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Mélyen tisztelt ünneplő Kö
zönség I Magyar Testvérek!

A világtörténelem eddig leg
nagyobb csatájának és erőpró
bájának bősöket termő véres 
napjaiban emlékezni, hálánkat 
leróni és fogadalmat tenni jöt
tünk ide Szarvas nagyközség 
dicső hőseinek emlékszobrához. 
Emlékezni Hőseink életére és 
halálára, emlékezni az együtt 
átélt időkre, az utolsó bajtársi 
kézszorításra, az együtt vívott 
véres csatákra és az utolsó 
sóhajtásaikra.

Magyar Testvérek I Körülöt
tünk még élnek és virulnak 
azok a fák, amelyeket az ő 
kezeik ültettek és ápoltak. Eb
ben a községben még állnak 
azok az épületek, amelyeknek 
kövei közé az ő verítékük hul
lott. Látjuk még örökgyászba 
öltözötten közöttünk járni öreg 
szüleiket, elhagyatottságban élő 
szomorú özvegyeiket, atyai ve
zetésük és irányításuk nélkül 
felnevelkedett szertebolygó ár
váikat és reménytelenül egyedül 
csak az ö emlékeiknek élő 
árváikat. Látjuk, Magyar Test
vérek, virágos nótaszóval új 
csatákba menetelő unokáikat, 
újra látunk könnyező édes
anyákat, síró özvegyeket és 
árvákat, látunk új neveket ezen 
az emlékszobron, ifjú szarvasi 
hősök dicső neveit.

Magyar Testvérek ! Balczó 
János, Hrncsjar Pál, Simó Já
nos, Matejszkó György azok 
az ifjú hősök, akik apáik pél
dáját követve, ifjú életüket 
áldozták és vérüket ontották 
azért, hogy az a vérgőzös 
szennyes áradat, amely pusz
tulással fenyegeti mindazt, ami 
szép, jó, igaz és nemes van e 
világon, amiért dolgozni, küz
deni érdemes e földön, hogy az 
a szennyes áradat sohasem jut
hasson el drága hazánk vérrel 
megszentelt határáig. Ok azok 
a hősök, akik nemcsak a mi 
édes magyar hazánkért, nem-, 
csak egy országért, hanem az 
egész kultúrvilágért, nemcsak 
a jelenért és jövőért, hanem az 
ősök által megszentelt múlt 
minden emlékéért, nemcsak a 
földi értékekért, hanem a 
Krisztusért is vállalták a hősök 
dicső halálát.

Magyar Testvérek! Emlékezni 
akarunk, emlékezünk, mert em
lékeznünk kell. Nem azért, hogy 
a szivünkön egykor esett sebe
ket újra felszakítsuk, hanem 
azért, hogy sohasem felejtsük 
•1 azt a felülmúlhatatlanul nagy 
is szent áldozatot, amit ezek
* hősök drága életűk feláldo

zásával értünk hoztak és hogy 
rádöbbenjünk arra a rettenetes 
tényre, hogy mindezért mi nekik 
hálánál egyebet már nem ad
hatunk. Csak hálát adhatunk 
nekik azért, hogy meghaltak 
értünk, hogy telkeinkbe vésték 
a Sorsnak azt a megmásítha
tatlan rendelését, hogy nincs, 
nem lehet jobb jövő a ma ál
dozata nélkül. A hősök élete 
és halála az a szent áldozat a 
haza oltárán, amelyből a nem
zet számára a jobb és boldo
gabb és szebb jövő kiapadha
tatlan forrásai fakadnak. Amint 
a messzeföldön, talán Galícia 
beláthatatlan sármezőin, vagy 
az Alpok sziklás bércein por
ladó testeik felett hamvaikból 
táplálkozva élet lüktet: erdő 
zöldéi és virág virul, úgy lel
kűnkből és kiomlott vérünkből 
a magyar igazság örökké nyíló 
rózsái fakadnak. Mert szent igaz 
az, Magyar Testvérek, hogy

minden nemzet életjogát és föld
jéhez való jussát egyedül csak 
az érte kihullott vér mennyi
sége adja meg.

Oh, tudjuk és érezzük, mert 
tudnunk, éreznünk kell, hogy 
nemcsak az elszakított magyar 
testvéreink két évtizeden át 
tartó szörnyű szenvedése, ha
nem legfőképpen a hősök ki
ontott véréből feltámadt magyar 
igazság lendítette fel a magyar 
zászlót Komárom, Kassa, Ko
lozsvár és Szabadka falaira és 
a Kárpátok büszke bérceire.

Ennek az igazságnak a hité
ben és tudatában tegyünk mi 
most fogadalmat arra, hogy 
amíg a Kárpátok koszorúja által 
övezett szent föld egyetlen röge 
idegen zsarnokok uralmát nyö
gi, addig nekünk nincs más 
célunk, nem lesz előbbre való 
feladatunk, mint ezt a szent 
földet visszaszerezni. Mert ezer 
éven át annyi millió és millió 
elődünknek és e hősöknek a 
kiöntött vére az égre kiált és 
nekünk becsületünkké, legszen
tebb ügyünkké teszi, hogy amíg 
élünk, a hazáért éljünk, ha meg

Hőseink emlékének megünneplése
Szarvas község társadalma — 

élen a község elöljáróságával — 
az idén is impozáns módon 
áldozott a hősök emlékének. 
Vasárnap délelőtt a templomok
ban emlékeztek meg a hősi 
halottakról, majd délután 6 óra
kor a Hősök szobránál folyt le 
egy kegyeletes ünnepély, mely 
a Hiszekegy eléneklésével kez
dődött, s azt a tanítónőképző 
énekkara adta elő Fassang Ár
pád tanár vezetésével. Koszti 
György Vili, o. gimn. tanuló 
Szigeti Ferenc alkalmi versét 
adta elő nagy hatással. A lev.- 
zenekar pompás magyar indu
lókat adott elő és szép fejlő

désről tett bizonyságot. Lelkes 
Pál ig.-tanító mondott ezután 
szépen felépített, tartalmas be
szédet, melyet lapunk vezér
cikkében hozunk, majd a helyi 
Dalkar hazaiias dalokat adott 
elő, miközben a m. kir. állami 
leányiskola növendékei a szobor 
talapzatára virágokat helyeztek 
el. Rátz Pál III. é. gazd. tanint. 
tanuló Kántor Mihály költemé
nyét szavalta el nagy tetszéssel. 
A koszorúk elhelyezése és a 
Himnusz eléneklésével az ün
nepély véget ért; Utána a di
ákok, gazdászok és a forma
ruhás leventék díszmenetben 
elvonultak a hősi-szobor előtt.

Mérséklik a vízborított területek földadóját
Ha a birtokos, vagy bérlő az 

árvíz, vagy belvíz által elpusz
tított első termését (vetését) leg
később május közepéig kiszán* 
totta, a károkat úgy bírálják el, 
hogy az a szántóföld másodszor 
nem vethető be. Ha a be nem 
munkált, be nem vetett szántó
földet víz borítja és azt oly idő
ben vezetik le, amikor a szán
tóföld ebben a gazdasági évben 
még egyszer használható, a ve* 
tés első termésnek számít Ha 
elemi csapás éri és ha azt a bir
tokos, vagy bérlő rendes időben 
bejelenti, a termés teljes meg
semmisülése esetén az egész 
földadó és járulékai elengedé
sinek van helye. Tehát, ha a

birtokos, vagy bérlő a víz által 
borított és be nem munkálható 
földjét adóelengedés szempont
jából bejelenti és a kárvételi 
eljárás során a kárbecslőbizott
ság megállapítja azt, hogy a ve
tés oly időben történt (május 
vége előtt), amikor még megfe
lelő termés várható, akkor az 
ilyen földön a kárbecslő a kárt 
nem állapítja meg, azonban, ha 
ilyen vetést a termés betakarí
tása előtt elemi csapás éri, jo
gában áll azt a birtokosnak, 
vagy bérlőjének az elemi csapás 
nemét a megállapított határidőn 
belül bejelenteni és a földadó 
és járulékai a megállapított kár 
mirtike szerint töröltetnek.

kell halnunk érte, haljunk meg I
Hőseink I Az idő és tér táv

latából halljuk felénk szálló 
ezen szavaitokat: Küzdjetek és 
harcoljatok ti is, hogy az a 
szennyes áradat, amely már 
édes hazánk határait ostro
molta, sohasem juthasson el az 
otthon hagyott drága hajlék 
küszöbéig. Dolgozzatok azért 
és őrködjetek azon, hogy az a 
drága magyar föld, amely a mi 
vérünket és verítékünket itta, 
a mi gyermekeink számára is 
teremjen kenyeret, hogy jusson , 
abból egy-egy barázda nekik 
is, a nemzet árváinak. A telke
tekből pedig vessétek ki mind
azokat a gondolatokat, amelyek 
elválasztanak egymástól, mert 
mi mindnyájatokért vállaltuk a 
halált. Ám, lássátok, milyen 
békességben fekszünk mi itt 
egy sírban: a dúsgazdag földes- 
úr és a nincstelen munkás, 
müven szép egyetértésben fé
rünk meg egymás mellett: a 
hithü katolikus és a buzgó pro
testáns, lám, egyazon gránát 
szórta szét csontjainkat : ma
gyarnak, tótnak és németnek.

Magyar Hősök 1 Felidézett 
emléketek arra a töredelmes 
beismerés késztet, hogy soha
sem tudtunk igazán méltók lenni 
hozzátok. Hirdettünk eszméket, 
hangoztattunk jelszavakat, de 
sohasem tudtuk azokat gyakor
lati értékekre átváltani. Elfog
laltuk helyeiteket műhelyben, 
üzletben, hivatalban és földbir
tokban, de hányszor feledkez
tünk meg arról, hogy a Ti 
dicső emléketek arra kötelez, 
hogy egyedül ezért a földért és 
ezért a népért éljünk, amelyért 
Ti meghaltatok. Hányszor nem 
tudtunk áldozatot hozni és le
mondani kényelmünkről, hogy 
ezáltal a Ti árváitok nagyobb- 
darab kenyérhez juthassanak. 
Hányszor feledkeztünk meg ar
ról, hogy Ti a halálban össze- 
ölelkezzetek és hogy a Ti pél
dátok minket,, élőket is igazi 
testvéri szeretetre és egyet
értésre kötelez.

Óh, magyar Hősök i Itt állunk 
emlékszobrotoknál, felidézett 
emléketek dicső színe előtt 
ezekben a drámai percekben, 
amikor újra hősöket termő és 
hősöket követeld nagy idők 
szállnak el felettünk A Ti dicső 
szellemetek erősítse meg a mi 
lelkeinket, hogy tudjunk méltók 
lenni Hozzátok, hogy tudjunk 
hősök lenni a lemondásban, 
nélkülözésben, önzetlenségben, 
munkában, egymásiránti igaz 
megbecsülésben és őszinte sze
retetheti, hogy tudjunk élni, de 
meghalni is ezért a szép is 
drága magyar iöldért, amelyért 
Ti meghaltatok, s amely ne* 
künk kiontott véretek jogán el
vitathatatlan szent- fttókségttnk 1
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SZEMELVENYEK
Tessedik Sámuel „Szarvasi 

nevezetességek" cimü króniká
jából.

. . . .  1770. Beszüntették az 
úgynevezett májusi — vagy 
pünkösdi fák felállításának szo
kását. A tanítók tanítványaik 
segítségével, ősidők óta, fákat 
szoktak kivágni a pünkösd 
előtti napon a kertekben és 
szőlőkben, s azokat nagy zene
bonával a templomba vitték, 
hogy a sok ember számára 
amúgy is egészségtelen temp
lom-levegőt még jobban elront
sák ! Mily szorongó, aggódó 
lélekkel ülhetett pünkösdkor 
az áhítatos faültető a levegő
vel megtöltött templomban, s 
mint fürkészhette kémlő sze
mekkel az ott álló májusi fá
kat ! Egyszerre csak elborult 
szeme és arca, amint szép kar
csú gyümölcsfákat pillantott 
meg azok között és végül — 
a saját két-három-négy éves 
szépen gondozott oltványaira

ismert. . .  Oda volt egész pün 
kösdi áhítata, nein gondolt már 
másra, csak szemei előtt a 
templomban álló ellopott fács- 
káira, és ezt a reá és másokra 
oly kárthozó, gyalázatos pün
kösdi játékot, ezt a legsötétebb 
századokba illő ostobaságot 
Szibériába kívánta.

Amióta eltiltották a gyü
mölcsfáknak tanítók és tanít
ványok által való káros és 
gyalázatos pusztítását, azóta a 
kertekben, szőlőkben és tanyá
kon a gyümölcstermelés fellen
dült, s néhány ártalmas betege 
ség ereje csökkent* A himlő 
azonban oly erősen uralkodik 
ez évben, hogy némely napon
8—10—12, sőt 20 gyermeket 
temetnek. Mivel őfelsége Bécs- 
ből egy orvost és egy kirurgust 
küldött Békés vármegyébe, a 
helybeli kirurgusnak megtiltot
ták, hogy belső betegségeket 
gyógyítson.

Részletesen előírják a marha* 
vész összeírását, s bölcsen rá
mutatnak e baj okaira, kelet
kezéseire, s azon eszközökre is, 
melyekkel az megelőzhető.

Megjegyzés: A legtekinté
lyesebb pásztorok egyikének 
kijelentése: ha az én marhám 
hullott állatokkal borított me
zőn jár és legel, semmi baja 
nem lesz, ha Isten úgy akarja; 
ha pedig Isten akaratából meg 
kell döglenie (fatum), akkor 
semmiféle rendelet és előírás 
sem mentheti meg. Kinek a 
feladata és kötelessége az ilyen 
pásztorokat kioktatni és jobb 
belátásra bírni ? Csakis az is
kolamesteré 1 Csakis a népta
nítóé I Jobb, gyakorlatibb ta
nítással, a szerencsésen meg
maradt marhák eseteinek a 
példákul alkalmazásával.

Elrendelik a faültetést, s az 
elültetett fák összeírását, a fákat 
rongálókra pedig büntetést 
szabnak ki.

Betiltják a költséges lako
dalmi dáridókat. Legmagasabb 
rendelettel megkezdődik az 
iskolák szabályozása, evégből 
információkat kérnek és adnak.

Az egész szarvasi lakosság 
4783 lelket számlál. A szülöttek 
száma 309, az elhaltaké 528 
volt. Házasságot kötött 54 pár.

H írek
blenllszielelek •

A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 
vasárnap délelőtt 8 órakor tót, délelőtt 
10 órakor magyar, az újtemplomban 
délelölt 8 órakor tótnyelvü, isten
tiszteletet tartanak.

Istentiszteletek a szarvast róm. kát. 
templomban: vasárnap délelőtt 8 órakor 
diákmise, 9 órakor csendesmise, 10 
órakor szentbeszéd, nagymise. Közna
pokon mise egynegyed 8 órakor. Dél
után májusi ájtatosság. Május 1, 2. 
és 3-án vasár- és ünnepnap 6 órakor 
szent beszéddel. A többi napokon fél 
7 órakor.

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

— Eljegyzés. Raksa Erikát 
eljegyezte dr. Varga Imre m. 
kir. tűzérfőhadnagy. (Minden 
kfilön értesítés helyett.)

— Egyházmegyei ügyek. A 
békési ev. egyházmegye veze
tősége Orosházán tartott ülésén 
tudomásul vette Kovács Andor 
esperes lemondását. Az espe
resi tisztségre az egyházközsé
gek kötelesek szavazataikat f. 
évi június hó 17-éig beadni. 
Az esperesi tisztség egyedüli 
jelöltje: Kellő Gusztáv szarvasi 
igazgató-lelkész. Amint értesü
lünk, az egyházmegyei közgyű
lés július 8- és 9-én Szarvason 
lesz. Ekkor lesz az új esperes 
beiktatása ésegyes megüresedett 
tisztségek választása útján való 
betöltése. Betöltésre kerül a 
lelkész főjegyzői tisztség, en
nek komoly jelöltje Ruttkay 
Mikiién Géza szentetornyai ev. 
lelkésẑ  a pénztárosi állásra 
Tátrai Károly csorvási ev. lel
kész a jelölt és a gyámintézet 
élére Botyánszky János mező
túri lelkész kerül.

— ; 'Kinevezés, Baiczai Beli
czey Miklós, Békés vármegye 
főispánja dr. Kővári György, 
szarvasi főszolgabírói hivatal
ban szolgálatot teljesítő köz
igazgatási gyakornokot tb. al- 
jegyző-szolgabíróvá kinevezte- 
Gratulálunk.

— Légoltalmi Liga elnöki ta
nácsülése. A szarvasi Légoltalmi 
Liga elnöki tanácsa május 29-én 
Korún Kálmán elnöklete mel
lett ülést tartott. A folyóűgyek 
elintézése után az elnöki tanács 
foglalkozott a lemondás folytán 
megüresedett • tisztségek betöl
tésével: ügyvezető elnök lett 
dr. Bagotai Istvánná, pénztáros 
pedig Megyeri György ev. ta
nító.

— Uj állatorvos. Dr. Domán 
Imre állatorvos, egyetemi ta
nársegéd állatorvosi működését 
megkezdte. Lakása: II. kér. gr.
Csáky Albin-u. 101. (Vasút utca.)

ms

— Országzászlóavatás Öcsö
dön. A múlt vasárnap megren
dezett hősök emlékünnepélye 
Öcsödön az újonnan felállított 
országszágzászló felszentelésé
nek finnepével bővült. A szép 
ünnepélyen dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd, kerületünk országgyű
lési képviselője, vitéz Horváth 
Béla szkf. főjegyző, az Orszá
gos Nagybizottság kiküldöttje, 
Marnia Dezső helyi reL lelki
pásztor, Dévényi Lajos vár
megyei tűzrendészet! felügyelő, 
Molnár Béla községi főjegyző, 
míg a vármegye nevében dr. 
LJ&in László járási főszolgabíró 
mondottak beszédet

— Zerinváry képviselő Békés- 
•zenlandráson. Dr. vitéz Zerin
váry Szilárd, a szarvasi válasz
tókerület országgyűlési képvi
selője, vasárnap délután Békés- 
szentandráson az ottani körök
be látogat el, s tart politikai 
tájékoztatót egyrészt és pa
nasznapot. Békésszentaodrás 
színmagyar népe szeretettel 
várja képviselőjét.

— Felhívás a hősi halált half 
árván maradt családtagjaihoz. 
A folyó világháborúban árván 
maradt, többgyermekes, segí
tésre szoruló családtagok pon
tos címüket egyszerű levelező
lapon címemre jelentsék be. 
Gyula, 1942, május 20. vitéz 
dr. Sarkadi Márki Barnáné, a 
hadiárva családot segítő bizott
ság védnöke. (Gyula, Erdély 
S-út 20.)

— Követésre méltó példa. A 
gyulai iparosok szakmák sze
rint, természetesen kalákába 
dolgoznak hadbavonult baj tár
sukért Ezért az igazi hazafi
asságtól és a magyar becsület
től vezetett megoldásért .Barát 
István ípt. elnököt és Ördög 
Konrád ipt, jegyzőt illeti elis
merés. A hadbavonult gyulai

iparos azzal a megnyugvással 
teljesíti hősi szolgálatát kinn 
az ellenség előtt, hogy itthon 
maradt család, nem maradt 
támasz és kenyér nélkül, hi
szen gondoskodik arról a szak
mabeli kartársak áldozatos 
szeretete. Vájjon ez a példa 
nem volna méltó a követésre 
Szarvason is ?

—  Megjelelent az új Tessedik 
önéletírás. Tessedik Sámuel 
önéletírásának, új kiadása — 
mint már hírűi adtuk — a na
pokban hagyta el a sajtót, s 
már a nagyközönség rendel
kezésére áll. A dr. Nádor Jenő 
nagy érdeklődésre szátnottartó 
Tessedik- tanulmánnyal bővült 
Tessedik-könyv 140 P-s bolti 
áron már kapható a Müller 
könyvkereskedésben.

—  Nem változik a tűzifa ára.
A közellátási miniszter rende
letet adott ki a tűzifa legma
gasabb árának megállapításáról 
szóló tavalyi árkormánybiztosi 
rendelet újabb módósítása tár
gyában. A rendelet értelmében 
az 1940/42. gazdasági évben 
kitermelt tűzifára megállapított 
legmagasabb feladóállomási ára 
az 1941—42. gazdasági évben

kitermelt tűzifára is érvényes
— változás csupán annyiban 
van, hogy az 1942 okt. l e 
után kitermelt, s a kitermelés
től 6 hónapon belül szállított 
tűzifa .ára az akácfa kivételé
vel a tavalyi áraknál mázsán
ként 40 fillérrel alacsonyabb.

— Hősök- napja Békésszent- 
andráson. Békésszentandrás 
község hazafias polgársága 
szintén vasárnap ünnepelte meg 
a hősök emlékezetét a Hősök- 
szobra előtt A kegyeletes ün
nepélyen Sima Sándor ref. 
tanító mondott lelkeshangú be
szédet

— Anyák-napja. A II. kér. 
községi óvódéban (rossz idő 
esetén a nyári színkörben) az 
Anyák-napja folyó hó 6-án, 
szombaton délután 4 órakor 
kezdődik, melyre a szülőket 
és az érdeklődőket ezúton is 
meghívja és szeretettel várja 
Nagy Erzsébet II. közs. óvónő.

—  Ismét közlekedik az autó
busz Gyula és Csaba között. A
MÁV AU T igazgatósága közli, 
hogy június 1-tól ismét közle
kedik az autóbusz Békéscsaba 
és Gyula között. Az új autó- 
buszjárat 8'50-kor indul Csa
báról, s 9 30-kor van Gyulán, 
innen 11 órakor indul vissza s 
1140-kor van a Csaba-szálló 
előtt. E járat közbeiktatásával 
tehát Szarvasról egész Gyuláig 
lehet autóbuszon közlekedni

— A Magyar Föjd legújabb 
száma a leventeifjúság gazda
sági munkáját méltatja vezető
cikkében. A magyar falu képes 
hetilapja a helyes kukorica
kapálásról, a peronoszpóra el
leni védekezésről, a kecske
tenyésztés jelentőségéről, a 
vándor-baromfiólak elkészíté
séről közöl értékes szakcikke
ket. A nyárádszeredai bika
vásári ól és a nagykőrösi te
nyészállatkiállításról számol be 
írásban és képben. Elbeszélést, 
verset, háborús képeket, kis
gazdák cikkeit, piaci és vásári 
árakat, rendeleteket és sok 
más hasznos, érdekes cikket és 
képet tál a lunk benne. Mutat
ványszámot küld a kiadóhivatal.

El adó  h á z a k :
IL kér. 194. sz- beltelkes ház, kövesút és ártézikút közelében; 
I. kér. 601. sz. beltelkes lakóház, 650 négyszögöl területtel, 
gyümölcsfákkal beültetve; Kondoroson 480. sz. bal tel kés 
lakóház és ugyancsak Kondoroson piactér melletti lakóház 
teljesen felszerelt sütődével. Eladó továbbá 34 és fél hold 
szántó és 17 hold kaszáló a szentesi határban, külső Ecseren. 
Eladó Décsen 24 hold herefőidnek alkalmas szántóföld; to
vábbá 137 kát. hold szántóföld (esetleg több tételben) kis 

királysági határban (volt Sztrehovszki féle).

Venne megbízónk
400—500 négyszögöl dinnyeföldet, valamint 5—6 hold 
birkatenyésztésre alkalmas legelőt; 6—8000 pengő értékű 

beltelkes lakóházat. Részletes tájékoztatást a

a Szarvasi Hitelszövetkezet
mint az O . K. H. tag ja  pénzintézet ad ,
ahol ingatlanok adás-vételével, közvetítésével is foglalkoznak. 
Ugyanezen pénzintézetnél kamatmentes kölesönt folyósítanak 
azon gazdáknak, kiknek lovait a honvédség igénybe vette.
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Köszönetnyilvánítás
Mindazon ro k o n o l;  jó barátok 

és ismerősük. kik<? szeretett és 

felcjthelelJtn jó fel'aég, a. gon

dos anya, nagyanyi és testvér 

végtisztességén megjelenve nagy 

fájdalmunkat részvétekkel enyhí

teni igyekeztek, ezt̂ on fogadják 

köszönetünket.
Szarvas, ̂  1942 júoiüs hó.

BukoYintzky János 
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— Anyák* napja a III-ik ke
rületi óvában t. úi 7-én, vasar- 
nap d. u. fél 5 órakor lesz. 
Minden érdeklődet szeretettel 
vár Kovácsik Belli óvónő.

— Kik kaphatnák hadikölcsön 
segélyt. A hadikölcsön törvény- 
javaslat a támogatásról a kö
vetkezőkép intézkedik: A  ko
rábbi törvények Alapján csak 
azt a természete* személyt le
het támogatásba! .részesíteni, 
aki a jelen törvény hatályba
lépése előtti három évben leg
alább egy ízben részesült ilyen 
támogatasban. támogatásban 
lehet részesíteni jAzt a belföl
dön lakó természetes személyt 
is, aki az 1940. év augusztus 
hó 30. napján a Komán iürály- 
ság, iiletölag az 1941. évi ápri- 
ris 1 én az egykori Jugoszláv 
Királyság terület&i lakott és a 
hadikólesönkötvéty alapján tá
mogatás iránt 1942 június hó 
30 napja előtt kérelmet ter
jesztett elő. Támogatásban 
lehet részesíteni A hadiKölcsön- 
kötvény eredeti szerzőjének 
halála után annak' házastársát, 
kiskorú gyermeki, szülőjét, ha 
a hadikölcsönkötvény eredeti 
szerzője a halált megelőző há
rom évben legalább egy ízben 
részesült már ily támogatásban. 
A támogatásra vitatkozó rész
letes szabályokat a belügy
miniszter a penzittyminiszterrel 
állapítja meg. Alö hadikölcsön- 
kötvényei alapján; a gyámpénz
tárakban kezelt báborús állam
hatósági címletek után kapott, 
vagy kap támogatást, hadiköl- 
csödkötvényein #lapu!ó átérté
kelést nem igényelheti.

— Lelepzelt feketevágók. Bé-
késszentandráson' Bencsik Imre 
és Szálai Ferenc 2 hízójukat 
bejelentés, s tertftészetesen az 
előírt zsírmennyijég beszolgál
tatása nélkül akftták levágni. 
Rajta vesztettek, ja csendórség 
éppen munkakörben fülelte le 
őket. A két sértőt elkobozták 
s árra ráutaltak ; között szét
osztották — természetesen ked
vezményes áron, a a zsírárut 
csak jegyre. —, * feketevágást 
megkísérlők ellen pedig meg
indították a hivatalos eljárást.

Keresztény
tollgyűjtők#t keresek.

Szarvasra n é g y e t, 

Kondorosra kettőt.
Szaktudásra bettaűtom I

Horváth Pál
tolllfereskedö.

918 Öcsöd 315. szám.
' ......

— Hősi honvédeinkért imád
koznak levente foglalkozásokon,
A levente foglalkozások zászló- 
felvonással és a magyar Hiszek
egy elimádkozásával kezdőd
nek, mig zászlóbevonással és a 
hős honvédeink győzelmes 
visszatéréséért szóló ima el
mondásával fejeződnek be. A 
leventék országos parancsnoka 
elrendelte, hogy e súlyos idők
ben, amidőn honvédeink hatá
rainktól messze távol vívják 
harcukat hazánk és egész 
Európa veszedelme: a vörös 
rém ellen — az alanti fohászt 
mondják el leventéink: „Ma
gyarok Istene kérünk bízó hit
tel, hős honvédeinket harcuk
ban segítsed I Vezéreljed őket 
győzelmesen vissza édes, -szép 
hazánkba: Magyarországba I
Amen.“ E fohász szövegéből
— amellyel derék leventéink a 
Magyarok Istenéhez fordu’nak
— is kitűnik, hogy a honvéd
ség és a leventeintézmény szo
rosan összetartozik és a leven
teélet nem más, mint készülés 
a honvédelem magasztos hiva
tására.

— Új szappanrendelet. A
Budapesti Közlöny csütörtöki 
száma közli az iparügyi minisz
ternek a mosószappan és mo
sószer előállítására és forga- 
lombahozatalára vonatkozó 
rendelet újabb módosításáról 
szóló rendeletét. Ennek értel
mében ezentúl szappanpelyhet 
üzleti forgalomhozatal céljából 
előállítani és üzleti forgalomba 
bocsájtaoi tilos. A rendelet ha
tálybalépése előtt előállott és 
az eddigi előírásnak megfelelő 
szappanpelyhet azonban még 
30 napig forgalomba lehet 
hozni. A rendelet értelmében 
az'egységes mosóport csak 9 8 
—10’2 százalékos zsírsavtarta
lommal lehet előállítani. A 
rendelet még a vízlágyító, ázta
tó és Öblítő, valamint a tisztító 
(súroló) porok tekintében is 
tartalmaz új intézkedéseket

— Az épitőanyagellátás 18
bályozása. A rendelkezésre'' — Biztosítsa mindenki téli 
álló építőanyag arányos szét- rizsszüksóglelét. A rizs forgal-

kapcsolatos adatok közlésére 
kapnak felhívást. A kitöltött 
kérdőívek és egyébirányú tá
jékozódások alapján a kama
rák folyó évi június hó 30-ig 
tartoznak a kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter in
tenciói szerint tekintetbe jövő 
kereskedőkről jegyzéket készí
teni és annak alapján javasla
tot tenni arranézve, hogy mész, 
cement, tégla, cserép és szige
telőanyagellátásban mely cégek 
részesítendők továbbra is. A 
szabályozás csupán az építő
anyagkereskedőkre és csak a 
mészre, cementre, téglára, cse
répre és szigetelőanyagokra 
terjed ki, de az említett anya
goknak más kereskedő részé
ről történt beszerzésére és 
árusítására nem vonatkozik.

— Júniusban ezer községben 
tartanak vasnapot. A Fémgyüj- 
tő fokozott erővel folytatja a 
vasgyüjtés országos megszerve
zését, annál is inkább, mert 
célja, hogy az aratási munká
latok megkezdése előtt lehető
leg minél több községben tart
sák meg a vasnapokat és 
aratási idő alatt főleg a váro
sokban folytatódjék a gyűjtés. 
Az aratási munkálatok befeje
zése után ismét a községekben 
rendeznek vasnapokat, párhu
zamosan a vidéki városokkal. 
Az ócskavasgyüjtés egyébként 
az egész világon nagy erővel 
folyik. Minden ország igyekszik 
a fontos nyersanyagból szük
ségletén felül is tárolni. Igen 
értékes intézkedést hozott most 
Japán is az ócskavasgyüjtéssel 
kapcsolatban. Bár az elmúlt 
évtized alatt köztudomásulag 
óriási mennyiségű vasat tárolt 
és a meghódított területeken 
értékes bányákhoz jutott, mé
gis igyekszik nagy tartalékait 
gyarapítani. Ennek érdekében 
elrendelték a minden 5.000 na
gyobb lélekszámú községben a 
rendszeres gyűjtést és a ma
gyar gyűjtéssel azonos módon 

rendeznek vasnapokat

osztásának biztosítása céljából 
a kereskedelem- és közleke
désügyi miniszter most fel
hívta a kereskedelmi és ipar
kamarákat a területükön mű
ködő „ építőanyagkereskedők 
számbavételére. A munka el
végzése során á kamarák kér
dőíveket küldettek szét az 
építőanyagkereskedőkhöz, a- 
melyben eddigi működésükkel

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető a Krebs kerté
szetben. — Telefonszám

Áruüzleti és nagy pénzintézeti gya

korlattal bíró őskereszteny származású

n ő t i s z t v i se 1 őke t
továbbá

perfekt gyors- és gépírónőket

keres budapesti nagyvállalat. Menza

ebéd, yéglegcsítés esetén nyugdíjas 

állás. Ajánlatokat „Biztos jövő" jeli

gére a Vidéki Napilapok Gazdasági 

Egyesülése címére kérünk. (Budapest 
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mát szabályozó kormányrende
let lehetővé teszi, hogy az 
állami liszt- és kenyér jeggyel 
rendelkezők finom lisztjegy 
szelvényeként 20 dkg rizst vá
sárolhatnak. A rendelet lehető
séget ad, hogy a gabonalappal 
rendelkező lakosság is rizs
szükségletét beszerezhesse és 
pedig Úgy, hogy gabonalapon
ként havonta 2 kg. finomlisztet 
kell beszolgáltatni a hatósági
lag megállapított kg-kénti 70 
filléres átvételi áron a községi 
elöljáróság által kijelölt liszt
kereskedőnek. A beszolgálta
tás igazolása alapján a rizs
vásárlási utalványt a községi

elöljáróság adja ki az igénylő 
részére. Felhívja a m. Űr. 
Közellátási Felügyelőség a ga
bonalappal rendelkező lakossá
got, hogy minél nagyobb szám
ban éljen ezzel a lehetőséggel 
és már most előre biztosítsa a 
téli időszakra szükséges rizs
mennyiséget a disznóölésekhez, 
stb-hez.

— Árdrágító visszaélések. Ki- 
szely Menyhért endrődi lakost 
3 heti fogházra és 1 év jog
vesztésre ítélték, mert Kondo
roson 1941. Vili. havában 
Uhljar János és Ábrahám 
György sertéskereskedőktől a 
sovány sertés kg.-jáért a meg
állapított 1*90 P helyeit 3'14 P 
kért és fogadott el; Ugyancsak 
ezzel kapcsolatban - Uhljar Já
nos kondorosi lakost 6 havi 
börtönre és 5 évi jogvesztésre. 
Ábrahám György kondorosi 
lakost 6 havi börtönre és 5 év 
jogvesztésre, Valach József 
kondorosi lakost 6 havi börtön
re és 5 évi jogvesztésre, Mada
rász Pál szarvasi lakost 200 P 
.pénzbüntetésre és 3 évi jog
vesztésre, Vozár János békés
csabai lakost 200 P pénzbünte
tésre és 1 évi jogvesztésre, ifj. 
Kovács György bcsabai lakost' 
150 pengő pénzbüatetésre 1 évi 
jpgvesztésre, Litauszki István 
kondorosi lakost 150 P pénz
büntetésre és 1 évi jogvesztés
re, ícl. Hornok Lajos endrődi 
lakost 80 P pénzbüntetésre és
1 évi jogvesztésre, Vitális János 
kondorosi lakost 100 P pénz* 
büntetésre és 1 évi jogvesz
tésre, ifj. Gyuricza Lajos end- 
rödi lakost 100 P pénzbünte
tésre és 1 évi jogvesztésre és 
Fülöp András endrődi lakost 
150 pengő pénzbüntetés te és
1 évi jogvesztésre ítélte a 
gyulai uzsorabíróság egyes- 
bírája dr. Molnár János kir. 
járásbíró, mert Kondoroson
1941. évi augusztus havában a 
sovány sertések kilójáért a 
megállapított 1*90 P-nél maga
sabb árat, 2’16 P-től 2 85 P-ig 
kértek és fogadtak el, illetve 
ily összegeket fizettek ki az el
adóknak. Valamennyien árdrá
gító visszaélést követtek tehát eL

TELEFON 165 TURUL’--’ M OZGÓ telefon ies
Június 6-án, szombaton délután 6 és este fél 9 órakor; június 7-én, vasárnap .fél 3«. lé i 5, iél 7 és fél 9 órakor 

^  Babay József regényéből készfiit magyar film .—  Főszereplők;

Szeleczky Zita* Simon .Marosa, Dajbukát L, Berky Lili-
Minden előadáson klegésxílő az UFA és Magyar híradó

Június hó 10-én, szerdán fél 6 és 9 órakori június li-én* csütörtökön 6 és fél 9 órakor bemutatásra kerül

R á k ó c z i  i n d u l ó .  K iegészítésü l: M ind hősök ők.

Június hó 13*án, Mombaton, 14-én, yatirnap 4i 15*6n, hétfőn | g  y  j £  l e h e t  FOpÜlni  

E  napokra jegyok mit eldra válthatók a^ttozl pénztárnál. Minden előadási napon az el«6 alöadás zónahalyárakkal,

TESTEDZES
Éremmérközé8ek Szarvas ifjú
sági labdarúgó bajnokságáért

Több ízben számoltunk már be lapunk 
olvasóinak azokról a mérkőzésekről, ame
lyek a Turul, a Vajda Péter-gimnázium 
és a Tessedik Sámuel középfokú Gaz
dasági Tanintézet ifjúsági csapatai között 
folytak Szarvas ifjúsági labdarúgó baj
nokságáért. A kétfordulós küzdelem az 
ősz folyamán kezdődött és az elmúlt 
napokban fejeződött be. A  Gimnázium 
és Gazdasági Tanintézet csapatai május 
30-án mérték össze erejüket, míg a 
Turul és Gimnázium közötti mérkőzést 
június 4-én, Űrnapján rendezték meg. 
A két mérkőzésről a következőkben 
bocsájtjuk rendelkezésre referádánkat:

Diákok—Gazdászok 1:0 (0:0)
Pálos György gimnáziumi tanár játék- 

vezetésével a két tizenegy az alábbi 
összeállításokban szerepelt: Gimnázium: 
Rácz — Gulyás, Rákosi — Hegedűs, 
Kuhajda, Sznagyik — Piacsek, Sárkány, 
Fábri, Praznóczy, Varjú; Gazdasági: 
Ozsvár (Villám) — Kiss I, Ács — Komár, 
Nagy, Skerhát — Thern, Unyi, Lustyik, 
Kiss 11, Philiph. — Hatalmas küzdelmet 
hozott a két intézet csapatainak találko
zása. A többet támadó és a mezőnyben 
sokkal jobban játszó diákok megérde
melték a győzelmet. Már az 1. percben 
a szerencse mentette meg a gazdász- 
kaput a góltól: Piacsek lövésszerű bea
dását Ozsvár csak a kapufa segítségével 
háríthatta. A 12. percben PhilipB nagy 
bombája kerülgette a felső sarkot — ez 
jelentette a félidő egyetlen komolyabb 
gazdász - akcióját A diákok részéről: 
Fábri és Sárkány hagytak ki gólnak 
ígérkező helyzeteket, a így nyomasztó 
fölényük ellenére is gól nélkül végződik 
a félidő. Fordulás után szintén a diákok 
irányítják a mérkőzést, de támadóaoruk 
ezúttal is rendre elrontja a jó gólhely
zeteket, amelyek különösen a nagyszer 
rűen játszó Varjú beadásaiból adódnak. 
A 19. percben esik a mérkőzés egyetlen 
gólja, amikorís Fábri pompás labdájával 
Praznóczy kiugrik és védhetetlenül bőm- . 
báz Ozsvár hálójába, 1:0. Pár perc múlva 
tanúi lehetünk' a mérkőzés légsze&b je
lenetének : Piacsek felső sarokba. tartó . 
fejesét már gólnak látjuk, de Ozsvér- 
ritkán látott, ragyogó védéssel ment A 
diákok erőteljes, de eredménytelen tá
madásaival ér véget a mérkőzés. Jók.! 
Kuhajda (a mezőny legjobbja), Rákosi* 
Sznagyik és Varjú, illetve, Ozsvár, Kiss I * 
és Skerhát. Pálos nagyszerűen vezetett.

Diákok—Turul if|. 1:0 (0:0)
A diákok gazdászok elleni győztes.. 

csapatukat állítják ki, míg a Turult a 
Roszik — Kelemen I, Kelemen II — 
Darida, Lapis, Honthy — vitéz Csata), 
Hadady, Kovács, Szabó, Kerekes felált v 
lítású gárda képviseli. A Turul kezdi a 
játékot erős széllel szemben, de az első 
támadásokat a diákok vezetik. Előbb 
Fábri bombáz fölé, majd Sárkány a felső 
kapufát találja el. A Turul csak a 10. . 
percben jön fel, de támadásai erőtlenek. 
A meg-megújuló diák-rohamokat nagy
szerűen veri vissza a Turul-védelem. 
A 20. percben Kelemen I lövését Rácz 
a gólvonalon túlról tszedi fel, majd a 
Turul-belsők vétenek él egy balszélről 
jövő beadást Szünet után a széllel tá
mogatott Turul lendül támadásba, a 
csatároknak azonban nem megy a játék. 
Három eredménytelen Csatal-szö l̂et után 
Kovács nagy helyzetből Ráczba lövi * > 
labdát, a túloldalon Varjú bombáz mellé* 
A 26. percben Lapis szabadrúgása ad 
munkát a diák-védelemnek. Utána Cser 
tai lő 10 méterről fölé. A  34. percben 
dől el a mérkőzés sorsa : kapuelőtti ka* 

"varodásban Lapis kézzel ér a labdához. 
Pálos játékvezető 11-est ítél. A büntetőt 
Praznóczy küldi a jobbsarokba, 1:0. Ex 
a gól juttatta a diákokat győzelemhez* 
egyúttal a tom^ megnyeréséhez. Reália 
eredmény azonban a döntetlen lett volna# . 
mivel a győzelmet — a mutatott játék 
alapján —^egyik csapat sem érdemelte 
meg. Jó k : Kuhajda, Sárkány és Rákosi, > 
valamint, Lapis, Kelemen 11 és Roszik.

Eladó egy szekrény, két ágy, egy ki** 
nyílós asztal* két szék egyforma színű 
IV, kér. 142. N_________  962

Kákán Rohály-féle földből 7 hold eladó
— érdeklődni Bszeatandria Főtér 1, 961

20 hold szántó és 12 hold hullámtér 
a mezőtúri határban haszonbérbe kiadó 
tanyával együtt. Jelentkezni HL 223* 960

Családi házat ' bérelnék 1—2 szobái 
lakással. Cím a ktadób+öu * 9W
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é 5’40'l4*40 650 1 i Szarvas Árpád-szálló é 15-53
i i 5-32Ü4 32 6 52 j i Szarvas csendörlakt. x i 1551
i j 5'28]14*28 6*56 i Endrődi elágazás x i 15 47
i , 5*24 14*24 7 00 i Szarvasi Ezüst-szőlők x i 15 43
i j 5 15:14*15 7 09 i Csabacsűd községháza x i 15*34
i | 5 12 j 14' 12 7 12 i Csabacsűd vasútállomás i 1532
i ! 5 03(14 03 7'23 i Gyomai elágazás x i 1520

j 5 00’ 14*00 7*30 i Ponyiczky-tanya x i 15 13
i ! 4*49] 13*49 7 42 1 Kondoros községháza i 15*02
i ! 4 45 13*45 7*53 i Apponyi-iskola x i 1450
é 4*30 13*39 800 i Kiskondorosi csárda x i 1443
i ! 4‘37:13’37 809 i Kamuti csárda x i 14 34
i !; 4*30 13-30 811 i Nagy Czirok-tanya x i 1432
i 428U3 28 8*22 i Megyeri-iskola x i 14*21
i 424-1324 8*35 í Bcsaba Román-keresk. x i 1408
i 4 22)13 22 838 é Békéscsaba Csaba-szálló i 14 05
i 4 15jl315 845 é Békéscsaba pályaudvar i 1455

535
5‘38
543
6*05
610
612
6*14
6*30
633
643
6*45

8*10 17*15 
8'12J17'17 

17*18 
17'39 
1744 
17'46 
17*48 
18'04 
18*08 
18 18 
18*20 
18*27 
1830

8*23
8*34
839
6*41
8'43
8*59
9*03
913
9*15

i Kúnszentmárton Fő-tér é 
é Kúnszentmárton pályau. i 
i Kúnszentmárton pályau. é 
é Öcsöd Vérten-vendéglŐ x i 
i Öcsöd községháza é
í Öcsöd Vérten-vendéglő x é 
i Öcsöd csendőrlaktanya x i 
i Békésszentandrás gyógysz. i 
i Békésszentandrás közsh. i 
i Szarvas gimnázium í
é Szarvas Árpád-szálló i
i Szarvas Árpád-szálló é
é Szarvas pályaudvar i

5 30ií3*10!l7 05]
‘ 5*27|13 08ll7*02 
524 13*07} 17 031 
502 12*46 16*411 
5'00i 12*44 16*39 19 30 

I i2 39:16 34 19*28 
112*37116*32 19*26 
Í12 22Í16 17 19*11 
|12'19H6 14 19 08 
12*0811603Í 18*58 
12*05j 16'OOj 18.55 

, Q (18-35 
! U 18*50

x =  feltételes megállóhely; O =  csak hétköznap közlekedik !

Érvényes 1942 május hó 4~lől

640 
6*48 
654 
6*56] 
7*06 
1'08 
7*18
7 20 
731 
737 
7*41 
7*43 
7*50 
7*52 
7*56 
7*58
8 05

15 35 
15 43: 
1549: 
15*5lj 
16*01 
16031 
16*13! 
16*15 
16*26 
16*32 
16*36 
16*38 
1645 
16*47 
16*51 
16*53 
17*00

i Lakytelek pályaudvar 
i Tiszaug pályaudvar x 
i Tiszaug postahivatal 
i Tiszaküni elágazás >:
1 Tiszasas Nagy kér. x 
í Tiszasas Simon kér. x 
í Csépa temető 
i Csépa felső m. h. x 
é Szelevény elág. x 
1 Szelevény postahivatal 
i Szelevény elág. x 
i Halesz-dülő x 
í Palóczy-Horváth p. x 
i Csörgemalom x 
i Tiszakürti elágazás x 
i Istvánházi puszta x 
i Kúnszentmárton Fő-tér i

Turul—Hunyadi II 2:1 (2:1)
11. oszt. bajnoki Vezette ; Várkonyi

Vasárnap játszotta utolsó II. 
osztályú bajnoki mérkőzését a 
Turul Békésszentandráson: a 
Hunyadi II ellen. A már biztos 
bajnok szarvasi csapat csupán 
2:1 arányban tudta legyőzni a 
Hunyadi utánpótlását. A két 
csapat színeit az alábbi játéko
sok képviselték : Turul: Melis
— Herczegh, Sznagyik — Lapis, 
Kuhajda, Praznóczy — vitéz 
Csatai, Hadady, Bankó, Hor
váth, Kerekes; Hunyadi: Sindel
II — Szilágyi I, Bende — Sindel
I, Farkas, B&lla — Bödi, Ger
gely, Körmendi, Sinka I, Katona.

A Turul kezdi a játékot és 
már a 2. percben gólt lőhetne, 
de Bankó jó helyzetben ront. 
A Hunyadi első támadását Kör
mendi fejezi be, szintén rosszul, 
A 10. percben Csatai remekül 
hűz kapura, de Bende csúnyán 
felvágja a 16- oson belül, Vár
konyi mégis a Turul ellen ítél 
szabadrúgást. A 15. percben 
Körmendi lövését MeUs kiejti 
és a szemfüles Katona hálóba 
küldi a labdát, 0.1. A Turul még 
ezután sem játszik teljes erő
bedobással, egyedül Kuhajda 
küzd ragyogóan. A 27. perc 
hozza meg a kiegyenlítést : 
Praznóczy—Bankó—Csatai ak
ciót utóbbi védhetetlen góllal 
fejez be, 1:1. Hét perc múlva 
Kerekes pompás elfutását ha
talmas góllal zárva be, szerzi 
meg a vezetést a Turulnak, 2:1. 
Több gólhelyzet adódik ezután 
a Hunyadi kapuja előtt, de a 
Turul belsőhármasa kiábrándí
tóan rosszul játszik, s nem 
tudja gólra váltani helyzeteit.

A második félidőt általában 
mezőnyjáték jellemzi. A Turul 
résziéről ekkor a jó formában 
lévő szélsők és a védelmi hár
mas (Herczegh-Kuhajda-Szna- 
gyik) jeleskednek. A Hunyadi
nál a védelem működik nagy
szerűen. Említésre méltóbb e

E- ítékrészben Bankó és Kerekes
apufalővése, továbbá Csatai 

és Kerekes kihasználatlanul ha
gyott nagyszerű beadásai A 
Turul beuőhánnasa — hason
lóan az első félidőhöz — ekkor 
is azt a látszatot keltette, mint
ha a pályán se lenne. Szarvasi 
tériden ér véget a mérkőzés.

Gyenge színvonalú mérkőzést 
hozott a két csapat találkozása. 
A Tűnd rosszul játszott, de a 
győzelmet így is megérdemelte. 
Jók: Kuhajda (a mezőny leg
jobbja), Herczegh és Sznagyik 
a Turulból, a Hunyadiban—ki
véve a durva Sinka I-et — min
den játékos kielégítőt nyújtott

Várkonyi gyenge játékvezető,

Mekkora a többgyermekes 
családok adókedvezménye?

Azok az egyenesadó-fizetésre 
kötelezettek, akiknek háztartá
sához kettőnél több gyermek 
tartozik és összes jövedelmük 
nem haladja meg az évi 12.000 
pengőt, a következő adómér
séklés élvezik: a terhére irt 
földadóból, házadóból és kere
seti adóból az első és második 
gyermek után 5—6 százalékot, 
a harmadik és negyedik gyer
mek után 7—7 százalékot, min
den további gyermek után 
pedig 10 százalékot törölnek.

Az adózó háztartásához tartozó 
gyermekek alatt a közős ház
tartásban élő törvényes, törvé
nyesített, mostoha, vagy örök- 
befogadott kiskorú gyermeke
ket és unokákat kell érteni, a 
törlés megállapítására azonban 
csak azokat a gyermekeket 
veszik figyelembe, akiknek ön
álló keresetük nincsen. Ennek 
a körülménynek az elbírálásá
nál az adóévet megelőző esz
tendő utolsó napján mutatkozó 
tényleges állapot az irányadó.

Csak rendőrhatósági enge
déllyel szabad bankettezni

A m. kir. belügyminiszter 
99.700 számú rendelete ezután 
engedélyhez köti a nagyobb 
társasvacsorák rendezését. A 
rendelet szerint nyilvános he
lyen (beleértve az egyesületek, 
klubok és kaszinók helyiségeit 
is) étkezéssel egybekötöt tár
sas összejövetelt a rendőrható
ságnak tudomásul végett elő
zetesen be kell jelenteni. A 
bejelentési kötelezettség arra 
az esetre is fennáll, ha az ösz- 
szejöyetelt magánosok rendezik. 
A bejelentéseknek tartalmaznia

kell az összejövetel helyét és 
idejét, a résztvevők hozzávető
leges számát, a rendezők nevét 
és lakcímét, továbbá annak 
megjelölését, hogy az össze
jövetelt milyen alkalomból kí
vánják megrendezni. A ren
dőrhatóság csak veszi tudomá
sul a bejelentést és adja meg 
az engedélyt a bankettre, ha 
ezt különlegesen indokoltnak 
látja. A korlátozás nem vonat
kozik az egyesületek helyisé
geiben a tagok részére rend-, 
szeresített összejövetelekre.

A tanonclétszám korlátozásáról 
szóló rendelet alkalmazása

Az Ipartestületek Országos 
Központja több oldalról hozzá 
intézett panaszok és kérelmek 
alapján felterjesztésében kérte 
egyes iparágakban a tanonc
létszám felemelésének engedé
lyezését. Ezt a kérelmet álta
lánosságban nem tartotta telje
síthetőnek az iparügyi miniszter 
és kimondotta, hogy indokolt

esetekben egyénenként előter- 
jeszteltt kérelem formájában 
lehet a megengedett létszámon 
felüli tanoncok szerződtetésé
nek engedélyezését kérni. Az 
illetékes iparűgyi, vagy keres
kedelemügyi miniszteihez inté
zett kérvényben meg kell jelölni 
a tanoncul alkalmazni kívánt 
személy nevét és csatolni kell

1942 Orion* Standard, Telefunken, Siemens, Philips

r á d i ó k  újból kaphatók
Kerékpárok,  varrógépek, gyermekkocsik. 

Csillárokban nagy választék! 
Gramafónok, hanglemezek állandóan raktáron 1 
Javításokat szakszerűen és igen olcsón végzünk!

SZTREHOVSZKY Piactéren. Telefon: 59.

annak anyakönyvi kivonatát. A 
kérvényt az ipartestület ter
jeszti fel és tesz jelentést arról, 
hogy a kérvényező iparosnak 
hány tanonca van. Az egyes 
indokolt esetben is legfeljebb 
csak a megengedett tanonclét
szám 50 százalékának erejéig 
engedélyezi a minisztérium a 
tanoncok létszámának emelését.

APRÓHIRDETÉSEK
TCriesztéses kölcstfn

ingatlanokra, 1,, 11. helyre, építkezésre, 
évi 6 százalékkal. Kereskedőknek, Ipa
rosoknak is hosszabb lejáratra. Tisztvi- 
aelőkőlcsönök csakis jobbállásúaknak — 
mggántőkésektől. F. Szabó, ny. fiókfdndk 
Szeged, Oroszlán-utca 6. szám alatt

1. kerület Vajda Péter utca 189. szu 
új ház eladó.______________________909

IV. kerület 295. számú ház fűszerÜz- 
lettel együtt eladó._____________  911

I. kerület 210. számú ház eladó. £r- 
tekezni ugyanott.__________________ 912

Kistraktor ekével eladó. Érdeklődni 
Kiskirályaágon, 408._______________ 913

i Vitéz Lengyel Sándor őrnagy tulajdo- 
\ nában lévő kákái 180 hold földbirtok 

bélbe kiadó. Érdeklődni lehet: vités 
Lengyel Sándoménál, Maczózug, vagy 
Kunstár Jánosnál, Mótyó.__________ 927

Bútorozott szoba kiadó özv. dr. Král 
Pálnénál.__________________________836

Istállótrágya eladó L kerület 40. sz. 
alatt_____________________________ 928

Használt kerékpár eladó Krakó 63 
szám alatt._____________________  935

A Kristóffy-féle kákái 56 kishold 
tanyásföld haszonbérbe, esetleg leles- 
művelésre kiadó. Ugyanonnan egy kis 
borjastehén is használatra adható. Ér
deklődni lehet : Ribárszky Pál főmér
nöknél______________________  933

Egy új 250 cm3 „ZGndopp" és egy 
100-as ,Cw pol“ mótorkerékpár eladó. 
Érdeklődni lehet: Plesovszky kocsmá* 
rosnál.____________________________ 929

I1L kerület 300/1. számú adómentes 
új ház eladó.______________________938

Férfi- és nőiharisnya-fejelést vállal .* 
Pricz Pálné, Szarvas, IV. kerület 61. 
szám alatt________________________ 939

Körösparti Kioszk (Halászcsárda) te
lekkel együtt, 2r 21, 5% 67, 42 hald 
szántóföld tanyaépületekkel Rodvénatky 
Iván szarvasi lL kerület 58. sz. ingatlan
irodájában kedvezményes áron eladó. 
A  bejelentett házak eladása nyilván
tartva.________________________  940

IV. kerület 105. számú ház eladó. 
Érdeklődni lebet: VIL kfilkerölct 270. 
Mám alatt______________________  942

Telje* cbtdlöberendezéi eladó II. kér. 
92. számú háznál. 943

Kisklrályságon 8 kát. hold tóid tanya- 
épülettel és egy 16 soros vetőgép eladó* 
Értekezés Uhliar Jánosnál, Hegyesen 442,

Egy szoba-konyha-kamrás lakás kevés 
házbér és takarításért és egy nagy szoba 
bérbe kiadó. Értekezni: L kerület 472. 
(Mangol-bejárónál)_________________ 948

Egy jókarban lévő strifkocsi eladó. 
1L kerület 14. szám alatt, 949

Nyomatott Müller Károly
könyvnyomdájában, Szarvason


