Egyenleg . . . .  —— 48 P

40.000 ar. P
főnyereményt.

Vagy:
20.000 P, 10.000 P, kétszer
5.000 P, négyszer 2.500 P, 
hatszor 2,000 P, huszonkét- 
szer 1.000 Pf ö s s z e s e n
19,600 nyereményt 288.000 
P értékben. — Kapható osz
tálysorsjegy főárusitóknál és

dohanytőzsdékben.

Húzás december 5-én

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb 

betűvel szedve 6 fillér. Legkisebb hir
detés dija 30 fillér.

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

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

6 hónapos alig használt SHB. 
motorkerékpár sürgősen eladó* 
Érdeklődni Ben ka Gyula-u. 97.

360

ízletes ebédkoszt kihordásra 
kapható. Felvilágosítás 1. kér. 147 
____________________________361

Szvetter készítéshez kitűnő an- 
gora nyuifonal kapható III. kér. 
60 hsz. 339

ILI. kér. 92 számú sarokház 
eladó. Érdeklődni lehet dr Dancs- 
nénál. 357

T is z t a
géptörlőrongyért
hulladékpapírt ad a

M U l l e r -  
n y o m d a  f

— Műid kéaiiM beföt-
tek zamatosabbak és köny- 
nyebben emészthetók, mint 
a cukorral eltett gyümöl* 
csők. 201

Nyomatott Müller Károly könyv*
nyomdájában Szarvas, 1. kér. 19.


