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Takarékossági
propagandát!
A mai időkben minden erőt
a közcélok és a honvédelem
ellátására kell fordítani és ezért
nagyon helyes annak az elvnek
a gyakorlati életbe való átvi
tele, hogy a lakosság felesleges
vásárlóereje a piacról elvonassék. A felesleges v á s á r l á s
ugyanis áruhiányt idézhet elő
és a feleslegesen szükségleti
árucikkekbe helyezett pénz
jelentős tőkéket von el attól a
rendeltetésétől, amely elsősor
ban lenne a feladata, éspedig
a termelés céljának a szolgá
lata és ezen keresztül az áru*
szaporítás előmozdítása.
A vásárlóerőt tehát irányí
tani kell. Meg kell magyarázói,
-hogy n feleslege?. r'-rucíklealr
megszerzésével nem mentik
pénzüket, hanem értékét pusz
títják, mert a feleslegesen és
és céltalanul tárolt áruba fek
tetett pénz holt pénz marad.
A pénznek élni, forognia kell
és mindenkinek, akinek feles
leges pénze van, úgy kell tar
talékolnia, hogy átadja a gaz
dasági élet körforgásán keresz
tül a termelésnek, amelynek
hasznát kamatozás útján élvezi
is és tartalékot is teremt ma
gának.
A vásárlóerő i r á n y í t á s a
ugyanolyan fontos nemzetgaz
dasági érdek, mint a termelés
irányítása, de a vásárlóerő
irányítását közhatalmi feladattá
kell tenni.
Az alaptalan félelem-szülte
hiób híreket a közhatalmi te
vékenység alkalmas propagan
dával kell hogy a népiélektől
távoltartsák és e tekintetben
közélelmezési
miniszterünk
hasznos tevékenysége igen jó
szolgálatot végez. Felvilágosító
közleményei visszatartják a
felesleges áruhalmozástól a fo
gyasztó pénzét is átmenti al
kalmas időkre, takarékossághoz
szoktatja és tartaléktökéhez
juttatja. A felesleges pénz fel*
'adata a termelés előmozdítása.
A felesleges pénz kamatoztatás
céljából kerül a termelőtényező
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birtokába, célszerű lenne ezirányú propagandamunkával ezi
a felesleges pénzt a termelés
szolgálatába állítani.
A magyar életnek sok min
denre kell felkészülődnie. Eu
rópa gazdasági élete állandó
alakuláson megy át és ahogyan
ezt legutóbb a königsbergi
vásár alkalmával elmondott be
szédében Fűnk német birodalmi
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gazdasági miniszter kifejezte,
az egyes európai államok ön
ellátására való törekvése az
egyes nemzetek elszegényedé
sére vezetnek. Európa gazda
ságának munkaközösségét kell
megteremteni és tervszerű ál
lamközi együttműködéssel ren
dezni a termelést és az áru
elhelyezést.
Ami áll egész Európára, 611

az egyes államok keretein belül
is. Észszerű együttműködésre
van szükség. A tehetős vásárló
ne szívja fel az árut a kevésbé
tehetős elől. hanem felesleges
pénzét bocsássa a termelés
szolgálatába, hogy észszerűen
együttműködve, mindenki szol
gálhassa a nemzeti vagyon fej
lődésének, az ország lakossága
gazdagodásának útját.

Miért nincs tejterm ék a p ia c o n ? !?
Több ízben szóvátettük e
kérdést e lap hasábjain is s
kerestük! kutattuk az okát 8
bizony csak az utóbbi hetek
tapasztalatai győztek meg ben
nünket arról, hogy a hiánynak
főoka a kofákban, kereskedők
ben van. A z utóbbi hetekben
több ízben lefolytatott árellen
őrző razziák töboek között
azzal a felfedezéssel jártak,
hugy
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mert korareggel a kofák felvá
sárolnak mindent s azért eatel
kednek folytonosan az árak,

mert a kofák egymást tiillicitálva, lépik át az ármaximumo
kat. Mikor aztán a hatóságok
erélyes kézzel nyúltak a kér
déshez, egyszerűen teljesen el
tűntek a tejtermékek a piacról.
A mostani kedden is ugyan
ez volt a helyzet. Nyilván en
nek folyományaként kiterjesz
tették a vizsgálatot a vasút
állomásra, ahol a délután fo
lyamán mintegy 250 kg túrót,
70 kg vajat és 150 liter tejfelt
koboztak el olyanoktól, akik

egyrészt nem rendelkeztek a
szükséges iparigazolvánnyal, s
akik a íenti zugban felvásárolt,
árut már Budapestre akarták
szállítani. Az elkobzott árut
a szerdai napon maximális áron
eladták a lakosságnak, míg a
nevezettek ellen tiltott iparűzés
címén megindítottak az eljárást.
A íogyasztoKozönség üalásan
fogadta a hatóság ez ujabb, s
hiszi, hogy ezek után,
ha
szökősen is —, de jut majd
mindekinek tej, túró és vaj.

Kommunistaellenes kiállítás Budapesten
A magyar történelem legvé
resebb lapjai közé tartozik a
bolsevista rémuralom néháay
hónapja. Nemcsak azért, mert
százak, jó, derék, dolgos, isten
félő magyarok pusztultak el a
terrorfiúk kezén, hanem mert
ez a vörös téboly okozta meg
csonkításunk, húszéves nyomo
rúságunk, ezer és ezer ember
vagyoni bukását, a dolgozó
magyarok kezén amúgy is rit
kán megforduló pénz elérték
telenedését, a gazdasági nyo
mor olyan mélységeit és bor
zalmait, amire addig soha senki
gondolni sem mert.
Magyarország- diadalmasan
letépte magáról a vörös vérszívó karjait, felszabadult, s
húszévi páratlanul diadalmas,
verejtékes munka után végre
ott tartunk, hogy éledni kez
dünk a húsz év előtti nemzet
gyilkos hónapok csapásai alól.
Határaink tágulnak, s ha szúkebb keretekben is, egész Eu
rópában Magyarország élelme
zési ellátása a legjobb, ez az
ország Európa legkiegyensúlyo
zottabb állama.
Mégsem céltalan, hogyabolsevizmus ellen mi, magyarok
is védekezzünk. Csak az isteni
gondviselés mentette meg az
egész világot, hogy a rablásra,
rombolásra két évtized alatt
tökéletesen felnevelt azovjet

horda rá nem rontott hazánkra
is. Áz Örökös készenlét soha
nem volt szükségesebb, mint
ma. Mindenkinek egy ember
ként kell felsorakozni e Hazá
ban a bolsevista métely ellen,
akárhová is rendelte a sorsa.
A bolsevizmus soha nem jelen
tette a tömegek jólétét, hanem
legtöbbször néhány idegenfajú
vezér kénye-kedvének, gyilkolási ösztönének kielégítését.
A bolsevizmus ezt a mindent
leromboló, istentagadó munká
ját fogja lélekbemarkoló képek
ben, bizonyítékokban a Buda
pesten 1941. december 4—20
között megnyíló nemzetközi
Antibolsevista Kiállítás bemu
tatni.
Megelevenednek előttünk az
1919. évi magyarországi vörös
rémuralom szomorú emlékei,
megcsodálhatjuk a Szegedről
elindult ellenforradalom merész,
életüket kockáztató férfiainak
útját a keresztény lelkiség, s
ezzel együtt Szent István Ma
gyarországa győzelméig. De
helyet kapott a német, olasz,
francia, spanyol, bolgár, finn
országi kommunista rombolá
sok, tömeggyilkosságok eddig
nagyközönség előtt soha nem
látott anyaga is, Németország
diadalmas hadserege hadizsák
mányait mutatja be, köztük egy
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teljesen épségben maradt GPU
kínzókamrát, annak többszáz
kínzóeszközét. A magyar had
sereg dicsőséges hadjáratának
hadizsákHiányaival vonul fel,
hogy ezzel az itthonmaradottak
előtt is igazolja a magyar hon
védség nagyszerű harci teljesít
ményét a nála százszor nagyobb
szovjet ellen.
A rendkívüli érdekes kiállí
tásra külföldről is nagyszámban
érkeznek látogatók. Á magyar
nagyközönség és főleg a vidék
látogatásának megkönnyítésére
a MÁV féláru utazást enge
délyezett, mely december 1—15
között van érvényben.
MagyarQrszágot a sarlóska
lapácsos vörös lobogótól nagy
részt a magyar vidék józan
sága, a magyar paraszt földszeretete, a magyar tisztviselő
erkölcsi ereje, a legfőképpen a
magyar katona újra megtalált
kardja mentette meg. A kiállí
tást rendező MOVE országos
elnöksége nagyértékü nemzeti
feladatot teljesít, amikor Sze
der János országgyűlési képvi
selő indítványára és irányítása
mellett ezt a kiállítást megren
dezi. Amiképpen 1919-ben a
szegedi MOVE keretében ala
kult meg az első ellenforra
dalmi csoport, s MOVE-veze-

tók álltak a fehér hadsereg

2, oldal.
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élére, úgy most is példátmutató a MOVE ez az éles ki
állása. Biztosak vagyunk, hogy
minden magyar egy emberként
sorakozik fel a bolsevistaellenes
küzdelmek zászlaja alá : Isten,
Haza és a Család szentségének
jelszavával.

r

Évfordulók
A halottak napján kint jártam
a szarvasi ótemetőben. Ha va
lóságban nem is, de gondolat
ban felkerestem mindazok sír
ját, akik a közelmúltban és a
messzetávolban tényezői, for
málói voltak községünk, a kö
rösparti Athén egyházi, politikai
és társadalmi életének. Egykor
küzdő harcosai a magyar élet
nek, ma néma halottak, porok
és hamuk az áldott hant alatt,
amelyért küzdöttek, dolgoztak
és verejtékeztek. A sok-sok
nevezetes 'Sir közül magasan
kiemelkedik Vajda Péter és
Tessedik Sámuel örök pihenő
helye.
Vajda Péter. . . Tessedik Sá
muel .. • Mind a kettő a maga
korának országoshírű kiváló
sága, lángelméje. Vajda Péter
a főiskola költőtanárja fiatalon
hanyatlott a sírba, Tessedik Sá
muel az evangélikus egyház
lelkésze, az első igazi faluku
tató hosszú, küzdelmes élet
után tért pihenőre. Volt idő,
amikor mind a kettő sírján
ingalt? a „vándor fuvalom a

vele együtt az égés»ihágy&Ság
még adósa a két szellemóriás*
nak. Véssük emlékezetünkbe:
öt év múlva, 1946- bán lesz
azázesztendeje Vajda Péter ha
lálának. Tartsuk nyilván ezt az
évfordulót. Ebben az évben
lett 150 esztendős Tessedik Sá
muel gazdasági iskolájának az
épülete, a mai líceum-tanítónőképzö. Ezt az évfordulót se
feledjük el és legalább lélek
ben gondoljunk alkotójára, Tes
sedik Sámuelre. De legkivált
tartsuk emlékezetünkben azt a
legnevezetesebb évfordulót, amely reánk ' köszönt a jövő
évben, 1942. április 20-án, Tes
sedik Sámuel 20 0 -ik születése
napján.
Ezt az évfordulót nemcsak
az ev. egyháznak, Szarvas köz
ségnek és Békés vármegyének,
hanem az egész országnak
méltóan kell megünnepelnie,
mert Tessedik Sámuel egész
életével és munkásságával a
legszebben példázta' a szentistváni gondolatot
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Istentiszteletek:
A szarvasi ág. fi. ev. ó-teinplomban
vasárnap reggel 8 órakor tót, délelőtt
10 órakor magyar, az újtemplomban 9
órakor tót 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 fél 8 órakor. Gyónta
tás misék előtt.
Szarvason református istentiszteletet
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az
Árvaház dísztermében.
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günk egy része,

1941. november 14,

—
Keresztény kereskedőknek
— A Magyar Vöröskereszt
felhívása a szeretetcsomagok adták a helyi zsidóknál lévő
A bőrtalpú lábbeli
gyűjtésére, a Magyar Vörös- cipőkészletet.
forgalmánakkorlátozásával kap

kereszt Egylet a hadműveleti
területen küzdő honvédeink
részére a szeretetcsomagok
gyűjtését kéri. A gyűjtést no
vember 17-től kezdődően a
Szarvasi Vöröskereszt Fiók
egylet ellenőrzésével leventék
végzik. Felhívjuk Szarvas ha
zafias társadalmának minden
tagját, hogy mindnyájunk jövő
jéért küzdő és szenvedő honvédeinkre szeretettel gondol
janak,
ha majd a gyűjtők
lakásaikon bekopogtatnak. Ajándékozni lehet ruházati, felszerelési cikkeket, dohányneműeket, olyan élelmiszereket,
melyek legalább két hónapig
elállnak, könyveket folyóirato
kat, szórakoztató cikkeket (tár
sasjáték, hangszer, stb.) és cso
magoló eszközöket (láda, szö
gek, papír, zsineg). Pénzadomá
nyokat is elfogadnak; egy
honvéd-ajándékcsomag megvál
tási ára 5 pengő. A leventék
az összegyűjtött szeretetcsomagokat és pénzt a Szarvasi Vö
röskereszt fiókegylet által ki
jelölt tároló helyekre ■viszik, s
onnan fogja azokat a Fiókegy
let rendeltetési helyükre jutatni.
Szarvason, 1941 nov. 1 2 -én.
A Szarvasi Vöröskereszt Fiók
egylet elnöksége.

csolatos randelet szerint, isme
retes, a kereskedelem ez ágá
ból teljességgel kizárja a zsi
dók ténykedését, ill. a legszű
kebb korlátok közé szorítja azt.
Szarvason eddigelé bizony a
készcipőkereskedelem jelenté
keny részét zsidó kereskedők
bonyolították le. Most azonban,
amikor a cipőkereskedői kije
lölés befejeződött, sor került a
a sáluk lévő raktár keresztény
kereskedőké Ak való átadására.
A zsidóknál lévő lábbeli menynyiség 40 százalékát Miklós
József, 25 százalékát Darida
Ferenc, -15 százalékát Szűcs
József és 20 százalékát a többi
kisiparosok kapták. A most
keresztény kezekbe került ci
pőáru fentemlített rendelet kö
vetkeztében már hónapok óta
zár alatt volt s ennek felsza
badulása előreláthatólag lénye
gesen enyhíteni fogja azt a
hiányt, amely bizonyos lábbeli
fajtáknál átmenetileg érezhető
volt.
Beküldött levél. Igen tisz
telt Főszerkesztő Ur I Őszinte
köszönettel látjuk a Főszerkesz
tőségnek lapjában azt a meg
nyilvánuló figyelmet, hogy a
piaci és kereskedői megállapí
tott árakat időnként a fogyasztó
közönség számára leközli. E
köszönet mellé azonban egy
kérést is csatolunk. Kérjük töb
ben — sokan a T, Szerkesztő
séget — szíveskedjék a közel
jövőben a mészáros és hentes
árukról is tájékoztatót adni.
Csak nagyjából ismerjük az
árakat; szíveskedjék meggyő
ződni Arról, hogy azok a ható
ságilag megállapított árak igen
fogyatékosán is szórványosan
vannak az illetékes helyeken
kifüggesztve, s fájdalom, be
sem tartva úgy, amint kellene.
Pozitív adatokkal már is szol
gálnánk, bár jóakaratú téve
désnek vagy elnézésnek minő
sítve a dolgot, nem állunk elő
a nyilvánosság előtt. Ha az árakról _ a közönség a lapok
útján is tájékoztatva lesi s a
hatóság szigorúan megkívánja
az árak kifüggesztését és be
tartását s azt ellen is őrzi, ak
kor ilyen véletlen tévedések
nem fognak talán előfordulni
8 nem követelik meg a vevő
től azt, hogy az egyik áru
mellett a másik vagy a harma
dikból is tartozik venni. A
tek. Szerkesztőségnek a kérés
közléséért őszinte köszönetét
mondok megkülönböztetett tisz
telettel vagyok több és sok fo
gyasztó polgár nevében Aláírás.
—
Tragikus haláleset a Frecska
mozi olőtt. Vasárnap estefelé,
kb. 6 óra körül a Frecska
mozgó előtt összeesett Maginyec Pál 28 éves békésszent
andrási (furugyi) fiatalember s
mire a körülötte állók segítsé
gére siettek már még is halt.
Maginye.c akkor érkezett ke
rékpárján, valószínűleg a (anyá
jukról s alig váltott pár szót a
mozi előtt álló ismerőseivel,
szívszélhüdés,. következtében
összesett és meghalt. A meg
tartott hivatalos vizsgálat az
eset körülményeiről egyebet
megállapítani nem tudott, r . hó
1 1 -én temették el a tragikus
fiatalembert igen nagy részvét

hogy maradéktalanul teljesített
honfiúi kötelessége után tovább
folytassa azt a nemkevésbé fon
tos munkát, amelyet hónapokkal
ezelőtt a legfelsőbb hivó szóra
megszakított. A szovjet hadjárat,
ágyú, gránát, tank, roham, kö
zelharc emlékké lett lassan, de
örök fáklyája a magyar vitéz
ségnek, mementója soha ki nem
vesző hősi erényeinknek, a le
gendás magyar virtusnak, amely
nek lehetnek és vannak hősi ál
dozatai, de csak eltörpülnek ama
nemzeti vonatkozású jelentőség
mellett, amelyből tanulni, okulni,
nemcsak a jelen, hanem a' jö
vendő magyar nemzedékeinek is
lehet és kell. Meg kell tanulni,
— Új film, A napilapok már
hogy a Haza hivó szavára, mint
tűnjék el minden egyéni számí beszámoltak a múlt héten Bu
tás, terv, vagy célkitűzés, s he dapestén bemutatott ornitolólyébe, hogyan lépjen a fajtáért, giai filmről, melyet a kakuk
a közösségért, a nemzet egyete életéről vettek fel hosszú meg
méért való áldozatos kötelesség- figyelések után s amely filmet
teljesítés érzete, hite, akarása, őfőméltóságú Kormányzó Urunk
minden magyar szive-leUtében. is megtekintett s arról a legna
Hofvan felLküzdeni,hogy ez a gyobb elismerés hangján szólott,
vérr es k&ihyaztatiá. föla .örök A íilui Moluái Béla uy. polg.
: iskolai tanár szakértelmét és
kön magyarrá
hazaszerétő,isténf4lő“Tnegélége-; •ti&ybuzgóságát dicséri, aki a
dett, boldog magyarsággal. ' " ’ felvételeket eszközölte. A tu
dományos komoly aiker büsz
keséggel tölthet el bennünket,
— Házasság. Thury Mária és szarvasiakat, akik magunkénak
Kürtössy József f. hó 8 án vallhatjuk ezt a kiváló ornitoló
házasságot kötöttek.
gust
— Halálozás. Forster Károly
— Lógó-teaest november hó
bádogos mester f. hő 9 -én vá 29-én. A Légoltalmi Liga Női
ratlanul elhalálozott. A tisztes Alcsoportja és Leánygárdája'
kort, 70 évet megélt Forster november hó 29-én, szombaton
Károly egyike volt a helyi este 8 órai kezdettel a gimn.
iparostársadalom legmegbecsül tornacsarnokában műsoros tea
tebb és legtiszteltebb tagjainak, estet rendez. E szép műsoros
aki
becsületes, megbízható, és hazafias célt szolgáló tea
tisztességes munkájával vala estre már most felhívjuk tár
mennyi társadalmi réteg meg sadalmunk figyelmét.
becsülését érdemelte ki életé
— Jótékonycélú műsoros-tánc
ben. Élénk részt vett az ipa
rosság közügyéiben is, tagja est Szarvason. Ezúton is felhív
volt. nemcsak testületének és juk kedves tcözönségüak figyel
az iparoskömek, de az iparos- mét az 1941. november 22 én
tanociskola felügyelöbizottságá- az Arpád-87áUó dísztermében
nak is. Temetésén, amely 1 1 én éste 8 órakor kezdődő műsoros
délután 3 órakor voH, az ipar táncestre. E nagyszabású műtestület, az iparoskor és az vészest nívós műsorán közked
ipariskola felügyelő bizottsága velt pesti,, ill. kolozsvári előadótestületileg vett részt. Nagy ihűvészek is szerepelnek: Or
bán Sándor és Baksa Kató, a
részvét mellett temették e}.
— Dauda Mihály lett Szarvas rádió magyarnóta-énekesei, va
nyersbőrbizományoéa. Mint is lamint Dugossy Margit, kolozs
vári mozdulatmű vésznő-mutat-meretes, a nyersbőrkereskede
ják
be kivételes tehetségüket.
lem lebonyolítása, kijelölt bizo
Műsor
után reggelig tartó tánc
mányosok útján történik. Az
mulatság
következik. Az est
országot 91 körzetre osztották,
tiszta
jövedelmét
a szarvasi
és minden körzetben egy-egy.
szegény
gyermekek
karácsonyi
bizományos kapott megbízást.
A napokban döntöttek a kije felsegélyezésére fordítja a Ren
lölésekről és a körzetbeosztá- dezőség. A nagy érdeklődésre
sokróL Szarvas külön körzetet való tekintettel mindenki előre
kapott, ilL körzeti székhely váltsa meg .legyét 1
— Móhósztanfolyam novem
lett, bizományosa pedig Dauda
Mihály közs. bíró, timármester ber 16-án délután 2 órakor
lett, a bőrssakna országszerte kezdődik az iparostanonciskóHb&n,
Vezetőség. mellett Szarvason.
ismert helyi képviselője*

1941. november 14.
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— Műsoros est a bevonato
— Évadzáró vacsora a Hu
— Új főispáni titkár. Baiczai
— Anyakönyvi hirek. Szület zsanna 85 éves, Litauszky
Beliczey Miklós, vármegyénk kért, A békésszentandrási ref. nyadinál. A békésszentandrási tek : Frkan György és Adam- Mihály 77 éves, Lestyan Pál
főispánja dr. Szalay Tibor Népkor vasárnap, folyó hó 9-én Hunyadi sportegyesük! folyó csők Erzsébet leánya Erzsébet, 69 éves, özv. Krajcsi Jánosné
szolgabírót a főispáui titkári igen nagysikerű műsoros estet hó 9-én, vasárnap az iparos Mravik Pál és Osztás Mária fia 63 éves, Belopotoczky György
teendőkkel megbízta s szolgá- rendezett a bevonultak felse körben pompásan sikerült sze Pál, Szekera Pál és Rágyanszki 73 éves, Farkas János 70 éves,
lattélelre Gyulára rendelte be. gélyezésére saját székhazában, zonzáró vacsorát rendezett tag Mária leánya Erzsébet, Bakula özv. Komár Mihály 82 éves.
— Főispáni fogadási napok. A műsort bevezetőn Marjay jai, vezetősége és a nagyszámú György és Rómer Ilona leánya
A rendkívüli időknek rendkí Géza ref. lelkész tartott gyö sportbarátok részvételével. A Erzsébet-llona, Harmati Pál és
Csabacs ű d ö n
vüli mértékben megnövekedett nyörű elmélkedést a mai idők vacsorán megjelentek vacsora Bakulya Mária fia György,
feladatai lehetetlenné teszik kel kapcsolatban,Műsoron szóló után kellemes, családias szóra Gömöri Pál és Janecskó Zsu
számomra, hogy hivatali belső és kari énekszámok, szavalatok kozásban vidám hangulatban zsanna fia Pál, Kovács András
és Janecskó Zsuzsanna fia Pál,
teendőimet az ügyek fontos voltak válogatott szereplők ü- maradtak záróráig együtt.
Kovács András és Janecskó
közérdekére való tekintettel, gyes előadásában. Az est tiszta
— Titokzatos gyilkosság a
minden nap azonnal és kése jövedelmét bevonult honvéde csabacsűdi határban. November Zsuzsanna fia Pál, Kovács And
delem nélkül végezhessem el ink téli ruhával való ellátására hó 7-én tanyájában meggyil rás és Janecskó Zsuzsanna fia
akkor, amikor naponta legtöbb fordították a helyi Vöröskereszt kolva találták Paulik János András, Sonkoly György és
Fiókegylet közbensőjével.
Érdeklődni lehet
K. Patkós Róza fia János, Ja
ször 4—5-órán át magánfelek
csabacsűdi 61 éves gazdálkodót. necskó Mihály és Darida Zsu
—
Műkedvelő
előadás,
A
nek a hivatalomban magán;
A rejtélyes haláleset ügyében
ügyekben tett látogatása köti Szarvasi Szent Imre Katolikus lefolytatottnyomozás szenzációs zsanna fia Pál, Mrsan Mátyás
le időmet. A körülmények tehát Legényegylet november 9-én, leleplezéssel kezdődött. Meg és Jancsó Erzsébet fia Mátyás.
ü g y v é d n é l
arra kényszerítenek, hogy ma múlt vasárnap műkedvelő elő állapították ugyanis, hogy Pau- Tömösközi Ferenc és Karlinszki
Rozália
leánya
Rozáliagánfeleknek a hivatalomban adást rendezett a Szent István likot ismeretlen tettes még okt.
magánügyekben teendő látoga Otthonban. Az egylet lelkes 30 ról 31 re virradóra agyon Zsuzsanna, Medvegy György Felvétel a m. kir. orosházi
tását minden hét kedd és szer műkedvelő gárdája ez alkalom ütötte, azután rázárta tanyája és Lestyan Anna leánya hal
mezőgazdasági szakiskolába
dájára korlátozzam, amikor is mal Cserháti Lajos „Férjhez ajtaját. A gyilkosság részleteit, vaszületett, Weszter Béla Ottó
előzetesen, a főispáni titkárság adom Beleznay lányát" című körülményeit még teljes homály és Annus Etelka fia VilmosAz orosházi m. kir. téli gaz
nál való bejelentés után és an háromfelvonásos operettjét adta fedi. Az erélyes nyomozást Dezső, Tóth János és Rucsai dasági iskola ez év november
nak sorreMjében Hélelőtt 11 elő a legteljesebb felkészült folytató csendőrség több döntő Anna leánya Anna, Holló Já 15-én megnyílik.
órától 13 óráig továbbra is ségre valióan. A nagy sikerhez adat birtokában van, ugyan nos és Rimavecz Katalin leá
Az iskola célja, hogy a saját
mindenkinek a rendelkezésére különösen Pribelszki Erzsebet, ezek azonban a nyomozás ér nya Zsuzsanna, Domonkos Jó birtokkal vagy bérlettel rendel
állok. A Magyar Élet Pártjá Fazekas Angél, Fabó Jutka, dekében még nem közölhetők. zsef és Grajcziár Mária fia kező gazdák fiaiból a mai kor
Papp
nak vezetőit és közügyben Petényi József, Vajda Sándor Azt sem sikerült még megálla I s t v á n - J ó z s e f ,
kívánalmainak minden tekin
György
és
Czigléczki
Mária
bárkit a fent megjelölt időn és Filyó Antal járultak hozzá pítani, hogy rablógyilkosságról,
tetben megfelelő földjét szerető
kívül is és ezután is minden pompás alakításukkal Kisebb vagy bosszúról van szó, Bizo leánya Z$uzsanna, Ramos Jó és ahhoz ragaszkodó önálló
zsef
és
Rácz
Anna
leánya
Éva.
nap — előzetes bejelentés után szerepeikben is jót nyújtottak: nyos jelek, körülmények arra
gazdákat neveljen.
— készséggel fogadok és hang Laurinyecz Kató, Rölle Manci, vallanak, hogy a gyilkosságot — Házasságot kötöttek: Bánki A tanítási idő két év. Elmé
Horváth
Mihály
Arnotzky
Irén
súlyozom, hogy minden időben, valamint Scbneider András, a helyzettel, alaposan ismerős
leti tanítás azonban csak télen
mindenkinek az írásbeli meg Piacsek József és Bodzási Pál. egyén követhette el, akit való nel, Galó György Sznyida novembertől márciusig tart.
keresésében a jövőben is leg- Az előadást kitűnően sikerült színűleg bosszú vezérelt tetté Máriával, Leszenyiczki János Március 15-e után a tanulók
Sonkoly Zsuzsannával, Melis
őszintébbésleglelkiismeretesebb táncmulatság követte.
ben. A nyomozást erélyesen Pál Korún Erzsébettel, Krajcsi hazamennek szüleik gazdasá
igyekezetemmel fogok eljárni.
— He bankettezziínk I Békés folytatják, reméljük gyors ered János Simó Zsuzsannával, Kriv- gába, tanáraik ott keresik fel
Főispán. vármegye alispánja felhívta az ménnyel.
janszki János Hajdú Máriával, őket, hogy gyakorlati oktatás
— Idejében gondoskodnak a elöljáróságok és egyesületek
ban részesítsék. A téli félévben
— Hirdetmény. Közhírré teszi Burin Mihály Trnyik Zsuzsan a tanítás reggel 8-tól déli 1
tavasxi vetőmagvakról. Az őszi vezetőinek figyelmét arra, hogy
nával,
Balczó
Pál
Mravik
Ju
vetőmagakció során — nyilván a mai rendkívüli időkben, ami az elöljáróság a lakosságnak, dittal, Mibalecz Pál Kondacs óráig tart délután háziipari
az idei vízkárokon — a gazdák kor mindenben nagy a hiány, hogy a 354.300/1941.. K. M. sz. Annával, Kürtösi József Tűn foglalkozás és leventekiképzés
olyan igénylésekkel állottak elő, ne rendezzenek közebédeket, rendelet alapján folyó évi no Máriával; Nyemcsok Pál Krkős van. Az ökola élvégeztéveí a
amelyeket kellő időben kielé társas vacsorákat, mert á taka vember hó 17-től új fájta cukor-" Erzsébettel, Betkó Mátyás Zá- tanulók. levente segédoktatói
gítenie a földmívelésügyi kor* rékoskodás ma fokozottan kö jegyek kerülnek kiosztásra. Az voda Máriával, Litavszki János bizonyítványt nyerhetnek.
Tekintettel a fokozottabb le*
mányzatnak csak a legnagyobb telező nemzeti és szociális eddigi háromféle színű cukor Palicska Erzsébettel, StyeczPál
nehézségek árán sikerült. A érdek és a jó erkölcs is így jegyek helyett egyszínű — fehér Brusznyiczky Erzsébettel, Eli- vente kiképzésre az iskola ta
színű — cukorjegy lesz kiadva
nulói mentesülnek a nyári
tavaszi vetőmagakciók körüli parancsolja.
s egy-egy szelvényre 13 dkg. ádesz Mihály Rózsa Saroltával, leventekiképzés alól.
esetleges hasonló zavarok ki*
Milyó
Mihály
András
Annával,
— A színházi világ minden cukrot lehet vásárolni. AmenyAzok, akik az iskolát siker
küszőbölése végett a földmíve
újdonságáról
írásban és képben nyiben valaki a magasabb cu Takátsy Sándor-Géza *Flórián rel elvégzik,, „aranykalász"-jel
lésügyi miniszter már most in
Q$rlsen
Mariaána-Matild
Idatézkedett a tavaszi vetőmag- pontosan beszámol a Delibáb korfejadagra jogosult, az alap- Franciskával, — Elhaltak: özv. vényt kapnaK és jogosítottak
' szükséglet összeírásáról és ezzel legújabb száma. Ara 14 fillér. mennyiség bevásárlására jogo Bartyik Pálné Tusjak Zsuzsan az „aranykalászos gazdag dm
sító jegyszelvény többszörösét
kapcsolatban a bevetetlen te
—
Helyreigazítás, Lapunk
na 69 éres, Steinfeld Dánielné viselésére.
Az iskolába felvehető minden
rületek számbavételéről is. Ér múlt heti számában hírt ad fogja megkapni. Tehát a terhes Schwartz Észter 74 éves, Rotesülésünk szerint gondoskodás tunk arról, hogy Weiczner Jenő és szoptatós anyák 3 drb., az . szik Jánosné Hutyka Judit 85 egészséges 15 évét betöltött
történik megfelelő mennyiségű-. szarvasi malomtulajdonos és egészségi szempontból arra rá évei, Özv. Juhász Istvánné gazdaifjú, aki elemi iskoláit
tavaszibúza vetőmagról és az lisztkereskedőt két hónapi bör utaltak és gyermekek 12 éves Grósz Gizella 73 éves, özv. elvégezte. A tanítás teljesen
árpatermelés fokozására tétt tönre itéKe a bíróság. Utólag korig kettő darab, a többi igényr Pálkó Mihályné Kurlik Zsu ingyenes. Sem beirátásdíjat,sem
tandíját fizetni nem kelL Vidék
hatósági előkészületekkel kap megállapítottuk, hogy ezzel jogosult részére egy drb egyes
csolatban árpavetőmagról, va kapcsolatos információnk téves, számú púkorjegy kerül kiosz
ről bejáró tanulók a vasúttól
lamint száraz, kifogástalan csi mert Weiczner Jenő ügyében tásra. Értesíti továbbá az elöl
kedvezményes havi bérletjegyet
kaphatnak.
raképességű tengeri vetőmagról. a bíróság még fötárgyalást sem járóság a lakosságot, hogy a
cukorjegyen a beváltási időpont
A z. iskolának. egyelőre még
Szó van zab és egyéb tavaszi tartott.
\
fel van tüntetve, s^ a cukorjegy
tanulóotthona nincs, akik távol
vetőmagakcióiról: i:.
mindennap a legma
— Az őszi vetést mielőbb fe csak az érvényességi időponton
laknak és nem tudnak bejárni,
— Egyházzenei hangverseny, jezzék be a gazdák. Bánify belül váltható be a kereske
gasabb
napi
áron
átorosházi családoknál kéresse
Mint már a múlt számunkban Dániel báró földmívelésügyi mi dőnél. Értesíti végül az elöljá
nek. teljes ellátást.
közöltük, a Szent Cecília Ének niszter a sajtón keresztüi felhí róság a lakosságot, hogy a
Akik a felvétel iránt érdek
kar Egyesület vasárnap délután vást intézett a gazdákhoz, hogy múltban kiadott cukorjegyek
lődnek,
forduljanak az iskola
5 órakor tartja meg egyházzenei az őszi vetési munkákat a leg folyó évi november hó 30-val
a szarvasi
igazgatóságához (Orosháza,Tass
hangversenyét, a róm. kát. nagyobb eréllyel folytassák és megszűnnek, s azok ezen időn
utca 21.)
templomban. Szerepel azon az mielőbb fejezzék be, még mie túl érvénytelenekké válnak, s
Jjo n ^ fl^S z ő v e t^^
M. Kir. Gazdasági Iskola
elemi iskolás gyermekek Pa lőtt az időjárás esetleg azt még beválthatók nem lesznek.
és Mezőgazdasági Szaktanácscsirta Kórusa és az énekkar nem akadályozza. Ez hazafias
Elöljáróság.
adó Állomás Igazgatósága.
szólistái. Jegyek: 1*50, 1—, kötelesség is, mert háborúban
—'60 és —'30 filléres árban . élünk, és az ország szükségle
előre is válthatók az énekkar teit csak a termelés megfelelő
A Szarvasi Hitelszövetkezet
karnagyánál, róm, kát iskola, fokozásával biztosíthatjuk. Mun
vagy a .hangverseny napján a kahelyén ma mindenki katona
mint <ii O.K,H. fogja ptniintéxtft
róm. kát templomban.
és mindenkinek tudnia kell,
4 és
százalékos
— Magyar Kalifornia. Keve hogy a jól fel nem használt
középlejáratú kötelezvény
sen tudják, hogy Magyarorszá munkaidő a nemzetet gyengíti
kölcsön& kft, továbbá
gon is működnek hivatásos, a- végeredményben, mert terme
kisgazdák
és mezőgazda*
1041-42. T1PUSC R Á D I Ó K
ranymosók, akik a Duna vizé lési kiesést, anyagi veszteséget
sági munkások részére
ből merik ki a sárga kincset. okoz. Az ország kenyérgabona
67o-os kamatozású váltó*
Az aranymosókról közöl rend szükségletét a jövő évben is fel
kölcsönöket folyásit,
kívül érdekes képekkel illuszt tétlenül biztosítanunk kell és
Takarékbetéteket
előnyösen
Vétel-^csere! Varrógépek, gyermekkocsik, csillárok, külföldi
rált cikket Tolnai Világlapja ezért kötelessége minden gaz*
kamatoztat
és
bármikor
legújabb számai egy szám ára dának, hogy az őszi vetést ren
kerékpárok és grammofónlemezek nagy választékban I 300
visszafizet
**
desen, a kellő időben elvégén*
?0 fillér,

15 kishold föld

dr. Král Pál
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v e $z

SZÉP
ORI ON
MODERN
STANDARD
SUPER
TELEFUNKEN

Szlrehovszkynál!

Szarvasés

Hatósági árjegyzék
Hatóságilag megállapított legmagasabb fogyasztói árak
Az űra.k kg-okban értendők !

Term.
Kor.
árak pengőben

Bab, fehér szokványbab és
gyöngybab

....................

Bab, fehér hosszú, lapos,
fürjbab, gömbölyű, hoszszú, egyszínű színes . .
Bab, tarka és vegyesbab ,
Lencse, nagyszemü . . .
Lencse, középszemü
. ,
Lencse, kisszemü
. . .
Borsó, sárga, feles, hántolt
„Viktória” 1 V jelű , .
Borsó, zöld, feles (hántolt)
„Expressz" 1 GRE jelű
Mák (őrölve 20 f>rel több)
Díóbél, csemege (feles) . .
Dióbél I. rendű . . . .
Méz kimérve . . . . . .
Méz lezárt üvegben 1 kg .
Méz lezárt üvegben 1/fl kg
Méz lezárt üvegben V* kg
Méz fémpánttal lezárt 1 kg
Méz fémpánttal lez. Vt kg
Méz fémpánttal lez. 1/i kg
Vöröshagyma L r. makói
Vöröshagyma II. r. makói
Fokhagyma I, rendű . .
Burgonya, nyári rozsa , .
Burgonya, gül baba . . .
Burgonya, őszirózsa . . .
Burgonya, ella és sárga .
Burgonya, woltmann . .
Burgonya, krűger
. . .
Köles, hántolt...................
Rizs „Karolin” zárt csőm.
Rizs „Japán41 kimérve RJI
Búzadara (gríz) . . . .
Búzaliszt, 0-ás lisztek . .

— 63' — *68
— '68
— *60
— *82
— '72
— '62

— *72
— *66
1—
— •90
— 80

—•—

1*01

— •—
—1
'—
— *—
— •—
2*50
3*15
1*59
— ‘82
— '—
— ‘—
— '—
— 19
— 16
—*58
—'12
—*11
— '11
— 10
—*09
— 08
— *—
—•—
/
-*-

— 85
2'30
8—
7.70
3*40
345
1*74
— 89
3 50
1*78
— '91
— *30
—'27
— *84
— 16
— 15
— '15
— 14
— 13
— 12
1—
1*94
1*32
— 70
— *68

Az árak kg*okban értendők !

Term. Kcr.
árak pengőben

Búzaliszt, egységes . .
Rozsliszt, egységes . . .
Köménymag dkg .
. .
Cukor, kristály . . . .

_ • — —•46
— *— — 46
— *— — 06
—'— 1*08
111
— *— 114
— *— —'10
— •— -*06
—•— — *22
—■
— — 20
—'- — 40
—•— —“46
—*— —*72
—*— —'06
— '— — 86
— •— 1*24
—*— —*28
1*20 — •—
— '80 —•—
— *— 5*90
—*— 5*80
—'— 5*50
—*— 5*40
—■
— 5'20
—'— * 4 90
2*80 2*80

Cukor, k o c k a ...................
Bors, fekete szemes dkg .
Bors, törött, zárt t. fél dkg
Bors, törött, zárt t. 2 dkg
Szegfübors, szemes dkg .
S ó .....................................
Kenyér, egységes
Kenyér, k öles...................
Péksütemény (zsemle) drb
Morzsa fprézli) barna . .
Morzsa (prézlij fehér . .
Tej piacon —*26, házb. sz.
Tejfel................................
Tehéntúró étkezési, sovány
Vaj, paszt., adagolt (csőm)
Vaj, paszt. tömb (kimérve)
Vaj, pasztörözetlen (csőm.)
Vaj, pasztörözetlen (kim.) .
Vaj, főző v a j ...................
Vaj, piaci írósvaj
. . .
K everttúró......................
Juhtúró kimérve, v. 25 dkg
fölött bél- v. celofánban
Juhtúró 25 dg-os, v. az alatti
adag bél- v. celofánban
Tojás, friss.......................
Tojás darabonként . . .
Káposzta, fejes
. .
Sárgarépa . . .
. .
Petrezselyem
Zeller
. .
Héjjas dió .

Kimérve

Paprika

I—
10dg-ig

— •_

3*20

—*—
—• —
—*—
— *—
—*—
—•—
—■
’—
1 70

3*30
3*04
— 17
— 15
—*16
— 46
— '60
210

Zárt csomagban (celofánban)
2 dg-os

5 dg-os

10 dg-os

25 dg-os

Csemege (csfpősségmentes is) dkg . . — 06
— 16
Édesnemes és félédes d k g ...............—'05
— 14
Rózsa d k g .......................................... — ’04
-12
— *03
Erős d k g ............................ ....
— 10

—*35
— '30
— '25
— ‘20

— *70
—*60
— '50
— '40

1*75
1*50
1*25
1—

S z á r a z t é s z t a (0-ás lisztből készítve)
Tarhonya kimérve kilogram onként...................
Reszelt vagy gömbölyű (zárt csomag) fél kg . .
Levestarhonya (zárt csomag) 10 dkg . . . .
Levestészták kimérve kilogramonként . . . .
Kocka, metélt vagy egyéb (zárt csomag) fél kg .
Kocka, metélt vagy egyéb (zárt csomag) 10 dkg
Csőtészta (makaróni) kimérve kilogramonként
Spagetti (zárt csomag) fél k ilo g ra m ..................
Levesmetélt (zárt csomagban) 25 dekagram . .
Cérnatészta (zárt csomagban) 10 dekagram . . ,

Tojás n.

2 tojásos

1*10
—'61
— 14
116
—*34
—*15
1*24
— '69
— *38
— 16

1'54
— 83
—*18
1*60
— '45
— *19
1*68
— 91
— *47
—'21

P
P
P
P

4 tojásos

1-98
1 05
-•23
2 04
— •56
— 24
210
112
—•57
—•25

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Húsfélék és hentesáruk hatóságilag megszabott
le g m a g a s a b b ó r a f o g y a s z t ó k r é s z é r e :
Zsír . ............................ . . . 3 30
Háj . i . .......................
306
Kenyér- és tokaszalonna . . . 2*64
Zsinatom ul b ő r r e l ...................2*64
Zsírszalonna bőr nélkül . . . .
2*84

Sertéshús
Karaj r ö v i d .................................3*—
Karaj hosszú.................................2‘70
Karaj b ő r ö s .................................2 80
Comb csont n é l k ü l ...................3*—
Comb bennelévő csonttal . . . 2*60
Lapocka csont nélkül...................3 —
Lapocka bennelévŐ csonttal . . 2 60
Taraja csont n é l k ü l ................. 2 80
Taraja bennelévő csonttal . . . 2 40
O ldalas..........................................2'—
Csülök, h á t s ó ............................l'ŐO
Csülök, e l s ő .................................1*60
Köröm . . . , ....................... 0*80
Fej, farok, tüdő, szív, lép, nyelv
1*40
Máj, v e s e v e lő .......................
2*20
Borjúhús
Comb, k ic s o n to z o tt................. 3'20
Comb, szeletekben...................... 3‘20
M á j ...............................................2*80
L a p o c k a ..................................... 3’—
Karaj és vésés bennelévő csonttal
lábszár csont nélkül « . . .
2'80
Karaj, szeletelve?* . . . . . .
2*80
Tarja mell, pörköltnek való hús 260
N y e lv ......................................*. 2*30
Marhahús
Elsőrendű h á tu lja ................... .... 2*40
Elsőrendű e le je ............................ 2*20
M á j ............................................... 1'80
Szív, vese
^
1 50
Velő . . . . . . . . . . .
2*—
Tüdő, pacal, orr, tőgy. . . .
0'80
Csont, vörös 010 P,fehér . , . 1*10
Birkahús
Comb (elsőrendű)
Tüdő, m á j......................................
Fej, láb
Tüdő, m

ftjf itt

Bárányhús
á
j

2‘— «
1*30
0*60
1*30

, .............. ... , , QW

Hentesáruk
Fehér sózott szalonna . .
. 2^80
Csécsi tokaszalonna...................3*20
Füstölt és paprikás szalonna . . 3*20
Füstölt és paprikás csemege szál. 3'70
Sült szalonna................................ 3*30
Kolozsvári és brassói szalonna . 4*—
Füstölt császárhűs . . . . . .
3*70
Füstölt császárhűs, főzve . . . 4*40
Cigányszalonna . . . . . . .
4'—
Angol teaszalonna....................... 5*50
T e p e r t ő ..................................... 330
Bőrnélküli szalonna ára kllogramonként húsz fillérrel több I
Füstölt kolbász II. rendű friss
. 2*40
Füstölt kolbász II. rendű száraz . 3'—
Füstölt kolbász (60ü/o serth.) friss
3'20
Füstölt kolbász
„ „
száraz
4'—
Füstölt kolbász (90°/o serth.) friss
3*50
Füstölt kolbász
„ „
száraz
4'40
Párisi, szafaládé, krinolin .
3*20
V i r s l i .......................................... 3'40
Főtt, meleg kolbászáruk ára10 °/o-al több
Nyári s z a l á m i ............................ 3*—
Vadász szalám i............................ 4*—
Téli szalámi márkanélküli rúd
. 6*20
Téli szalámi márkanélk. szeletelve 6*60
Téli szalámi (márkás) rúd . . . 6‘90
Téli szalámi (márkás) szeletelve . 7*20
Fekete hurka vér- és bőrkéből . 1*40
Májas* és véres hurka . . . .
2*30
Sült vagy füstölt vegyes hurka . 2*80
K e n ő m á ja s ............................ , 3*60
Fejsajt sertésfej, nyelv- és húsból 3'40
Bőrsajt bőr, nyesedék és vérből 1*60
Hússajt..........................................4*20
Füstölt k a ra j.................................3*50
Füstölt karaj főzve
. . , . . 4*40
Füstölt comb (sonka bőrn.) csonttal 3*Í0
Füstölt comb (sonka bőr n ) főzve 4 30
Füstölt bőrös hátsósonka csonttal 3*40
Füstölt bőrös hátsósonka csont n. 4*20
Füstölt bőrös hátsósonka főzve . 5*70
Füstölt lapocka csonttal y . . . 3*10
Füstölt lapocka csont nélkül *
3*90
Füstölt lapocka csont nélkül főzv. 5 30
Füstölt o ld a la s ....................... . 2*50
'Füstölt oldalas fő z v e ...................3*10
Füstölt sertésfej (kicsontozott) • . 2*10
Füstölt sertésfej (kicsontozott) főzv, 2 80
Füstölt csülök hátió , , f , , 2*29
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Vidéke
Füstült csülök hátsó főzve .
2 60
Füstölt csülök első
. .
1*90
Füstölt csülök első főzve
.
2*^0
Füstölt köröm , .
.
0*90
Füstölt nyelv
. .
.
2*70
Füstölt nyelv főzve
.
3*10
Pácolt fehérpecsenye....................4‘30
Sonka, prágai gépsonka egészben 610
Sonka, prágai gépsonka szeletelve 7*80
Lapocka prágai módon egészben 5*80
Lapocka prágai módon, szeletelve 7 40
Marhaszegy füstölt
.
.
3‘—
Marhaszegy füstölt, főzve .
. .
6*20
Marhanyelv f ü s t ö l t ....................5*—

Marhanyelv füstűit,

főzve .

. .

7’—

sabb árai követel, kot ki, fogad el, vagy
ajánl fel, törvény szerint büntettetik I

Vasárnap játszotta utolsó
bajnoki labdarúgómérkőzését a
békésszentandrási Hunyadi a
békéscsabai MÁV jóképességű
csapatával. Az első félidőben
a Hunyadi álmosan, érthetetle
nül könnyelműen játszott. így
történt, hogy a MÁV — el kell
ismerni — igen szép játék után
5:2-s félidővel fordult. A má
sodik félidőben a Hunyadi meg
emberelte magát, s kapujához
szorítva ellenfelét, tetszése sze
rint lőtte be a gólokat, s a
győzelemtől csak Hazai játék
vezető (aki egyébként erős kéz
zel vezette az iramos mérkő
zést) ütötte el. Az első fél
időben a MÁV volt jobb, a
másodikban azonban a Hunya
di remekelt s így a játék ki
egyensúlyozottnak, az elért
eredmény igazságosnak mond
ható. Jók a Hunyadiból a csa
társor
(a védelem ezúttal
Dékánnyal az élen, s különö
sen Banász gyenge napot fogott
ki), míg a MÁV-ból Szabó,
Fájó, Szilassi emelkedett ki.
A Hunyadi ezzel a döntetle
nével az előkelő . harmadik
helyet vívta ki, amelyet már
alig hinnök, hogy befolyásolni
tudnák a hátralévő mérkőzé
sek.
Ha kutatjuk, mi a Hunyadi
sikerének titka, meg kell álla
pítanunk, hogy elsősorban és
kizárólag az egészséges sport
szellem (csapatszellem) fegye lem, akarás és küzdenitudás.
Ezek eredője a harmadik elő
kelő helyezés. Tanulhatnak a
békésszentandrási fiúktól a
szarvasiak.

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

Torontáli szövést rongyból is
vállalok. 1., 728.___________399
Egy modern leányszobabútor
eladó. Megtekinthető II., Deákmalom-utca 382,
397

27 hold príma búzatermő föld
szép búzatermő vetéssel olcsón
eladó. Felvilágosítást ad Litauszki István II., 145.
403

B. MÁV—Hunyadi 5:5 (5:2)

Az O r s z á g o s S p o r t központ illetékes szakosztálya
revideálni fogja a magyar sport
egyesületek alapszabályait, kü
lönös figyelemmel egy 'újonnan
kibocsátandó rendeletre, amely
kimondja, hogy keresztény egyesületnek csak azt a klubot
lehet tekinteni, amelynek zsidó
tagja nincs. Ez a rendelet vég
leg kizárja a zsidókat a spor
tokból, ill. arra kényszeríti őket,
hogy külön zsidó klubot alakit*
sanak, ha sportolni óhajtanak.

Kondoroson, Apponyi- föld, Ta
nya 472. sz. alatt tenyészbika
eladó.
402

I. kerület Zöldpázsit 618. sz.
ház fűszerüzlettel együtt eladó.
_________________________ 394
Kétszobp -konyhás lakást ke
resek azonnaira. Cím a
ban.
-"395

Aki a megállapított áraknál maga

Rendeletileg kizárják a
zsidókat a sportéletből

6
db süldő eladó L dr Melich
János* utca 530.
401

III.
kér. 413. számú ház el
adó. Érdeklődni Dl. kér. 363.
szám alatt,
404
Tessedik-utca 356, számú ház
eladó. Értekezni ugyanott. 407
Eladó tejterméküzlet főútvo
nalon berendezéssel, áruval
együtt, elköltözés miatt. Békés
szentandrás, Rákóczi út 1 . sz.
_________________________ 406
Házvezetőnőnek ajánlkozik
50 éves egészséges nő, tanyára
is kimenne idősebb, magányos
férfihez. Cim a kiadóban. 405
Finom, alig használt, fekete
férfi télikabát eladó. III. Dam
janich u. 331. szám alatt. 391
4 hold föld eladó a Tóniszállás mellett. Érdeklődni lehet
a vasútutcai Janurik füszerüzletben.______________________ ^
Használt férfi és női ruhát
veszek legmagasabb árban. U.
kér. 17. szám.
321
Eladó az V. külkeriiletben
10 0 kishold főid esetleg több
részletben is. Az eladással dr,
Tokay László ügyvéd yan meg
bízva.
373
Régi, hosszú zongora eladó.
III. kér, 164._____________ 375
Dr. Podany Pál és Társai
Gáspár malmában hereliszt kap
hat^____________________ 376
Hirdetmény

A M. kir. H. M. Úr. 65.525-1941;
H.
M. eln. számú rendeletére hivatkozva,
közhírré teszi az elöljáróság, hogy a
lovak, öszvérek és fogatos jármüvek
hatósági vizsgálatának időpontja a kő, vetkező beosztás szerint lett megállapítva,
dec. 3-án: A bel I—IV. kér. és Krakó
dec. 4-én: T. I—IV. és T. II. 1—100-ig
dec. <^-án: T. IL 101 házszámtól végig
dec. 10-én : Tanya III. kerület
dec. 11-én: Tanya V. kerület
dec. 13-án: Tanya VI. kerület
dec. 15-én: T. VII. kér. 1—200 házszámig
dec. 17-én: T. VU. kér. 201—400 sz-ig.
dec. 22-én: T. VII. kér. 401 számtól végig
dec. 29-én: T. VIII. kér. Valami oknál
fogva az osztályozásról elmaradt lovak
és járművek pótvizsgálata 1942. év ja
nuár hó 8-án lesz.
Ezen vizsgálatra elövezétendők a há
roméves (1938-beli) és ennél idősebb
lovak, valamint az Összes jármüvek
ideértve hintókat és stráfkocsikat ás.
Minden elövezetett ló piros járlata, va
lamint az esetleges mentesítésre szolgáló
pkmányok (rokkantsági igazolvány, te
nyésztési igazolvány és törzslap), feltétlenül magával hozandó.
A vizsgálat a vásártéri mázsáié ház
mellett a fentebb jelölt napokon reggel
8 órai kezdettel lesz megtartva.
A ki a megjelölt korú lovait és jár*
müveit osztályozásra elő nem vezeti,
8.000 pengőig terjedő pénzbüntetéssel
illetve 6 hónapig terjedő elzárással büa«

tfttstfUk,

