ffl. ÉVFOLYAM 35. SZÁM.

PÉNTEK

SZARVAS, 1941. AUGUSZTUS 29.

Szanm & Vidéki
POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP

ELŐFIZETÉSI DlJAK :
Helyben egy negyedévre . . 1.20 P.
Vidéken egy negyedévre . . 1'70 P.
PÉLDÁNYONKÉNT 10 FILLÉR.

Szerkesztésért és kiadásért felel:
M Ü L L E R KÁROLY
laptulajdonos.

SZERKESZTŐSÉG
ÉS KIADÓHIVATAL;
1. kér. Deák F.-u. 13. Telefon: 109.
Po&tatakarákpénztárI caekkBZÓmla : 52.666.

számítva. A képviselőtestület
ezután Bartos Pál szabadságát
meghosszabbította. Az iskolai
ügyek kapcsán a képviselőtes
Jel. 16. 10. „Az ötödik angyal
ahol a hatalom és élvezetek,
tület meghallgatta Lelkes Pál
is kitölté az ő poharát a fene
a földi vagyon fontosabbak,
igazgató-tanító évi igazgatói je
vad trónjára ; és az 6 országa
lentését, majd egyhangúlag meg'
mint az igazi keresztényi élet,
elsötétül, a kínok miatt rágják
szavazta az új iskolai kottásnyelvüket és káromolják a
ott olyan visszatarthatatlan zül
énekeskönyv kiadását.
menby Istenét . .
lés következik be, mint a gon
A képviselőtestület foglalko
A biblia szavai sokszor bi dozatlan kertben, amelyet hasz
zott a harángoztatás kérdésével
és azon óhaját fejezte ki, hogy
zonyos képekben és hasonla
az elnökség intézkedjen és járja
tokban szólnak hozzánk. így
ki, hogy a község más úton
például a gőgös, fennhéjázó
gondoskodjon a légvédelmi ri
embert hegynek nevezi az írás,
r ■ asztás eszközeiről, mert ezen
a jóttettekben s megjobbulásállapot fenntartása már eddig
is tetemes kárt okozott az egy
ban hanyag embert pedig ter
háznak és a harangozási tila
méketlen Iának, egyes fejedel
lom
hosszabb tartama komoly
meket, országokat különféle
károsodást jelent az egyházra.
Több
mint
100
százalékos
a
pótadó
—
A
költ
fenevadak képében jelentet
Végül is a képviselőtestület úgy
ségvetési keret meghaladja a 600.000 pengőt
meg, hogy előre tájékoztassa a
döntött, hogy a községi képvi
híveket a bekövetkezendőkről
Szarvas nagyközség képvise számottartó másik pontja a selőtestülethez fordulnak eb*
és előre figyelmeztesse a méltó lőtestülete augusztus hó 30 án tárgysorozatnak a Szarvas alatt ben az ügyben.
rendes közgyűlést tart a köz elterülő Holt-Körős medernek
felkészülésre és kitartásra.
Ilyen „fenevad" az a hatal- ségháza nagytanácstermében. állandó élővízzel való ellátása
A közgyűlés fogja többek kö problémájának végleges meg
Hogyan biztosítjuk
másság is, amely a keresztény zött tárgyalni a község 1942. oldása. Erről lapunk fmás he
vallás teljes eltörlését tűzte ki évi költségvetését. A költségve
kenyér- és vetőmaglyén részletesen írunk.
Emellett a közgyűlés tárgyalni
zászlajára, életbe léptetve min tés-térvezet érdekesebb szám
szükségletünket ?
dent, ami alantas, romlott, sőt, adatai a kővetkezők. A szük fogja a községi szegődményeséglet
kerete
615.01
T—
P
;
sek
fizetésemelési
kérelmét
isf
ami egyenesen ördögi.
Különösen az őstermelő la
ebből közegészségügyre 56.836 reméljük nagy megértéssel és
Azonban a gonosz nem lehet P, tanügy- és testnevelésre sok jóindulattal. Egész csomó kosság körében kínos bizony
végleges ura a világnak. Ideig- 78 090 P, szegényügyre 42 925 szociális probléma kerül még talanság uralkodik a tekintetben,
hogy mily módon szerezheti be
óráig, mig „megszabott” ideje P jut, mig a fennmaradó rész megvitatásra, mint gyermekét gabona és vetőmag szükségle
le nem jár, „uralkodik” — azaz az igazgatás többi ágazataira keztetés, iskolafogászat, anya- tét az a termelő, akinek ezidén
e.‘ik. Ebből is kitünőleg tehát és csecsemő védelem, szegény
milliókat megölhet, lerombol a község költségvetési kereté sorsú tanulók támogatása, jó nem termett elegendő búzája.
hatja a templomokat, elveheti nek csaknem egyharmada .szo tékonycélú egyesületek és kul- Az utóbbi kérdésre a vonat
az anyától a gyermekét, a rosan vett szociális kiadások túrális intézmények támogatá kozó rendelkezések annyit je
gyeznek csupán meg, hogy a
végső erkölcsi fokra zülleszthet fedezésére szolgál, bár ez az sának ügye, stb. Ha végignézünk vetőmagról később történik
mindent, ami kezeügyébe ér, elv általános jellemzője ennek a tárgysorozaton, meg kell ál intézkedés. Egy módosító ren
a költségvetési tervezetnek. A lapítanunk, hogy az elöljáróság
ugyan,
de amint űt az utolsó órája, a szükségleti résszel szemben a e közgyűlés elé a mai idők' delkezés megjegyzi
világ ura feltámasztja azokat fedezeti rész bizony 104 száza szellemének megfelelő, nagy hogy az 50 holdon aluli birto
az erőket, amelyek megássák lékos csökkenést mutat, ami szociális érzékre valló tervsze^ kos, ha az állami akció révén
annyit jelent, ha a község va- rüséggel csaknem a község va nem jut vetőmaghoz, községi
á fenevad sírját. . .
igazolás útján vehet a-Hombár
gyonfélügyeieti hatósága változ lamennyi lakosát érdeklő olyan
Ez történik ma is. A fenevad tatás nélkül elfogadná a terve a községnek terhet jelentő dol bizományostól vetőmagot. A
bfinei az égig hatoltak. A ki zetet. a községi pótadó 104 gok és kérdések, javaslatokkal baj csak az, hogy'a vetőmagakciók bizony elég későn szok
ömlött vér, a kisírt könnyek, a százalékos lenne*
jő, amelyek elsősorban a kis tak lebonyolódni, s félős, hogy
A háztartási alap költségve emberek, az azok érdekeit
megkínzottak verítéke már be
mire valaki ráeszmél arra, hogy
töltötte az isteni hosszútűrés tési tervezete mellett tárgyalja munkáló egyesületek és intéz nem kap az állami akciónál
a* képviselőtestület a község mények felkarolásával kapcso
vetőmagot, megfelelő minőség
minden mértékét, a z elkövetett csaknem valamennyi alapjának latosak.
már nem fogja tudni be
borzalmak és szörnyűségek a költségvetését is.
E közgyűlést méltán nevez- ben
szerelni azt, minden községi
minden jobbérzésú ember szí
A lakosság érdeklődésére hetnök szociális közgyűlésnek.
igazolás ellenére.. Nem tisztá
vét megremegtetik és a megölt
zott az a kérdés sem, hogyan
ártatlanok lelkei hangosan kö*
biztosítja kenyérgabona szük
ségletét az őstermelő. A z ere
■
vetik a bosszút: (Jel. 6 ., 10 .-)
deti rendelkezést kiegészítő
Uram, meddig nem ítélsz még
utasítás u. is a búzavásárlását
és miért nem állasz boszzút a
csak a munkás részére teszi
mi' vérünkért ?
lehetővé, a termelőről nem
Az evangélikus egyházközség oki. tanítóra esett, akit az el beszél. Ezek a kérdések mél
Úgylátszik azonban mégis el
jött már a .fenevad megítélte- képviselőtestülete augusztus hó nökség törvényesen, szabály tán izgatják a gazdákat, mert
26 án Szelényi János ig. lelkész szerűen és jogérvényesen meg
téaének órája, amelyet semmi és Borgulya István másodfel választott tanítónak jelentett ki valóban furcsa helyzet volna
az, ha valaki aki termel és
féle emberi mesterkedés nem ügyelő elnöklete alatt rendes s felhatalmazta az állás szepL termelni szokott gabonát a rossz
képes róla elfordítani.
ültet tartott, amelynek egyik 1 -ével való elfoglalására.
esztendő miatt' kenyér, vagy
' Az adózás kérdésében a kép-' lisztfejadagokat kapna héttől
De a fénévad sorsával taní főtárgya, volt az Inke-Kákai
tanyai iskolában megüresedett viselőtestület úgy döntött, hogy hétre. Bizunk azonban abban,
tani is akar az Írás. Azt pél tanítói állás betöltése.
az idei búza-adó nem termé hogy illetékes kötők végét
dázza vele, hogy ahol csak
A felállással történt szavazás szetben fizetendő, hanem 29'30 vetik ennek a bizonytalanság*
cégér a „keresztény" jelző, egyhangúlag ifj. Daokó János pengő napiáron, készpénzre át nak és íélszeg helyzetnek,

Az elbukó fenevad

nálhatatlanná tett, megfosztott
szépségétől a sok haszontalan
gyom.
Krisztus és Antikriszius je
lenbeli gigászi mérkőzése ide
jén mily elgondolkozásra késztő
és vigasztalók ezek a biblikus
megállapítások ! Vajha tudnánk
tanulni belőlük.

Szombaton tárgyalja a képviselőtestület Szarvas község jövő évi
költségvetéséi

Egyházi képviselő*
leslUlell közgyűlés

Ara 10 fillér
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Baiczai Beliczey Miklós főispán,
kormánybiztos rendelete
a búzafelár kifizetéséről
Baiczai Beliczey Miklós Bé ben kifizetendő, azért, mert sz
kés vármegye főispánja, mint ilyen búza a hivatkozott ren
közellátási kormánybiztos az delet-pontban felsorolt többi
minőségi feltételeknek is két
alábbi rendeletetet adta k i:
ségtelenül megfeleld.
Ad 189-1941, K. e. k.
A 4990—1941. M. E, számú
A 82 kg. hl. fajsulvnál ala
csonyabb
súlyú búzáért is kifi
rendelet 1 §. b. pontjában meg
zetendő a vonatkozó felár
állapított felár kifizetése;
Valamennyi „Hombár" fő* és akkor, ha a búza egyébként a
albizományosnak, valamint a 4990—1941. M. E. sz. rendelet
„Hombár" főbizományosoiként 1 . §-ának b. pontjában felsorolt
működő malmoknak és albizo- minden egyes feltételeknek
megfelel.
mányosaiknak:
A búza minősége szempont
Fenti szám alatt folyó évi
jából
felmerülő vitás esetben a
augusztus 14-én kiadott rendeletemmel elrendeltem a 4990— kérdéses búzából 1 — 1 azonos
1941. M. E. sz. rendelet 1 . § a és pecséttel ellátóit minta kül
b. pontjában a minőségi búzára dendő a Mezőgazdasági Kamara
megállapított feltételeknek fenn Kirendeltségnek, Békéscsaba,
forgása esetén a megállapított Iránéi-utca 2 szám és aM . kir.
Vegykísérleti
felár kifizetésének teljesítését. Mezőgazdasági
Tekintettel arra, hogy a meg állomásnak, Békéscsaba, Széchenyi-utca 2 szám. Amennyi
felelő műszerek hiányában a
ben a fenti két szervnek véle
hivatkozott rendelet által meg
ménye eltérő, úgy az általam
állapított minőségi feltételeknek
kijelölendő szakbizottság dönt.
a feímforrgása, vagy fent nem
A felárak kifizetését időkö
forgása megnyugvást keltően
zönként szigorúan ellenőriztetni
gyorsan és pontosan egyáltalán
fogom.
nem állapítható meg, ezért a
Gyula, 1941, augusztus 2 2 .
búzaforgalom zavartalanságá
Beliczey főispán,
nak biztosítása céljából hivata
közellátási
kormánybiztos.
lomban,
megfelelő illetékes
*
•
m
szakemberekkel megtartott ér
A
kiadott
rendelet
értelmé
tekezlet alapján előbbi rendeletemnek módosításaképpen el ben a búzafelárat természete
rendelem, hogy azért a túlnyo sen minden tétéi után fizetni
móan acélos, piros szemű kell, tehát egy métermázsa
búzáért, amelyik legalább 82 után éppenúgy, mint vagonos
kg. hl. súlyú és egyébként a tételek után.
A vármegye népe hálásan és
szokványminőségnek megfelelő
(1 százaléknál több idegen ma* köszönettel fogadja Beliczey
got nem tartalmaz, csira, doh Miklós rendeletét, mely újabb
és üszögmentes, valamint ros
, bizonysága annak, hogy főis
tált), úgy az ilyen búza után a
rendeletben a minőségi búzáért pánunk éberen őrködik a gazda
előirt 1'50 P felár minden eset társadalom érdekei fölött.

Hombár
Hombár
Hombár
Hombár

Tiszta keresztyén vállalat

Hombár

b ú z á t , á r p ái,
zabol, tengerit

Hombár
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vesz a mindenkori legmagasabb napi áron

mindenfelé mezőgazdasági terményt

KRESNYÁK PÁL
gabonakereskedő, — a Szövetkezeti malóm

„HOMBÁR"
alblzományosa. Iroda: Hangya Szövetkezet épületében.
Raktárai: a Szarvasi Általános Fogyasztási Szövetkezet
helyiségében és CsabacsDdön : a Sinkovicz-féle. raktár.

H íre k
I^íenli^zieletek =
A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban
vasárnap délelőtt 8 órakor tót, délután
6 órakor magyar, az újtemplomban dél
előtt 9 órakor magyar istentiszteletet
tartanak.
A szarvasi róm. kát. templomban
vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor csen
des mise. 10 órakor szentbeszéd, nagy
mise. Délután 6 órakor ájtatosság,
Hétköznap mise íél 8 órakor. Gyónta
tás misék előtt.
Szarvason református istentiszteletet
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az
Árvaház dísztermében

EGY PÁR HAP MÉG

1941, augusztus 29.
— Konferencia. A szarvasi
ev. egyház belmissziói egyesü
letei karöltve szépen sikerült
konferenciát rendezlek folyó hó
24—27-ig Szarvason, amelyen
a vidékiek nagy számban vet
tek részt, vagy 150-en. Az elő
adások a gimn, tornacsarnoká
ban folytak le, minden este
pedig az ótemplomban tartottak
nyilvános evangelizációt. Az
egyház nyilvános és műsoros
szeretetvendégséggel üdvözölte
a megjelent vendégeket, ame
lyen Túróczy Zoltán a közis
mert és közkedvelt nyíregyházi
püspök tartott elmélkedést. Itt
szerepelt Szederkényi Nándor
és leánya, Reményi Gusztáv és
Láng Gusztáv, akik egy vonósegyüttest adtak elő szép beta
nulással. A leányok egy alkalmi
jelenetet adtak elő, Székács
Sámuel segédlelkész pedig Túrmezei verseiből szavalt. Az elő
adásokat vitéz Sréter Ferenc
vezette, az előadások változa
tos és kedvelt témákat hoztak
elő, melyek nagy érdeklődést
váltottak ki a közönség részé*
ről. A helybeíi rendezés fárad
ságos munkáját Kellő Gusztáv
lelkész, Zátonyi Pál és Székács
Sámuel segédlelkészek végez
ték nagy körültekintéssel. A
közönség igen megszerette az
evangelizációs összejöveteleket
és reméljük, hogy á jövőben is
még lesz alkalmunk ilyen szé
pen sikerült konferenciákról
beszámolni.

5 az iskola padjaiban újra meg
kezdődik az élet. A sok megpihent
ifjúi energia új erőkifejtésre len
dül, hogy nyugtalan, lázas kere
séssel, szorgalommal, kitartással,
fáradsággal és munkával további
új területeit hódítsa meg a tu
domány mérhetetlen birodalmá
nak. Soha talán ilyen felbecsül
hetetlen jelentőségű nem volt a
szeptemberben meginduló iskolai
munka, mint napjainkban, soha
talán nem volt ily nagy szükség
általánosságban arra,' hogy a
tudományos látóhatár mindenki
előtt, minél szélesebb körré bő
vüljön, de talán egyetlen nem
zedék ismeretkörének kiszélesbitése sem volt soha ily fontos,
általános követelmény, életszük
séglet, mint mostanában, nem
csak az egyedek életének bizto
sítása, hanem a közösség fenn— Tanoncok szabadsága. A
maradhatása érdekében is. .
Északtót délig, kelettől nyu tanonctartó iparos köteles az
gatig reng a föld. Emberek, új ipartörvény szerint minden
elvek, elméletek, világnézetek év július és augusztusában min
tusáznak, hadakoznak az életért. den. egyes tanocát 14 napi fi
Az lesz a győztes, aki felkészül zetéses szabadságra küldeci.
tebb, okosabb, bölcsebb, hitben Sőt köteles ezt a tanonccal 8
erősebb, céljaiban tisztább, meg- nappal előbb közölni, az ipar
állapodottabb, munkájában ki testületnek és az iparostanonc
tartóbb, józanabb, igazságosabb, iskola igazgatóságának írásban
bejelenteni.
becsületesebb.
S
hogy az egyén és az egyé — Rövidesen megkezdik az
nek összesége mily mértékben árvízkárosultak házainak felépí
kerül ez erények birtokába, az tését. Az idén szokatlanul ma
' iskolától és az ott tanúsított gasra feltört talajvíz különösen
munkától függ.
nagy károkat okozott az épü
Rajta hát ifjúság! A győze letekben. A kormányzat azok
lemre ezeréves múltúnk kötelez ! részére, akik teljesen lakatlanná
yált hajlékukat önerejükből fel
— Eljegyzés, Roszik Zsuzsa építeni képtelenek, segély, ill.
és Boros János oki. gazda je kedvezményes feltételű kölcsön
tették lehetővé,
gyesek. (Minden külön értesítés nyújtásával
hogy épületeiket lakható álla
helyett)
-— Halálozás. Pénteken, folyó potba hozzák) Az egész járásra
hó 2 2 -én hosszú, de- kínos kitérj edőleg most állapították
szenvedés után, elhalálozott meg a segély-, ill. kölcsönkere
Medvegy István vendéglős. A tet, de már folyik a megérke
megboldogult szeretve-tisztelt, zett kérvények felülvizsgálata,
végtelenül kedvelt tagja volt sőt a műszaki vizsgálat is, mert
különösen az ifjabb nemzedék a cél az, hogy a károsultak
nek, aki azonban kedvessége, télvíz idejére egészséges és
becsületessége, komoly szak megfelelő hajlék nélkül ne ma
tudásával általános szeretetet radjanak. Későbbi lapszámunk
ban e kérdésről majd bővebben
és megbecsülést szerzett önma
fruok.
gának. Folyó hó 27 én temet
ték el óriási részvét mellett.
— Milyen cipőket szabad
Kiterjedt rokonság . gyászolja. gyártani? A hivatalos lap múlt
— Áthelyezés. A közegész 'vasárnapi számában megjelent
ségügyi kormányzat dr Bernáth közellátási miniszteri rendelet
Kálmán szarvasi m. kir. tiszti szerint szeptember 1 -től kezdve
orvost Gyulára helyezte át vá bőrtalp felhasználásával férfi
rosi járási m. kir.tiszliorvosként. munkásbakancsöt39—46számig
A végtelenül kedves, lekötelező lehet készíteni s ezeknél a ba
modorú, fáradhatatlan és nagy kancsoknál kötelező a sarkon
munkabírású egészségügyi fő a vaspatkó, a talpon pedig a
tisztviselő távozását községszer- jancsiszegek alkalmazása, a
te érzékenyen fájlálják. Helyére * 3 5 —38 számú fiú munkáscipOk
dr SzántóKálmán eddigi gyulai ugyanígy készülnek. Férfi ma
m. kir. tisztiorvos került, akit gasszárú fűzőscipőt 39—46 szá
nem kevésbé jó hír előz még, mig orrvassal és sárokvassal
s itteni működése ’ élé szakkö keU készíteni, a mellékanyagok
rök is várakozásteli bizalommal között szerpel a celluloid, a
falemez, és * parafadara. A
tekintenek.

1941. augusztus 29.
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Iskolakönyvek, füzetek
■I

ANKONYVEK
(újak és használtak) raktárról azonnal
v ásáro lh a tó k készpénzfizetéssel a

Írószerek, valamint az
összes iskolai cikkek
nagy raktára, a kör

SZARVAS

nyék

Horthy Miklós út

legelőnyösebb

bevásárlási

forrása !
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MÜLLER-KÖNYVKERESKEDÉSBEK
—
Milyen állatot nem szabad — Beiratkozások. A helybeli
ünnepély utána 9 órakor lesz
a tornateremben. A tanítás levágni? Kormányrendelet jelent evangélikus leányliceumban és
meg, melynek értelmében négy tanitóoőképzőben szeptember
10 én 8 órakor kezdődik.
— Különleges előnyök a rep évesnél fiatalabb tehenet, üszőt 5—8 -ig lesznek a beiratkozá
cetermelő gazdák számára. A és üszőborjút, valamint 4 éves sok.
magyar növényi olajipar ellátása nél fiatalabb bivalyüszőt és
— Pótbeirotás. A tanitónőés így számos közfogyasztási bivalyüszőborjút nem szabad képzőintézettel kapcsolatos gya
cikk előállítása érdekében az levágni. Hasonlóan nem lehet korló elemi iskolába szeptémeddiginél lényegesen több repce levágni a négy évesnél fiatalabb ber hó 5., 6 . és 7-én lesz meg
szükseges. A földmívelésügyi anyajuhot és a jerkebárányt. tartva a pótbeiratás délelőtt
miniszter felhívja a gazdakö A tilalom alól a gazdasági fel 9-től 1-ig, délután 4-től 6 -ig.
zönség figyelmét a repceter ügyelőség, vagy a vármegyei Mind a 6 osztályba miad leány
melés nagy fontosságára, vala állattenyésztő egyesület vélemé mind fiútanulók vétetnek fel.
mint arra, hogy a szerződéses nye után csak akkor adható
repcetermelés a gazdák részére felmentés, ha az említett állat A beiratás helye a tanitónőnagy előnyöket és számos ked faji vagy más rendellenesség mi képzőintézet (régi gimnázium)
att tenyésztésre nem alkalmas. gyakorlóiskolai tanterme.
vezményt biztosít.
— Beiratás. Az evang. elemi
iskolákba a pótbeiratások szept.
szabálytalanul akasztja Müller
2. és 3-án mennek végbe. A S
P O R T
GSE balszélsőt. A bombasza
tanév kezdete 4 én. Tanévnyitó
badrúgást Roszik szögletre tolja,
istentisztelet szeptember 8 -án.
a berúgást pedig pompásan le
Felhivatnak a szülők, hogy VI.
osztályt végzett gyermekeiket Turul— GSE 2:1 (1:0) húzza. A félidő végéig nem
a VII. osztályba írassák be, II. o. bajn. Gádoroson. Vezette : Kunos törlénik semmi említésre méltó.
mert ennek látogatása a folyó
Szünet után már az 5. perc
A Turul múlt vasárnap Gá- ben újabb gólt ér el a T urul:
tanévtől kezdje kötelező.
dorosoo játszott és ebből a
— A tejipar újabb szabályo mérkőzésből is győztesen ke Kerekes II gyönyörű labdájával
zása. A tejipar gyakorlását a rült ki. A csapat tartalékosan Bankó átküzdi magát a védel
földmívelésügyi miniszter ren- állt ki és erősen megérezte men és biztosan lő a hálóba,
. deletet adott ki, különös figye Kuhajda és Herczegh hiányát, 2 :0 . Mindenki újabb gólokat vár
lemmel a közegészségügyi vi de a mérkőzés kimenetele még ezután, ezek azonban elmarad
szonyokra is. A földmívelésügyi így sem volt kétséges. A fiata nak. Ebben úgy a balszerencse,
miniszternek ez a rendelete. lokkal teletűzdelt csapat össze mint Kunos játékvezető nem
szorosan összefügg a tüdőbaj állítása a következő volt: Roszik mindig helyesen megszólaló
elleni védekezéssel. Az ipar — Nagy, Sznagyik — Lapis, sípja az akadály. Kerekes II §
gyakorlása szempontjából a ren Melicb, Kerekes I — v. Csatai, 2 2 . percben a kapufát találja*
delet a tejüzemmel foglalkozó Fábri, Bankó, Szabó, KerekesII. el, pár perc múlva Szabó lő
gólt, de Kunos „lés címén" nem
telepeket terjedelmük és mé
A Turul kezd és azonnal át adja azt meg. Á GSE az utolsó
retük arányában hét fő- és nyolc
alcsoportba osztja. A rendelet veszi a játék irányítását. A tíz percben nagyon rákapcsol
fedezetsor jobbnál jobb labdák
nem érinti áz őstermelőknek kal küldi előre' a csatárokat, és siker is koronázza próbál
kozásait : a 37. percben Tóth
ázt a jogát, hogy saját fejésű
de
azok
nem
igen
szerencsések
bombagóllal szépít az eredmé
tejüket forgalomba hozhassák
akár kifejt, akár házilag feldol a lövésekkel. Bankó és Szabó nyen, 2 :1 . A kezdés után —
fölé és mellé szállnak. ‘anélkül, hogy egy GSE játékos
gozott állapotban őstermelési bombái
A
gádörosi
csapat nagyon lel is hozzányúlt volna a labdához
igazolványuk alapján.
kesen küzd, de a Turul sokkal — vitéz Csatai—Bankó-akciót
— A gépjárműkerületek újabb jobb. A 2 0 . percben góllá érik az utóbbi góllal fejez be, de a
megállapítása. Az ország terü a Turul nagy fölénye : Bankó játékvezető érthetetlenül nem
letét 37 gépjárműkerületre ősz* nagyszerű labdával futtatja vi ítéli meg azt. A Turul táma
tatták be. A gyulai kerülethez téz Csatait, aki kicselezve a dásaival ér véget a mérkőzés.
tartozik : Békés vármegye, Csa- védőket, védhetetlen gólt lő,
A tartalékos Turul megérde
nád, Arad, Torontál k. e. e. 1 :0 . A gól után Gádoros min
vármegyéből a battonyai, eleki dent beleadva igyekszik egyen melten győzött. Minden játékos'
és mezőkovácsházai járás, to líteni, de minden ilyen kísérlet szíwel-lélékkel játszott, amiért
vábbá Bihar vármegyéből a elhal a Turul kitűnően működő elismerés illeti valamennyit. A
cséffai és a nagyszalontai járás. védelmén, a kis Sznagyikkal legjobban mégis. Sznagyik, La
— Beiratkozás. A Vajda Pé Székhelye: Gyula.
az élen. A 35. percben í>apis pis, Melich, Kerekes I és vitéz
Csatai tettek ki magukért.
ter*gimnáziumb an a különbö
A Turul vasárnap barátságos
zeti és magánvizsgálatok írás
beli része szeptember 1 -én,
mérkőzést
idehaza a
Hegedő, zongora, és furulya tanszakok csabacsűdi játszik
szóbeli része szeptember 2 *án,
Rákóczi SE ellen.
az I —IV. osztályosok javítóvizs-.
gálatai szeptember 3 án, az
Hunyadi — OTK 0:0
V - V n i. osztályosokéi szept.
A békésszentandrási Hunyadi
4-én, az írásbéli érettségi vizs
otthonában az OTK ellen mér
gálatok szeptember 3—6 ig, a
Felnőttek részére külön tanfolyam. Gyermekek részére 3—7 éves
kőzött. A két együttes találko
szóbeli érettségi vizsgálatok
korig zenei óvóda. A modern zenepedagógia legújabb vívmánya.
zása mindvégig pompás küz
szeptember 8 án lesznek. A
delmet eredményezett Mindkét
beiratások naponta reggel 9-től
Zenét csők okleveles zenetanárok taníthatnak I
csapat védelme, de különösen
1 1 -ig és délután 3—4-ig szept.
Beiratások szeptember hó 1 , 2 és-5, 6 -án. Bővebb felvilá
at OTK- é remekelt. A Hunya
5-én és 6 *án. tartatnak. A tan*
gosítást nyújt: Szederkényi Nándor zeneiskolai Igazgató.
di 1 —2 -gólos győzelme lenne
' évnyitóistentisztelet szeptember
a reális eredmény.
9-én fél 9 órakor, a tanévnyitó

férfi fűzőscipő ugyanilyen szám
ban szintén orrvassal és sarok
vassal készül. Mellékanyagként
a disznóbőrön kivül ugyanazok
az anyagok szerepelnek, mint
az egész cipőnél. A női ma
gasszárú, továbbá női félcipők,
regatták, és pántoscipök felső
részét jobb anyagból készítik
mint a férfi és íiúcipőket, az
előírás azonban itt is az, hogy
a lehető legegyszerűbb formát
kell alkalmazni, a magassarok
pedig legfeljebb 5 centis lehet.
A leány fűzős magasszárú ci
pők ugyan abból az anyagból
készülnek,- mint a nőicipők,
kötelező orr- és sarokvassal.
Ezek fi cipőfajták marhabőrtalppal készülnek s a korláto
zások nem vonatkoznak a köz
szállításra készülő lábbeliekre,
testi' fogyatkozásban szenve-.
dőknek orthopád cipőkre, pa
pucsra, a disznóbőrtalp felhasz
nálásával készült lábbelire,
csizmára és az előzetes meg
rendelés alapján mérték szerint
készülő lábbelire. Az érdekelt
iparosok a tipuscipök részletes
leírását; szabásmintáit és rajzait
az ipartestületnél szerezhetik
meg.
— A szarvasi állami polgári
leányiskolában szeptember hó
5 —6 -án délelőtt 8 - 1 2 óra közt
tartják a pótbeiratást, A be
hatáskor fizetni kell 5 —6 P-t.
A tandíj 40 P ; októbertől
kezdve 8 havi részletben fize
tendő. A felvételi-, javító , ma
gánvizsga ideje: szeptember
3 án reggel 8 óra. A-tanév ün
nepélyes megnyitása 9-én, a
rendes tanítás 1 0 -én kezdődik.
— A szarvasi nőj kereske
delmi szaktanfolyamra szeptem
ber hó 1 —6 -án naponta délután
3 órától lehet beiratkozni. A
beiratáskor fizetendő 1 0 P félvételi díj. Az évi tandíj 200 P,
. havi 20 pengős részletben fizet
hető. A vizsga és bélyegdíj
23*50 P. A tanév ünnepélyes
megnyitását 9-én tartják, a ta
nítás 1 0 -én délután 1 órakor
kezdődik.
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Szarvas község elöljáróságától.
10.324— 1941, ikt. sz.

Hirdetmény.
Közhírré teszi az elöljáróság a lakos
ságnak, hogy mindazrk, akik zsír, háj és
szalonna készlelek forgalombahozatalával
üzletizerüleg
foglalkoznak, tartoznak
készletüket £• évi szeptember hó 1-én
fennálló állapotnak megfelelően folyó évi
szeptember hó 1-tól 4-ig az elöljáróság
hoz bejelenteni.
Bejelentést tartoznak tenni továbbá
mindazok, akinek birtokában kettő vagy
azonfelül számú hízósertés van, továbbá
mindazok, akiknek birtokában kettő vagy
azonfelüli számú hat hónapnál idősebb
hizlalásra szánt soványsertés van. A be
jelentést szintén szeptember hó 1—4-ig
terjedő időben kell megtenni.
A bejelentéseket a községházán a
kataszteri irodában kell megtenni, folyó
£vi szeptember hó 1—4-ig terjedő 4
napon át s bejeléntést tenni tartoznak
azok is, akik a múltban zsir és szalonna
készletüket, valamint sertésállományukat
már bejelentették.
Felhívja az elöljáróság a lakosságot,
hogy a fentirt bejelentési kötelezettség
nek mindenki saját érdekében tegyen
eleget mert amennyiben bejelentést tenni
elmulasztana, úgy büntetőjogilag felelős
ségre* lesz vonva, s amellett készlete el
lesz kobozva.
Szarvas, 1941. augusztus hó 27-én.

B Ú Z á j á í megveszi
dr. Podony P á l és Társai
Gáspár-malom
H

O

M

B

Á

R

főbizományos a malomtelepen
és albizományosai

raktáraikban.
Albizományos : Kasnyik János
VIII. kker. 21. sz. (volt Velesféle tanya, csabai kövesúton) és

Öcsödön

Dezső

Mi há l y .
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A P R Ó H IR D E T É S E K
IL bel kér. 396 számú ház
eladó,
234
Haszonbérbe vagy felesbe
kiadó 60 kishold szántó tanyá
val Halásztelken a Halásztelki
útnál a vasút mellett. Bővebbet
Podani; János L. kér, 43.. 233
Tanulót felvesz Bárány vaskereskedő.
198
Vitéz Orbán Lászlónak Man
golban lévő villája eladó, la
kásán bútorozott szoba kiadó.
Zöldpázsit 618 számú hár
üzlettel együtt eladó.
231
Berényi kövesút közelében
44 hold prima szántó bérbe
vagy felesbe kiadó. Cím a ki
adóban.
.
250
Csabacsűdön 30 hold föld
eladó. .Érdeklődni lehet 1 11 . kér.
12 2 szám.
246

ELÖLJÁRÓSÁG

Nyomtatványokat
szép Ízléses kivitelben
olcsó áron készít a

Búzát, á rp á t,
zabot, tengeri t

Mü I ler-nyomda

Pályázati hirdetmény.
A szarvasi ág. h. ev. egyházköz
ség kertgazdaságánál megüresedett
kézelői állásra pályázatot hirdet.
Pályázati feltételek a gondnoki'
hivatalban tudhatók meg. A kép
viselőtestülethez címzett pályáza- '
tok Szelényi János ig. lelkésznél
adandók be. Pályázati határidő
szeptember 15.
260

Józsefszálláson 20 kishold
föld sürgősen eladó vagy bérbe
kiadó, (Érdeklődni • Szarvason,
II. kér. 72.
262
Eladó a nyulzug elején 254
négyszögöl puszta föld. Érdek
lő ani lehet a déli órákban L k.
131. szám alatt.
253

és mindenféle magvakat mindenkor
a legmagasabb napi árakon vásárol

. Eladó IL kér. 465. számú Kár.
Érdeklődni ugyanott
254

GAÁL

68 kishold föld 2 tanyával
bérbe, vagy felibe kiadó Disz
nóhalmán. Érdeklődni lehet
Szentesen, Iskola-utca 512. sz.
251
alatt._______

FERENC

GABONAKERESKEDŐ,

HOMBÁR-bizományos.

Raktáraim : Szarvas, Csabacsűd, Kondoros és
Mesterszállás községekben, valamint Kisszénáson

NEMZETI MOZGÓBAN
BÉKÉSSZENTANDRÁSON

Augusztus hó 30-án, szombaton este fél 9 órakor, 31-én, vasárnap délután fél 4, és este
fél 9 órai kezdettel bemutatásra kerül minden idők l e g n a g y o b b h á b o r ú s f i l m j e

“ NYUGATI GYŐZELEM <-

2 napig!

2 napig 1

A német haderő főparancsnokságának filmje. A német haditudósítók felvételei a hadszíntéren.
Az angoloktól és franciáktól zsákmányolt felvételekkel kiegészítve. Kiegészítőül: világhiradó.
iá
_________________________________ ________________________________________________

HOMBÁR FOBIZOMANYOS

A piactéri róm. kát. iskola
épületében egy üzlethelyiség és
egy pince kiadó.
255
Diákoknak lakás koszttal
együtt kapható III. kér. Damjanich-utca 274.
256
II. kér. 538. számú ház el
adó.
266
L kér. 289. számú hÁr. betón
mellett eladó,
257
Eladó 1 drb ebédlőkredenc,
1 drb mosdó tükörrel és már
vánnyal, 1 drb éjjeli szekrény
és 1 drb ebédlőasztal' Ú. kér.
Gróf Csáky Albin utca 78. sz.
alatt.
258
Bútorozott szoba kiadó I. kér.
Gróf Andrássy-utca 151. 259
Nagyszénás királysági újpusz
tán 10 kishold szántó föld el
adó. Érdeklődni lehet Szarvas,
I., Arany János- utca. 180—1.
szám alatt.
261

q „Szarvasi Hengergőzmalom m
int Szövetkezet"

Bútorozott és bútorozatlan
szoba-konyha kiadó. Baginyi.
II. kér. 2 1 2 ._________
265

Vásárol m
inden néven nevezendő gabonát
a mindenkori legmagasabb napiáron

Ügyes fiút tanulónak felvesz
Nagy Károly mészáros és hen
tes^___________________ 264

•

*

Kérjük ügyfeleinket, forduljanak bizalommal a malom telepirodájához (ennek telefonszáma: 43), vagy Kresnyák Pál
gabonakereskedőhöz mint a Szövetkezeti Malom
„H O M B Á R “ albizományosához

Négy középiskolát végzett,,
keresztény családból való fiút

nyomdásztanulónak
felvesz lapunk nyomdája.

Nyomatott Müller Károly könyv
nyomdájában Szarvas, L bér. 13,

