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Az újjáalaku ló m agyar élet
fejlődésében hatalmas, örven
detes eredményt jelent- az új
honvédelmi törvény alapján
életrehívott Országos Sportköz
pont munkábaállása. Az új ma
gyar sportcsúcsszervezet céljai
ról, munkabeosztásáról a minap
tájékoztatta a nyilvánosságot
vitéz Béldy Alajos vezérőrnagy,
a Sportközpont vezetője, aki
vázolta azokat a nemzeti célo
kat, amelyek a kormányzó leg
felsőbb rendelkezésének meg
felelően a magyar ifjúság és
testnevelés ez átfogó, legfőbb
szervezetének megalkotását
szükségessé tették.
A cél: ifjúságunk testi és
erkölcsi erőinek legteljesebb
kifejlesztése, hogy a magyar
ifjak testben-lélekben egyaránt
edzett és bátor, öncselekvő és
semmi áldozattól vissza nem
rettenő katonás és magyar
szellemű férfiakká érjenek. A
leventeintézmény továbbfejlesz
téséről, kiteljesítéséről van itt
voltaképpen szó, arról, hogy a
magyar ifjúságot társadalmi kü
lönbség nélkül, a hagyományos
magyar katonai erényekben
neveljük a haza védelmének
magasztos feladatára.
A magyar ifjúságról való leg
szélesebbkörű gondoskodása a
feladata az Országos Sportköz
pontnak, amely a jövőben évrőlévre megrendezi a magyar ifjú
sági napot Évente egyszer se
regszemlét tartanak az ifjú
magyarok fölött* akiknek száz
ezrei tesznek majd tanúbizony
ságot testi-lelki készségeikről.
Program és szimbólum az or
szágos ifjúsági nap idejének
megválasztása. A megújhódás,
az új élet lehetőségét hozó ta
vasz virágba boruló napjaiban,
május elsején vonul fel majd a
nemzeti ifjúság. Az erőtől duz
zadó élet jegyében május elseje
hirdeti majd a magyar ifjúság
céljait, Mostantól kezdve a má
jus elseje igazi, nagy nemzeti
ünneppé válik, a nemzet jövő
jének büszke és kemény záloga
lesz az ifjúság felvonulása, amely hirdetni fogja örök nem
zeti ideáljainkat és bizonyltja
majd, hogy az új magyar gene
rációk ■évről évre erősebben
dolgoznak és küzdenek ezek
nek a nagy és szent eszmék
nek teljes megvalósításáért.
Büszkeséggel és sok sok jo
gos reménnyel tekint a nemzeti
közvélemény arra az ifjúságra,
•melynek nevelését most egy
kézbe tette le . a kormányzói
arancs. Ez az ifjúság tele van
omoly munkaszeretettel, ősi,
katonai készséggel s harci szel
leméről már Kárpátalja vissza
foglalásakor kiállította e ragyo
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gó bizonyítványt. Ez volt az
első tűzpróba, amelynek értéke
még csak nagyobbá válik, ha
emlékezünk a trianoni keserves
két évtizedre, amikor Magyarországot megfosztották katonai
eszközeitől. Es ezek az ifjak
mégis legények voltak a talpu
kon, nagyszerű eredményeket

értek el — hogyne remény
kedne hát a nemzet, ha rájuk
tekint és ha látja, hogy most
minden gátlástól és megszorí
tástól mentesen történik, cél
tudatos rend szerint testi és
lelki nevelésük, irányításuk. Az
országos ifjúsági vezető és ve
zérkara tudatában van magasz
tos feladatai nagyságának és
ahhoz mérten dolgozik körül
tekintéssel, hozzáértéssel, ma

gyar lelkesedéssel. Az új ma
gyar sportszervezet minden
ízében, minden megnyilvánulási
formájában a nemzeti ideálokat
szolgálja és bizonyos, hogy már
az első országos ifjúsági napon,
a jövő évi május elsején, sok
gyönyörűséggel, örömmel, meg
nyugvással vehetjük majd tu
domásul és tapsolhatjuk meg
a magyar fiúk kollektív és
egyéni eredményeit.

KépviselőleslUlelí közgyűlés
Emelik a községi alkalmazottak fizetését. 104 %-os a pótadó
Szarvas nagyközség képvi
selőtestülete augusztus hó 30án, szombaton délelőtt 9 órai
kezdettel tartotta meg ezidei
rendes közgyűlését. A közgyű
lés tárgysorozatán csaknem k ivétel nélkül a község háztartási
és különféle alapjainak 1942.
évi költségvetéseinek tárgyalása
szerepelt. Az egyes alapok költ

ségvetését a képviselőtestület
nagyobb vita nélkül elfogadta.
Különös megelégedéssel fogad
ták a költségvetésen átvonuló
szociális szellemet, amely nem
c&upán abban nyilatkozott meg,
hogy a költségvetést összeállító
elöljáróság pl. a község összes
nem nyugdíjas alkalmazottai
nak és szegődményeseinek az

illetményét 20—25 százalékkal
emelte az elkövetkező eszten
dőre, de csaknem valamennyi
fejezetnél a szociális kiadások
emelkedése a legszembeszökőbb s a pótadóemeles egyedül
e tételnek tudható be. Erre
tel intettel a közgyűlés az elöljárósági tervezetet változtatás
nélkül terjeszti fel jóváhagyásra.

Felemelték a munkások gabona-fejadagját
Kik

v á s á ro lh a tn a k

Ismeretes, hogy a kenyérgabona forgalmának szabályo
zásáról szóló kormányrendelet
a vámőrlésre jogosultak és csa
ládtagjainak évi fejadagját 200
kilogramm búzában állapította
meg. Egy, a napokban megje
lent rendelet úgy intézkedik,
hogy azoknál a 16—60 éves
egyéneknél, akik köztudomá
súlag nehéz fizikai munkát vé
geznek, a fejadag 250 kilogramm
búzáig felemelhető. Ez az in
tézkedés vonatkozik a mezőgazdasági cselédekre is a kon

k e n y é r- g a b o n á i?

venció, illetve a bér erejéig.
Fenti rendelet kiegészítő uta*
sításmódját adta annak, hogy
azon munkások, akik rend
szerint mezőgazdasági munká
val keresték meg eddig egész
évi szükségletüket, ezidén azonban nem, vagy csak keve
set kerestek, községi igazolás
alapján beszerezhették fejadagszerinti búzamennyiségüket. Ezt
a kedvezményt most kiterjesz
tették az összes vámörlésre
jogosultakra, tehát az 50 holdón aluli gazdákra is. Most

már egyedül csak azok a föld
tulajdonosok,
haszonélvezők
nem szerezhetik be hiányzó
gabonájukat, akiknek a főfog
lalkozásuk nem az őstermelés.
Módosították a rendelet ki
egészítő utasításának az abraktakarmány beszerzésére vonat
kozó részét is akként, hogy az
1 q árpa, vagy zab vásárlására
jogosító igazolás októbér 31-ig
ugyanazon személy részére,
igazolt szükséglet esetén, több
ízben is kiadható, tehát több
ízben is megvehető.

Felülvizsgálják a bizományosi iparigazolványolcat is
Az elsőfokú iparhatóságok a
tavaszi hónapokban felülvizs
gálták az iparigazolványokat
abból a szempontból, hogy azok
kis-, vagy nagykereskedelem
folytatására jogosítják- e fel bir
tokosaikat. A határozatot, amelyet kétes esetekben a keres
kedelmi és iparkamarák szak-

véleményének kikérésével hoz
tak az elsőfokú iparhatóságok^
rávezették az ipái igazolványra,
s ebhez képest egészítették ki,
illetően módosították az ipar
hatóságnál vezetett iparlajstromókat is. Ebből a közigazga
tási szempontból szükségessé
vált revízióból annak idején a

kormányrendelet téves értelme
zése következtében kimarad
tak a bizományosok. Mint ér
tesülünk, rövidesen intézkedés
történik, hogy azok, akik bizo
mányosi iparígazolvánnyal ren
delkeznek, iparigazolványaikat
szintén bemutatni tartoznakaz
elsőfokú iparhatóságnáL

Egységesen rendezik az egész országban a munkaszünetet
A teljes vasárnapi és ünnep
napi munkaszünet egységes és
az egész országra kiterjedő
rendezéséről szóló törvényter
vezetet legközelebb tárgyalják
az érdekeltek bevonásával. Az
ipari és kereskedelmi érdekképviseletek a teljes és meg

szakításnélküli vasárnapi muakaszünet álláspontjára helyez
kedtek. Eddig városonként és
megyénként különböző szabá
lyok voltak érvényben. Az új
törvény ezt megszűnteti és az
eddigi vasárnapi és Szent Ist
ván-napi munkaszüneten kívül

Ára 10 fillér

kötelező munkaszüneti napok*
ként iktatja be március 15-ét,
újév napját, húsvét és pünkösd
másodnapját, a karácsony ün
nepének mindkét napját A
munkaszünet este 10 órakor
kezdődik és a munkaszüneti
napot követő hétköznap reg

1941. szeptember 5.
geli 6 órájáig tart. Kivételek a
vendéglátóipari üzemek, a sze
mélyszállító és más olyan in
tézmények, amelyeknél a köz
biztonsági, vagy más fontos
szempontból nem lehet mun
kaszünetet tartani.

Szarvasi diákok
kerékpárkirándulása
É R D É LY BEN
Kolozsváron három
napig
időztünk és amit ilyen rövid
idő alatt lehet, megnéztünk.
Erdély fővárosáról már olyan
sokat irtak, hogy részletekbe
nem is bocsátkozhatom. A füvészkert maga olyan nagysza
bású és szép, hogy ezt én le
sem tudom iroi. Strandfürdője
impozáns, nagy és szűrt Szá
mos-víz folyik benne állandó
an, nekünk kissé hideg volt.
Egy mosolygós, kedves Feren
ces barát mutatta meg rend
házukat és vezetett végig az
1400 körül épült bolthajtásos
folyosókon és régi termeken.
Sok fájó emléket láttunk, de
annál több bizakodó kedves
vendégszerető magyart. Mig
Kolozsvárra menet megelőzött
és hirtelen mellénk állt egy
autó. Egy úr megkerdezte, hogy
„hová fiúk ? 1“ Ha Kolozsvárra
jöttök, keressetek fel az Unió
utca 1 2 . sz. a Wesselényi lö
vészegyletben. Gondoskodom
lakásról, báró Aczél vagyok I
Első utunk hozzá is vezetett
és kaptunk nagyszerű szállást
a Piarista gimnáziumban. Az
igazgató maga jött le és olyan
kedves volt, hogy minden meg
nézni valót lediktált és első
este személyesen vezetett min
ket. A búcsúestén is lejött kö
zénk és hosszan elbeszélgetett
velünk a 20 éves román ura*
lomról, a magyar tanárok és
diákok keserves küzdelmeiről.
Búcsúzóul megelégedését fejez
te ki a szarvasi diákok föld
rajzi és történelmi tudása felett,
mert erről esett a legtöbb szó
is közöttünk. Három kedves
nap és sok szép emlékkel ked
den reggel indultunk visszafelé,
nem hazafelé, jnert hála Isten
nek és a magyar vendégszere
tetnek Kolozsváron is otthon
voltunk. Kemény ellenszél da
cára 1 0 órára már Magyarka
puson voltunk, ahol a megbe
szélés szerint Török Kiss Jánosné várt minket felfőzött és le
hűtött friss bivalytejjel. Felfris
sülve megmásztuk a Bánfihunyad előtti kapaszkodói és egy
hüs forrásvize mellett ebédel

S z a r v a s és V i d é k e
tünk. Egy piaci szekér is meg
állt és tulajdonosa Varga Tódor
is leszállt szomját oltani. Beszéd
közben megkérdeztem, hogyan
lehet hogy ő román. Vállat vont
és azt mondotta, hogy nem
tudja. „Elkorcsosodott az isten
adta," adta meg helyette egy
idősebb magyar a választ. El
mosolyodtunk, de még jóidéig
szótlanul falatoztunk és kissé
kesernyés lett a szánk ize. Re
méljük mi is okulunk az elmúlt
időkön. Délután letértünk Kissebesre és megnéztük a régi vá
rat. Egy meredek kúpra épült
sasfészek, amelyik uralta a Ki
rályhágóra vivő utat. Megmász
tuk a még elég ép bástyákat,
és falbarejtett csigalépcsőket.
A falbaerősícett fáklyatartó fe
lett még kormos a fal kiknek
világított, kik éltek, örvendtek
és haltak itt a hazáért e néma
falak között.

3. oldal

ff I r e
Istentiszteletek :
A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban
vasárnap reggel 8 órakor tót, délelőtt
10 órakor magyar, az újtemplomban 8
órakor tót istentiszteletet tartanak.
A szarvasi róm. kát. templomban
vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor csen
des mise, 10 órakor szentbeszéd, nagy
mise. Délután G órakor ájtatosság.
Hétköznap mise fél 8 órakor. Gyónta
tás misék előtt.

— Halálozás. Özv. Marschall
Lászlóné üvegkereskedő szept.
3-án hirtelen elhúnyt. Temetése
5-én, pénteken délután 3 órakor
lesz a II., 52. számú gyászházból.
— Új igazgató a szarvasi ev.
líceumban. A szarvasi ág- hilv.
ev. Luther-liceum és tanítónőképző intézet felügyelőbizott
sága Kiss Sándor igazgató nyu
galomba vonulása alkalmával
Lipter Melánia tanárnőt bízta
meg az igazgatói teendők ellá
tásával.

Szarvason református istentiszteletet
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az
Árvaház dísztermében.

— Ügyvédi hir. Dr. Kiss Elek
ügyvédi irodáját II., dr- Mikolay István-utca 1 1 0 . szám alatt
megnyitotta.

Utolsó

— Nyugdíjba vonult a pénz
ügyigazgató. Elek Lajos pénz
ügyigazgató szolgálati idejének
leteltével, szeptember 1 -én meg
vált hivatalától. A gyulai pénz
ügyigazgatóság élére dr. Biró
Kornél miniszteri tanácsos,
péozügyigazgatót helyezte a
pénzügyminiszter. Hosszú gyulai
közszolgálat ulán távozott a
pénzügyigazgatóság vezetői po
zíciójából Elek Lajos. Ez alatt
az alatt általános tisztelet és
megbecsülés övezte. Felelősség
teljes állásával járó teendőit
nemcsak nagy hozzáértéssel,
hanem sok tapintattal is intézte
és a pontos hivatalnok teendőit
gyakran irányította a jóember
szive.

erőfeszítésnek tűnik antikrisztus
birodalmának azon legújabb,
megbotránkoztató cselekedete,
mellyel a feltartózhatatlan vég
ítéletet ártatlan gyermekek hul
lahegyei és torlaszaival akarja
Sok kárt okozott
útjában megállítani. Az erkölcsi,
a hatalmas, emberi süllyedés és züllésnek, a
végső kétségbeesésben az ellenfél
háromnapos eső
szivére, humanizmusára, embe
riességre való frivol utalásnak a
Már szombaton a kora dél világtörténelemben alig tapasz
utáni órákban megeredt az eső, talt kiáltó példája ez, á jövő
s folytatódott vasárnap is csak ígéretes magvetésének bűnös fel
nem egész nap. Hétfőn már áldozása a jelenben a holnap
hatalmas szélvihar tombolt, ért, azok érdekében, akik régesamely különösen a gyümölcsö régen elvesztették már az élethez
sökben okozott igen nagy kárt. való jogukat és annak minden
Az esőzés vigasztalanul tartott erkölcsi alapját. Minden népnek,
még kedden és csak szerdán nemzetnek, államnak legféltet
kezdett derülni, bár az idő tebb kincse a gyermek; a meg
még akkor is egész őszisesen kezdett élet folytatója; vágyak,
hideg maradt. A háromnapos remények, álmok letéteményese;
esőzés alatt, mint értesülünk kifejezője a jelen életerejének;
közel 10 0 milliméteres eső zú biztató ígérete, záloga a jöven
dult le, amelyet a jobb földek dőnek ; kézzelfogható, látható
beittak, a szikesebb részeken bizonysága az élet örökkévaló
azonban vadvizes tócsák kelet sága és halhatatlanságába ve
keztek. A vad szél megállapü- tett hitnek.
hatólag nemcsak a gyümölcsö
Nincs nép, amely megenged
sökben okozott nagy károkat,
de tengeriben, sőt az egyéb hetné maganak a gyermekkel, a
még
lábon
álló,
mező- legfőbb isteni adománnyal való
gazdasági terményekben is, pazarlást és könnyelműsködést,
amellett azonban erősen visz- nem is viszi a nemzet virágbim
szavetette, ill. hátráltatja az bóit készakarva a pusztulásba
őszi előkészítő mezőgazdasági csak az, amely a vesztét érzi.
munkálatokat.
Túl a szerencsétlen, ártatlan
A z . esőzések következtében gyermekhadak pusztulása felett
a folyók, úgy a Kőrös vízállása
is emelkedett (átlagosan mint érzett részvétünkön és sajnálko
egy 1 méterrel) de még igen zásunkon, nekünk biztató Ígéret
messze van az áradási ponttól a szovjet urainak ez az újabb
s e téren aggodalomra még merénylete az emberi élet ellen,
nicsen ok.
mert uralmuk pünkösdi király
ságának végét, teljes megsemmi
—
Mielőtt rádiót vesz, kérjen sülését jelenti a haragvó Isten el
szakvéleményt Barecz rá következendő végítéletében, mely
dióspecialistától, Árpád-szállo csak egy lehet: „megszámláltattál és könnyűnek találtattál".
dával szemben.

— A nyári időszámítás a tél
folyamán is változatlanul fenn
marad. Mint a Magyar Távirati
Iroda illetékes helyről értesül,
a nyári időszámítást az ősz be
következésével sem fogják meg
változtatni. E kérdéssel a kö
zelmúltban foglalkozott a mi
nisztertanács és megállapította,
hogy a jelenlegi rendkívüli vi
szonyok az időszámításnak egy
órával való eltolását a téli hó
napokra is indokolttá teszi, így
tehát a mostani óraszámítás az
ország egész területén a tél
folyamán is változatlanul fenn
marad.
— A könyv-, írószer- ás pa
pír kereskedések szeptemberi
zárórája. A kereskedelem- és
közlekedésügyi miniszter meg
engedte, hogy a könyv-, irószerés papírkereskedések minda
zokban a városokban és köz
ségekben, amelyekben ezeknek
az üzleteknek a hétköznapi
zárórája este hét óránál koráb
bi időpontban van megállapítva
— 1941. évi szeptember 1-től
szeptember 10 ig bezárólag —
a közbeeső vasárnap kivételé
vel — este hét óráig tarthatók
nyitva.

Iskolakönyvek, füzetek

ANKÖNYV 1K
(újak és használtak) raktárról azonnal
vásárolhatók készpénzfizetéssel a

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

SZARVAS

nyék

Horthy Miklós út

legelőnyösebb

bevásárlási

forrása!
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— Mennyi váltópénz van for
galomban. A m. Kir. Legfőbb
M.Uami Számvevőszék kimuta
tást tett közzé a folyó év első
felének végéig forgalomba került váltópénzek mennyiségéről.
Eszerint a félév végén ezüsl
Ötpéngősből 23}289.000. ezüst
kétpengősből 35,790.000, ezüst
egypengősből 53 millió, alumi
nium kétpengősből 13‘5 millió,
alumínium
egypengősből 80
millió, ötvenfilléresből 2 2 millió,
húszfilléresből 10,094.000, tizfilléresből 5,212.000, bronz kétfilléresből 1,160.000, egyfilléresből 960.000, acél tizfilléresből
4,691.500, acél kétfilléresből
1,650.000 pengő névértékű érme
volt forgalomban.
— Október 1-én jelenik meg
a szegedi kamara hivatalos lap
jának első száma. A szegedi
kamara annak érdekében, hogy
érdekeltsége irányában a tájé
koztató munkát mentői töké
letesebbé tegye, a m. kir.
miniszterelnök úrtól időszaki
lap indítására kért engedélyt.
A kamara most kapta meg áz
időszaki szaklap ■megindítására
jogosító engedélyt, amelynek
alapján „Szegedi Kamarai Hír
adó" címmel indítja meg szak
lapját. A szaklap, havonkint
kétszer jelenik meg, 1 -én és
15-én, a korlátozó intézkedések
miatt számonkiat 8 oldal ter
jedelemben. A kamara ezenkí
vül is fenntartja a kőnyomatos
szolgálatát a kamarkeríÚeti napi
és hetilapok részére.
— Rádiójavításbaa spjcialista
Barecz felső fém- és elektromosipari szakiskolát végzett
gép- és elektrotechnikus. Az
Árpáddal szemben I
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— A kisipari és kiskereske
delmi hitelakció kölcsön kamat
lábának leszállítása. Még a
múlt év végén a Magyar Nem
zeti Bank kamatlábának leszál
lítása után a kamarák mozgal
mat indítottak annak érdeké
ben, hogy a kisipari és kiske
reskedelmi hitelakció kamat
lábát szállítsák le 6 5 százalék
ról 5‘5 százalékra. A m. kiriparügyi miniszter még február
havában kijelentette azt, hogy
a leszállítást a kézművesiparos
ság érdekében kívánatosnak
tartja. Minthogy a kamatláb
leszállítása a mai napig nem
történt meg, a szegedi kamara
a m. kir. iparügyi, kereskede
lem- és közlekedésügyi minisz
terhez előterjesztést intézett és
újból kérte a kamatláb leszállí
tását.
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Turul—Rákóczi 5:0

T
(BarátSágos)

a népszerű 4 filléres Nikotex-Levente,
a zamatos 5 5 f.-es Nikotex-Symphonia,
a pompás 12 filléres Nikotex-Faintos

Múlt vasárnap a Turul a
járás újdonsült labdarúgóegye
sülete : a csabacsűdi Rákóczi
ellen játszott barátságos mér
kőzést és az ellen 5:0 arányú
győzelmet aratott, A mérkőzés
és többi kiváló csökkentett nikotintartalmú jövedéki
első félidejében a Turul I, míg
N i k o t e x c i g a r e t t a és s z i v a r
a másodikban nagyobbrészt az
ifjúsági csapat tagjai szerepel
tek. A Turul I a következő
összeállításban játszott: Székely
—
Kelemen 11, Sznagyik —
— Őszi vetőmagkiosztás kis zett zsidótörvény végrehajtási
gazdák részére. Bánffy Dániel rendelete értelmében az egyes Lapis, Kerekes I, Kelemen I —
báró földmivelésügyi miniszter cégeknél megüresedett — havi vitéz Csatai, Melich, Bankó,
elrendelte, hogy azok a gazdák, 300 pengőt meg nem haladó — Horváth, Kerekes I I ; mint ifjúakik a földjük bevetéséhez állások 50 százalékát az Értel sági-gárdát, a következő tizen
szükséges őszi búza- és rozs miségi Kormánybiztos által e egy képviselte: Székely — Ke
vetőmaggal nem rendelkeznek, célra összeállított hivatalos név kemen 1 , Kelemen II — Podmavetőmag kiosztásában része jegyzékben szereplők közül niczki, Kerekes I, Hegedűs —
süljenek. A búza- és rozsvető tartoznak a cégek igénylés út Piacsek, Pribelszky, Bobvos,
magot részben kölcsön, részben ján betölteni. Minthogy a vidéki Szabó, Kerekes II. Az egész
mérkőzés a Turul óriási fölé
pedig kedvezményes áron ad cégnek alkalmazottaik felvéte nye jegyében zajlott le, amit
lénél
munkaerőt
csak
ritka
ják ki. Kölcsön vetőmagot csak
a fenti eredmény sem fejez ki
azok a 2 0 kát, holdnál nem esetben igényelnek, figyelmez eléggé hűen. Góllövők: Bankó
nagyobb szántóval rendelkező teti a kamara a kerületében
2 ), Kerekes I (2 , egyet 11-esből)
gazdák kaphatnak, akiknek működő vállalatokat és cégeket, (és
Szabó, Kitűntek a Turul Inincs vetőmagjuk és azt saját hogy az ismertetett rendelke b ő i: Kerekes I, vitéz Csatai és
zést
szigorúan
tartsák
be
és
az
erejükből beszerezni nem tud
Értelmiségi Kormánybiztostól a Melich, míg az ifjúságiakból:
ják. A kölcsönvetőmag pénz
Hegedűs, Podmaniczki, Kere
beli egyenértékét á jövő év megüresedett, havi 300 pengőt
kes
II és Pribelszky, A csaba
meg
nem
haladó
állások
felére,
őszén kell visszafizetni. Készcsűdi
csapatot dicséret illeti
pénzfizetés ellenében azok a munkaerőt igényeljenek,
lelkes és sportszerű játékáért.
10 0 kát. holdnál nem nagyobb
—
Anyakönyvi hirek. Szület
szántóföldterülettel rendelkező tek: Ivanics Ferenc és Ökrös TuruI-TTC (II. o. bajn.)
gazdák kaphatnak vetőmagot, Róza fia Ferenc-Károly, Lőrinc
akiknek megvan ugyan a meg Farkas és Laluska Zsuzsanna
A második osztályban eddig
felelő anyagi erejük, de jó ve leánya Zsuzsanna, Bogdán Gyu veretlenül az első helyen álló
tőmagot a környéken beszerez la és Ivanics Ilona leánya Eme- Turulnak vasárnap lesz igazi
ni nem tudnak. Ezek a gazdák rencia, Csesznak Pál és Koczka erőpróbája Tótkomlóson, ahol
a búzát métermázsánkent 30 Anna leánya Anna, Hraskó az egykor nagynevű és ottho
pengőért, a rozsot pedig 28 Pál és Sonkoly Mária fia Pál, nában ugyancsak veretlen TTC
pengőért kapják, zsák nélkül, Holló György és Szeljak Mária ellen fog mérkőzni. Atótkomlósi
a rendeltetési állomásra szál fia István, Prjevara János és labdarúgást képviselő egyesület
lítva. A vetőmag minőségi fel Uhljar Erzsébet leánya Judit, játékerejéről nincs értesülésünk,
árát, a tisztítási kö.tseget, to Vaiastyan János és Dudás Zsu miután a csapat páresztendei
kényszerű pihenő után most
vábbá a beszerzéssel, kiosztás
sal járó költségeket és a vasúti zsanna leánya Erzsébet, Ja- nevezett be a második osz
szállítás költségét az államkincs novszki Mihály és Borgulya tályba és itt első mérkőzését a
tár viseli. A községek szerint Mária leánya Mária, Vida M á Turul ellen játssza. Annyit si
összeírt igényléseket a rozsve tyás és Sovány Judit fia György, került megtudnunk, hogy a kör
tőmagra nézve haladéktalanul, Kugyela Balázs és Hipszki nyékbeli labdarúgócsapatok el
a búzavetőmagra nézve pedig Mária fia Mihály, Kovács Pál len igen szép sikereket ért el
a TTC otthonában. A Turul
legkésőbb szeptember hó 15 ig
kell bejelenti a vármegyei gaz és Szilágyi Zsuzsanna leánya nagyon készülődik erre a mér
dasági felügyelőségnél. Erre kü Zsuzsanna, Radics Gyula és kőzésre, merthiszen igen sok
lönös nyomatékkai hivja fel a Rácz Ilona leánya Emília, Tr- függ attól a bajnokság kimene
gazdák figyelmét a földmívelés- nyik Pál és Tusjak Judit fia telét illetően. Hisszük, hogy
ügyi miniszter, mert a később Mihály. — Elhaltak: Medvegy minden egyes játékos a tőle
igényelt vetőmag leszállítása István 37 éves, Hrncsjar Pál telhető legtöbb szívvel és lelke-*
nem tekinthető biztosítottnak. 64 éves, özv. Bakator Gyuláné sedéssel fog küzdeni Szarvas
Jedlícska Mária 84 éves, Raffai színeiért, ami minden bizonnyal
— Értelmiségi kormánybiztos János 69 éves, Holló Pál 26 szép sikert fog eredményezni,
tól munkaerők igénylése. A ka éves, Tasi József 51 éves, Limara felhívja érdekeltsége fi tauszki János 64 éves, Rá- B. Hunyadi—KoTE ^ 0 bajn)
gyelmét arra, hogy az úgyneve gyanszki János 70 éves.
Békésszentandráson a KoTE
játszik elsőosztályú bajnokit a
Hunyadi ellen vasárnap délután
3 órai kezdettel. Egyik csapat
számára sem termett nagyon
babér az eddigi mérkőzéseken,
Így tehát mindkettőnek nagy
szüksége van a pontokra. JE
tény, valamint a két együttes
pompás küzdőszelleme minden
bizonnyal szép, nívós és sport
szerű küzdelmet hozhat. A
mérkőzés győztesét a Hunya
diban látjuk, tekintve, hogy
csatársora sokkal jobb, gólratörőbb, mint a kondorosiaké.

HOMBÁR FOBIZOMANYOS

q „Szarvasi Hengergőzmalom m
int Szövetkezet"
Vásárol minden néven nevezendő gabonát
a mindenkori legmagasabb napiáron

Kérjük ügyfeleinket, forduljanak bizalommal a malom telep-*
irodájához (ennek telefonszáma: 43), vagy Kresnyák Pál
gabonakereskedőhöz mint a Szövetkezeti Malom
„ H O M B Á R " a l b i z o m á ny o s á h o z

A II. o. délnyugati csoportjának állása
1. Szarvasi Turul
33 0 0 10:1 6
2. OMTK II
31 1 1 5:4 3
3. B. Hunyadi 0 2 1 1 0
0:0 3
4. Gádoroal SE2

5. Kondoros II
6. Békéssámson
7. Tótkomlóst TC

1 0

20
20
00

13:2

0 2
0 2
0 0

3

1:7 0
0:5 0
0:0 0

4.
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oldal.

Iskolatáskák
kazetták (kofferok)
nagy

v á la szté kb a n

k a p h a t ó k

Müller-könyvkereskedésében.

Búzát, árpát,
zabot, tengeri t
és mindenféle magvakat mindenkor
a legmagasabb napi árakon vásárol

GAÁL

FERENC

GABONAKERESKEDŐ, HOMBÁR-bizományos.
Raktáraim : Szarvas, Csabacsűd, Kondoros és
Mesterszállás községekben, valamint Kisszénáson a

B ú z á j á t megveszi
dr. Podany Pál és Társai
Gáspár-malom

H O M B Á R
főbizományos a malomtelepen
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— Hegjeleni a repülők lapja.
A kassai repülő hadnagyava
lásról közöl színes leírást és
szép {elvételeket a Magvar
Szárnyak repülésügyi folyóirat
most megjelent uj száma- Bombázóiak és vadászrepülőink har
cairól, valamint a vitorlázóre
pülésk munkájáról szóló beszá
molók érdemelnek még említést.
A lap közli még a szovjetelleni
háború első mégyar repüld hősi
halottjának, Békássy Vilmosnak
a finn öböl fölötti küzdelmét.
A légiháború eseményeit Bisits
Tibor repülőőrnagy, még a vi"
lég repülőbireit Udvardy Jenő
repülőszázados irta. Cikket ír
tak még a hármashatárhegyi
vitorlázó telep életéről Raczkó
Lajos és a repülő elsősegélyről
vitéz Hefty Frigyes főoktató.
A lap a szokásos rovatokon
kivül új repülőregényt is közöl.
Jánosy István szerkesztésében
megjelent Magyar Szárnyak
mindenütt kapható. Ára 50 f.
— Be kell jelenfeni a köles
termést is. Kormányrendelet
szerint a köles cséplésekor ugyanúgy kell eljárni, mint a
búza és a többi gabonánál.
Cséplés alkalmával tehát a
szükséges nyilvántartó könyve
ket vezetni, s cséplés, kereset,
stb. útján, bárki birtokába ju
tott köles a közellátási hivata
loknál, ill. a cséplési biztosok
nál bejelentendő. A termést a
gabonalapba is be kell vezetni.

Temmel D u c y
zongoraművésznő

a zeneiskola
új tanára. Bécsben, Grácban
Leibschban stb. hangverse
nyezett. Szeptember 30-án
a budapesti stúdióban játszik.
Beiratások még tartanak.
(Gimn. zeneterem I emelet.)

és albizományosai

raktáraikban.
Albizományos : Kasnyik János
Vili. kker. 21. sz. (volt Veles féle tanya, csabai kövesúfon) és

Öcsödön

Dezső

Mi hál y.

217

Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hom bár

Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár
Hombár

Hombár
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a szarvasi I- bel kér.
71 számú, bőséges lak
és gazdasági épületek
kel ellátott, kövesút
mellett 680 négyszögöl
területen fekvő beltelkes ingatlan ság.
Az eladással dr. Készt Ár
min szarvasi ügyvéd van
megbízva.
278

vesz a mindenkori legmagasabb napi áron

búzát, árpát,
zabot, tengerit
mindenféle mezőgazdasági terményt

KRESNYÁK PÁL

Pályázati hirdetmény.
A szarvasi ág. h. ev, egyházköz
ség kert gazdaságán ál megüresedett
kezelői 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

gabonakereskedő, — a Szövetkezeti malom

„HOMBÁR"

albizományosa. Iroda: Hangya Szövetkezet ópQletében.
Raktárai: a Szarvasi Általános Fogyasztási Szövetkezet
helyiségében és Csabacsüdön : a Sinkovicz-féle raktár,

Nyomtatványokat
szép ízléses kivitelben
olcsó áron készit a

H ü l ler-nyomda

A P R Ó H IR D E T É S E K
Vitéz Orbán Lászlónak Man
golban lévő villája eladó, la
kásán bútorozott szoba kiadóCsabacsüdön 30 hold föld
eladó. Érdeklődni lehet III. kér.
122 szám.
246
Józsefszálláson 20 kishold
föld sürgősen eladó vagy bérbe
kiadó. Érdeklődni Szarvason,
II. kér. 72.
262
Eladó a nyulzug elején 254
négyszögöl puszta föld. Érdek
lődni lehet a déli órákban I. k.
131. szám alatt.
253

68
kishold föld 2 tanyával
bérbe, vagy felibe kiadó Disz
nóhalmán. Érdeklődői lehet
Szentesen, Iskola-utca 5. sz.
alatt.
251
I. kér. 289. számú ház betón
mellett eladó.
257
Diákoknak lakás
koszttal
együtt kapható III. kér. Damjanich-utca 274*.
256
II. kér. 538. számú ház el
adó.
266
Nagyszénás királysági újpusz
tán 1 0 kishold szántó föld el
adó. Érdeklődni lehet Szarvas,
L, Arany János-utca 180—1.
szám alatt.
261
Bútorozott és bútorozatlan
szoba-konyha kiadó. Baginyi,
II. kér. 212._______________265
Ügyes fiút tanulónak felvesz
Nagy Károly mészáros és hen
tes.
264
Harminc kishold jóminőségű
szántóföld Kákán tanyaépüle
tekkel eladó. Tájékoztatást ad
dr. Salacz Aladár ügyvéd.
Egy külön bejáratú szoba
tanulóleányoknak ellátással v.
anélkül is kiadó, esetleg zon
gorahasználattal is L kér., 144,
szám.
277
Eladó nagyon keveset hasz
nált férfikerékpár. IV. kér. 52.
268
Ügyes megbízható napszá
mosnő felvétetik heti . 2 —3 na
pos állandó munkára, Süveges
kelmefestő üzemébe, Kereszt
utca, III. 168.
276
Ótemető alatt 818 négyszögöl
gyümölcsös és II. 396. sz. ház
eladó.
273
Cipész és csizmadia segéd
felvétetik vegyes munkára Kun
Pál Kossuth»tér, Árvaház mel
lett.
270
Gumicsizma és hóc6izma szak
szerű javítását vállalja Kun Pál
Árvaház mellett.__________ 271
4 hold föld eladó a Tóniszállás mellett. Érdeklődni lehet
a vasútutcai Janurik füszerüzletben.______________________
—
A m. kir. Dohányjövedék
. Nikotex-gyártmányainak csak
az ára változott meg egy ár
nyalattal, de minőségük, aro
májuk, élvezetes könnyűségük
változatlanul kitűnő maradt.
Nyomatott Müller Károly könyvnyomdijában Szarvas, L kér. 13

