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Az e l l e n s é g  
i g é z e t é b e n
Az igézet szó valakinek erős 

ráhatását jelenti valamely személy
re, vagy £Hatra, ennek hatása alatt 
cselekszik az az áldozat, aki vagy, 
amely az igézet alatt áll. A kigyó- 
bflvőlő úgy cselekszik a kígyóval, 
a hipnotizőr '— a szuggeráíó — 
a midiummaf. A ma) tágban is 
igen sok az ilyen médium, aki 
állandóan az ellenséges propa- 
tiuuk^ézet^en U  Már odáig 
„fejfóaott , hogy egyenesen el sem 
hiszi a hazai rádió, vágy a sajtó 
híradásait, hanem állandóan az 
ellenség szavaira figyel, válogatás 
nélkül mindent elbiaz, amit ott 
bexnagyaráznak.

Vonatkozik ez elsősorban a 
rádióhallgatókra, akik már izgul
nak, ha a londoni, vagy a moszkvai 
híradások órája közeledik, és 
„csupán kíváncsiságból" végig
hallgatják a híradást. Másnap már 
„bizalouuan" terjesztik a legújabb 
rémhíreket, amelyekről hamaro
san kitudódik, hogy valótlanság 
az egész.

A magyar hatóságok nem bün
tetik, ha valaki otthonában hallgat 
ellenséges rádiót, de erről nem 
beszél. Németországban már ha
lállal bűnhődik u  ellenséges rádiók 
hallgatója.

Nem vagyunk annyira véreng- 
zéek, hogy halált kívánjunk az 
üyeaekre, de mégis vesiélyesnek 
tartjuk a? ilyen játékot, aki előbb 
bifélja is as ellenséges híreket, 
utébb annyira beidegződik annak 
minden saava, hogy nem igen 
tudja magát anaak hatása alól 
kivonni. Ezárt eürgóa dolog volna 
áriádén megblabatathm elemtől 
bevonni •  rádiót ásnuadea rádió
ból kioperálni a rövid hullámok 
fogására szánt tényezőket.

A másik vonatkozás áll a saj
tóra. Az összes lapok feltűnően 
sokat fogbúkoznak az ellenség 
átad elénkvetett problémákkal. 
Egyes lapok vezetőhelyen hozzák 
az ellenséges terveket, kilátáso
kat, s a sorok között úgy áüftják 
be a dolgot, mintha mindez per
ié t  dolog volna, amely holtbizo- 
nyosan megvalósul. A tengely 
hadviselés híreit, a tengelyhatal
mak vezéreinek bizakodó kijelen-; 
téseit meg szerényen, a második, 
▼agy a harmadik oldalon'hozzák. 
Egres bpoktteg ordfió elmekben 
közük Churchill és Roosevelt 
megjegyzését, az óriási m váriét, 
az eDcnsige*áHamok egyre fejlődő 
hadi-potenciáját és mindezt úgy 
csinálják, mintha nekünk az volna 
a legfontosabb, amit az angolok 
terveznek és cselekszenek s nem 
az, amit a mi vezetőink már el
értek. Pedig ha elfivensfik «z 
19tL évi francia hadjárat jelen-
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dáeait, ekkor látjuk, hogy az 
angol és a francia hírverés szerint 
a németek állandóan csak vesr- 
tettek, mindig „kimerültek", fran
ciák és szövetségeseik állandóan 
„győztek11 és közben Franciaoraág 
kénytelen volt ma#át megadni.

Az ellenséghadviselésének egyik 
módjai közé tartozik ez a propa
ganda, amely máris úgy állítja be 
a helyzetet, mintha az angol
szászok győátek volna — s ügyes 
fogással — máris a háború u;áni 
problémákról tárgyalnak. Bár nem 
katasztrófába, de mégis bizonyos 
lefékeződést jelenthet a sajtó ilyen . 
viselkedés, nevezetesen az elles? 
séges hírek vezetőhelyen való 
közlése és azok részletes tárgya
lása. Hiszékeny ember nálunk is
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akad: „A duma nem számít" — 
mondják a tárgyilagosan gondol
kodók és a német, olasz és japán 
vezérek hideg következetésséggel 
készítik terveiket s viszik diadalra 
a tengelyhatalmak seregeit, amely 
ellenére, hogy a sajtó egy része 
talán az ellenség biztos győzelmi 
híreiről fecseg.

A mai sorsdöntő harcban min
den kicsiny dolog fontos. Ezért 
fontos volna, hogy a magyar 
sajtó csakis a mi küzdelmünkkel 
és céljainkkal foglalkozzon, ne 
írjon sejtelmes félreérthető módon 
az ellenség még csak „esetleges" 
(de tálán áhított} győzelmétől se, 
mert már 1918-ban megbizonyo
sodhattunk, hogy minden „ántánt- 
barátságiunk ellenére is mily
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csúnyán elbántak velünk, hogyan 
vették el Vilson hang-propagan
dája után hazánk kétharmadát 
Hiszékenységünkre ők kegyetlen
séggel éB szívtelenséggel fizettek.

Itt az ideje, hogy minden e 
hazában élő ember szakassza ki 
magát az ellenség igézetéből. El
lenség csak ellenség marad, hiába 
bújik biránybőrbe. Ez a haza az 
a főid, amelyen élünk, amelyen 
halunk, maradjunk hát hűek 
hazánkhoz mindenben, mert ac 
ellenséges hírverés hallgatása, 
vagy sajtóval való célzatos szol
gássá is már bizonyos fokú hűt
lenség a nemzettel szemben f A 
kiteljesedett, sorozatos hűtlenség 
pedig hazaárulás, mélyre még az 
Istennél sincsen bűnbocsánat.

y Bensőséges lélekkel ünnepelte vasárnap délelőtt 
Szarvas társadalma a „Hősök Napjá"-t

A szarvasi társadalmi egyesüle
tek, intézetek és testületek a 
Levente- Egyesülettel kárőlíve 
május hó 30-án, vasárnap 11 órai 
kezdettel ünnepelték meg a Hősök 
Napját, a Hősök szobra előtt.

Az ünnepély a Hiszekegy é> 
neklése nyitotta meg, melyet a 
Tanítónőképző énekkara adott elő 
Fasang Árpád tanár vezetésével. 
Melis György levente Móra László 
,irlö8Ök napjta" című versét 
szavalta el nagy hatással. Az ün
nepi . beszédet vitéz ^erinváry 
Szilárd dr. országgyűlési képviselő

ír
mondotta. Hazafiságtól izzó szavai 
a nemzet életébe és győzelmébe 

-vetett rendhithetetien htte,v a 
múltak fájó áldozatai és a jövő 
reménységét csillogtató szavait a 
rendkívül nagy számban össze- 
gyülekezett hazafias hallgatóság 
mély megilletődéssel hallgatta, A 
Szarvasi Dalkar Rohoska Géza 
karnagy vezénylésével adta elő 
Molnár Antalnak: „Mi az magyar
nak lenni/1 c. műdalát lelkes 
hangon, mesteri hangámyalással 
és tiszta hangzatokbon. Rátz Pál 
levente Végváry: „Eredj, ha

tudsz.című' versét szavalta el 
mély átérzéasel és hatással, majd

- az egyesületek -és intézetek ve— 
tői közben megkoszorúzták az 
emlékművet. A bensőséges ünne
pély a Himnusz zárta le, melyet 
a Levente Zenekar adott elé.

Az ifjúság csapatai a Levente 
Zenekar szabatos és pontos játéka 
mellett elvonultak a szobor előtt

Az ó-templomban Szelényi 
János lelkész méltatta a nap 
jelentőségét, a róm. kath. temp
lomban Fetzer József apát mosdott 
a hősökről emlékbeszédet

Vitéz Béldy Alajos altábornagy Szarvason
Magas látogatójuk volt május 

hó 29-én a szarvasi derék leven
téknek. E nap délutánján érkezett 
városunkba vitéz Béldy Alajos 
altábornagy, a leventék országos 
főparancsnoka, aki Gyulára utaz- 
tában megszemlélte az útjába eső 
levente alakulatokat A szarvasi 
leventék egy dísz-szakasza várta 
a főparancsnokot a Hősök-szob

ránál. vitéz Béldy Alajos altábor
nagy ellépett a dísz-szakasz arcélé ‘ 
előtt, majd lelkes beszédben 
buzdította leventéinket a hősök 
példájára és áldozatkészségére. 
Megelégedését fejezte ki látottak 
felett, elismerését fejezte ki a 
Levente-Zenekar játéka felett 
majd továbbindult Gyula felé. 
Útközben meglátogatta Janurik

Mátyás levente-főoktató csapatát 
abol ismét meleg szavakkal szólott 
e leventékhez s őrömét felezte 
ki a leventék lelkes hangulata
felett

A főparancsnok látogatása, de 
főleg megelégedését kifejező el
ismerése általános örömmet keltett 
mind a leventék, mind Szarvas 
városának közönsége körében.

j Ünnepélyes keretek között ment végbe Szarvason
a bérmálás és a püspökfogadás

A róm. kát templom tornyán 
kitűzött magyar nemzeti zászló és 
a pápai lobogó jelezte, hogy a 
katolikus hívek ünnepre készül
nek. Mind a püspökfogadáson, 
mind a főpapi misén és bérmálá
son nagyszámban jelentek meg- a 
hívek. Erezte az egyházközség 
minden tagja: a közel négyszáz 
béngálkozó, ifjak, öregek, hogy 
hogy a háború öldöklő vihara a 
népek szörnyű csatája, a sok 
nyomor és baj nagy figyelmezte
tés nekik s ez az idő nagyon 
alkalmas arra, hogy imádkozzunk

es a
sz isteni irgalomért s esdjék a 
szentlélek ajándékait. Vonultak is 
a bérmálkozók sorai, férfiak, nők, 
fáradt hitkeresők ajkukon nz 
énekszóval: „Jöjj Szentlélek Űr- 
Uristen'M Csütörtökön este zengő 
harangok jelezték Fiedler̂  István 
püspök megérkezését, akit első- 
nek Moldvay Béla helyettes fő
jegyző üdvözölt Szarvas nagyköz
ség nevében. A küldöttség tagjai 
között láttuk Dauda Mihály köz
ségi hírót-és az elöljáróság tagjait 
A bérmálkozók nevében a kis 
Mold Katalin népiskolai tanuló

kedvesen, bátran köszöntötte és 
csokrot nyújtva át a püspök 
atyának. Az üdvözlés után Fetzer 
József apátplébános fogadta a 
templom ajtajában a főpásetort s 
az „Ecce Sacerdos Magnus" ha
tásos akkordjai mellett melyett 
az énekkar adott elő, vonultak 
az oltár elé. A templom esti 
misztikumában az ájtatoeság előtt 
a püspök szólt a hívekhez, s vitte 
az Ég felé a szíveket Szava a 
a Szentlélek Isten harsonája volt 
Meghatott mindenkit őszinte kön- 
vétlenségé, különösen • bérmál*
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kősókkal folytatott valóságos pár* 
beszéde, amit minden prédikáció
jában megtett. Az ájtatosság-után 
a plébánián dr Dörnyei József 
ügyvéd az egyházközség nevében 
fogadta és köszöntötte mély gon
dolatokkal telített beszédében a 
püspököt, mint a magyarság ér
dekeiért küzdő harcost, Fetzer 
József apátplébánoa pádig bemu
tatta az egyházközségi szervezete
ket, majd Fiedler István püspök 
öröménekadott kifejezést Szarvas
ra jövetele felett s buzdította az 
egyházközséget a további lelki és 
orszégmentö munkálkodásra. Pén
teken az iskolákat, temetőt lá+o- 
ga! tá meg, gyönyörködött a Pepi
kért szépségeiben. Délután az 
iíjúfá#nak tartott szentbeszédet, 
este pedig a Szent István-Otthon
ban a Leánykor katekizmus ver
senyén — Kovíciil- Erzsébet ta
nítónő vezetésében — és a Szent 
Cecília Énekkar bemutatóján vett 
részt. Kíséretével: Molnár Kálmán 
pápai prelátus kanonokkal és 
Hanzély Lajos dr pápai kamarás, 
püspöki titkárral az egykázközség 
kegyuraságnál gróf Bolza Pálnál 
töltötte főpásztori munkája közben 
szabad óráját.

Szombaton reggel kísérete és a 
környékbeli papság segédkezéstel 
főpapi szentmisét mondott, ezalatt 
a Szent Cecília Énekkar tökéle
tes előadásban Deák Bárdos 
György miséjét adta elő zenekari 
kísérettel Tauth Antal karnagy 
lendületes vezetése mellett. A 
béraálási szertartás befejeztével 
Simon András világi elnök kö
szönte meg Fiedler István püspök 
nemes munkáját, majd lelkes 
éljenzés után mondtak a hívek 
fájó szívvel búcsút a főpásztor
nak. A püspököt a szarvasi járás 
területén dr Ugrin László főszolga
bíró, az endrődi esperesi kerü
letben pedig Fetzer József esperes- 
apátplébános kísérték bérmaútján.

A szarvasi róm. kát. egyház- 
község kedves és sok lel̂ haszon- 
nal járó élménnyel gazdagodott

K ö n y v  n-a pok
Az országos könyvnapok június 

bó 2., 4. és 5-én vannak, A 
könyvnapok célja nem az üzlet, 
nem a „nagy forgalom — kevés 
haszon", hanem az, hogy a haza 
minden polgára, minél könnyeb
ben jusson hozzá a nemzet szel
lemi kincseihez. E napon mélyen 
leszállított áron kopható minden 
jó könyv.

A jó köayv olyan, mint a jó 
barát: tanít, nevel, szórakoztat, 
erősít és vígasztal. Világhírű író
ink kitűnő munkái is ilyen jóba
rátok. El ne szalasszuk a kedve
ző alkalmat és szerezzünk ma
gunknak ilyen jó barátokat. Az 
ősi MüJler féle könyvkereskedés
ben bő választékban áll a vásárló 
közönség rendelkezésére.

A nemzet ifjúsága tudja kötelességét S i r k 0 ' v e k
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HL belkér. 41 szám alatt 
fekvő ház, 

Macxó-zugban 1 nyaraló 
gy6mölc*0s«tl éa szfluB—el 

32 h. föld tanyás ingatlak 

100 hold ingatlan tanya* 
épülettel.

Érdeklődni lehet:

dr. Gémes Szilárd

ügyvédnél, Szarvas. 8151

Lélekemelő, felejthetetlen ünnep
ség színhelye volt május 30 án va
sárnap q Gyulavári községhez tar
tozó Újvári. Hosszú hónapokkal 
ezelőtt Újváriból indult el a haza 
hívó szavára Pádvai András hon
véd,aki önként jetenikezett a frot- 
ra, hol életét áldozta a magyar 
álmok beteljesüléséért és három 
drága magyar gyermek, három 
hadiárva maradt u*án?u Az édes
apa nélkül maradt magyar csalá
dért megmozdult Gyula város és 
a gyulai járás népe. lalvánfaivy 
Miklós pogári iskolai lanár nemes 
kezdeményezésére a gyulai polgá
ri Búiskola leventéi követendő el
határozással 350 négyezögőles 
telekkel házat vásároltuk a meg- 
dicsöült Pádvai András badiárvái 
számára s szép, kétszobás házat 
a gyulai járás munkaközössége 
berendezte a honvédcsalád részé
re. Ezt a hazat a nemzeti társa
dalom összefogásának, a boldo
gabb magyar jövendőért harcolo 
hősök iránti szeretetnek ragyogó 
jelképét adta át a Pádvai András 
árváinak, Anuskának, Margitká* 
nak és Rozikénak vitéz Béldy 
Alajos altábornagy, az ifjúság 
országos vezetője. A lélekemelő 
ünnepséget a Himnusz vezette be, 
amit a békéscsabai leventezenekar 
játszott eL Ezt kővetően Tarpay 
Ottó, a gyulai polgári fiúiskola 
igazgatója mondott emlkedett han-

K megnyitóbeszédet Utána Kiss 
jós levente szavalt majd István- 

falvy Miklós tanár, a gyulai pol
gári fiúiskola leventccsapaiának 
parancsnoka mondotta el a ház
vétel történetét, Szatmáry László- 
né pedig a gyulai járás munkakö
zössége nevében átadta a ház 
berendezését Istvánfalvy Miklós 
lépett ezután vitéz Bsldy Alajos 
elé s átnyújtotta neki a ház kulcsát, 
kérve, hogy iktassa birtokba Pád- 
vai Ajtidrás hadiárváit 

—Ma még a Hadak Ólja is kihaj
lik erre a főidre —kezdte el beszé
dét vitéz Béldy Alajos altábornagy 
az ifjúság országos vezetője 
és hidat ver a magyar történelem 
kiváló alakjai és az élő nemzedé
kek között Lelkekhez szóló be
széde további részében arról szó
lott hogy a hősi báláit halt Pád

vai András a történelmi menet 
élére került — Pádvai András I
— kiáltotta vitéz Béldy Alajos s 
a felsorakozott leventék zúgták rá 
a „Jelen !‘‘-t, bizonyságául annak, 
hogy a hazáért életét adott hon
véd nem halt meg, örökké él a 
magyar szivekben.
— Tehozzád szólok elsősorban, 

talpig hős honvédünk, Pádvai 
Andrási — folytatta szavait vitéz 
Béldy Alajos. — Te, aki a leg
többet, az életedet adtad a hazáért 
és hősi vered hullásával, mint har
cos őseink méltó utóda mutattál 
ragyogó példát mindnyájuak szá- 
mara,Te,aki csak testeddel men
tél el közülünk, mert áldozatos 
egyéniséged itt él közöttünk, nyu
godtan tekinthetsz leamegdicső- 
ült magyar hősök seregéből. Nyu
godtan, mert nemzeted leventeif
júsága megértette, átéiezte hősi ál
dozatodat es íme tudja, mi a kö
telessége. Kézenfogva árván ma
radt kis családodat és otthont 
teremtve neki,utatmulat és segíte
ni akaró lélekkel erős kézzel ve
zeti özvegyedet, egy kevesebb 
gondú, árváidat pedig egy szebb 
jövő felé,

E szavak után az ifjúság orszá
gos vezetője átnyújtotta a ház 
kulcsát a megdicsőült honvéd csa
ládjának.
— Vegyétek a ház kulcsát 

mondotta — és nyissátok ki vele 
édesapátok hősi szellemének erős 
várát. Lépjétek át Isten nevével 
a ház küszöbét, Akit mindnyájan 
buzgón kérünk, hogy bőséges ál
dásával és kegyelmével árasszon 
el benueteket. Az altábornagy 
ezután köszönetét mosdott mind
azoknak, akik áldozat készségük
kel lehetővé tették a „Hősök nap
jáénak; gyönyörű gyakorlati meg
ünneplését Ezután Nagy Gyula 
badíárva leventének adta át vitéz 
Béldy Alajos a hadiárva levente- 
jelvényt. Nagy Gyula az összes 
hadiárva levente nevében tett 
fogadalmat arra, hogy méltó lesz 
hős édesapjához. A fogadalomté-r 
tel után és Dr. Kender Albert 
gyulavári főjegyző szép zárósza
vait követően a Szózattal és a 
leventék diszmenetével zárult a 
magasztos ünnepség.

Rendkiv. képviselőtestületi közgyűlés
Szarvas nagyközség képviselő

testülete május 29-én rendkívüli 
közgyűlést tartott,

A közgyűlés a múlt közgyűlés 
jegyzőkönyveinek felolvasása után 
tudomásulvette aZ április havi 
pénztárvizsgálatról szóló jelentést, 
majd jóváhagyta a községi gyám* 
pénztár és az iparostanoncískola
1942. évi zárszámadását 

Ezután a közgyűlés letárgyalta 
az alispán rendeletét a 22. számú 
Kondoros—Szentes közötti viefc 
fiftWn közút fftMmnnlcáiAiinlf ciŐ' 
készítéséhez szükséges földterület 
megszerzése és az eddigi határ

úinak a községi közdülőutak' há
lózatába való Felvétele tárgyában. 
A közgyűlés úgy szavazott hogy 
15000 P költséggel a T. VIIL ke
rületben megszerzi a szükséges 
területeket, az összeget pedig pót
költségvetés keretében biztosítja.

A községi iparostanonciskólá- 
nek szakirányúvá való kifejlesz
tése és ezzel kapcsolatban két 
főhivatású tanítói állás szervezése 
tárgyában a közgyűlés névszerinti 
szavazással, egyhangúlag elfogadta 
a felügyelőbizottság ilyenirányú 
javaslatát.

A képviselőtestület tárgyalta a

Műhelyáthelyezós !
ÉrtwIttM n .  i  kőzőnségat, hofy

asztalos műhelyemet

IL kar. 212 szám alól Hl. 262 szám ofá 
helyeztem ét.

Káram további pártfogásukat

PERFALFI MIHÁLY
Ufyaaott vilyotfMgb *k44.

Hascn&lt és törött

gramofon 
l e m e z t

magas áron vesz 
S L A J C H Ó  
katolikus iskola.

készítését jutányosán vállalom. 
Szarvas, II. kér. Bem-utca 212. 
Szíves pártfogást kér 
D em eter J á n o s uiui^

különféle hegyközségek kérelmét; 
bor- és gyümölcsfözde, valamint 
pálinkafőzde üzembentartására 
nézve és a kérelmeket pártolélag 
terjeszd fel a pénzűgyigazgató- 
ságboz.

A szarvasi vasúti állomás' cáur- 
galék vizéntek a község lakosainak 
való átengedése tárgyában a kép
viselőtestület úgy határozott, hogy 
a csurgalék tizet a község a 
maga költségén alkalmas helyre 
kivezeti és azt a környékbeli la- 
koseág rendelkezésére bocsájtja-

Végül letárgyalta a képviselő- 
testület a IV. kerületi O-azénás- 
kertben létesítendő 49 házhelynek 
(egyenként 300—300 D-öles par
cellákban) az állam részére való 
átengedését, négyzetölenként 7 
kg. búza napi áraban.

Hírek
Utenüsastclelek s

A szarvasi ág. bitv. óWmploaban 
vasárnap délelőtt tót, l/s 11-kor magjar- 
nyalvfi istanliszHlat, konfirmációval, as új. 
templomban tótnyalvA istantlsztalat lan,

Jdniua 6-án reggel 9 órakor a HőaÖk 
Szobra «iótt av. tábori istantlsztalat lasz.

A survasi róm. kát templomban vasárnap 
<L a. 8 órakor diákmise, 9 órakor csaadat. 
mis*, lü órakor szantbeazód, nagymis*. 
Délután 3 órakor béren ál ári oktatás, 6 óra
kor ájt&tosság. Kőznapokon raggei agynagyad 
Q-kor mise, délután Ő-kor májusi 4iútosság.

Szarvason református Isumttiztaletat tar- 
tanak vasárnap délelőtt 10 órától az Arvahás 
dissíarméban. _ _

Kormányzó Urunk 
mögött a boldogabb 

jövő feló
Kállay Miklós miniszterelnök 

szombaton délután nagy bestéd# 
mondott a Magyar Étet Párttá 
fővárosi szervezeteinek nagyválaszt
mányi ülésén. Beszéde első részé
ben megemlékezett a most hazatért
2. hadseregről, amely a keleti fron
ton kultúránkat és kereszténységün
ket védte az ázsiai hordák ellen, 
védte a magyar függetlenséget 
Tisztelettel adózott a háború hőse
inek és rokkantainak és bejelentet
te, rövidesen törvényhozási utón 
kivan gondoskodni azokról, akik a 
legnagyob áldozatot hozták a hazá
ért. A magyar jövőről beszélt ez
után és hangoztatta, a mai magyar 
külpolitika célja az ezeréves ha
gyományok szellemében a nemzeti 
és állami létünk biztosítása, köte
lességünk hű teljesítése barátaink 
és szövetségeseink iránt Olyan ál
dozatot hajlandó vállalni azonban 
csak, amely arányban áll az or
szág erőivel. Szomszédainkkal jó vi
szonyban iparkodunk élni, nemzeti
ségeinkkel szemben a töretem és 
megértés poltíkáját követjük, m ert 
csak igy lesz bibe a Kárpátok me
dencéjéből. Élesen etitéUe Benes 
és emigráns tártai üzelmeit, akik 
nek igaztalan vádjait minden ma -

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető

Krebs. kertészetben 

Ssentandrá*i-4t Tstafcall/
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gyár viszautasitja. Belpolitikánk
ban rendet és nyugalmat akarunk. 
A kormány tovább fejleszti a szo
ciális gondoskodást. Közellátásunk 
terén nagy beosztással kell élnünk, 
élelmiszerkészletünkkd, iparcikke
inket olcsó áron oda kell juttatnunk, 
ahol azokra szükség van. Az új 
kiegyenlített árszínvonal és munka
bérek, fizetések összhangbahozásá- 
nak egyszerre kell megtörténnie. 
A zsidókérdésben az átmeneti in
tézkedések után végleges megoldást 
akár, a zsidóság kitelepítését, mért 
erre a viszonyok alkalmassá vál
nak, A magyar élet összes problé
máinak megoldása Kormányzó 
ürülik kezében van, aki mögött 
egységesen halad a nemzet a bol
dogabb jövő felé• Beszédét ötöméi- 
tósága éltetésével fejezte be' A be
stéd általános megnyugvást keltett 
országszerte,. így városunkban is 
és még jobban elmélyítette azt a 
bizalmat, melyeta város polgársága 
a kormány iránt érez; melynek 
külpolitikai vonalvezetését és bel
politikai magatartását teljes mér
tékben helyesli.

— űcMiftt a . frontra. Muciim János-
. m Ic (tábort poiiuzáma 164(84) felecég*
4* kiitia boldog pflnkBtdl ü&aepcket
Út íi, — Sokszor _ ciókolji apukáját
Jancsiim.

— Anyák napja. A III-ik kerü
leti óvódéban, Anyák-’napját június 
8-án d.u. 5 órakor tartják, melyre 
a kedves szülőket és érdeklődő
ket sziveién látja Kovácsik Bella 
óvónő.
—  Időre váltsuk be élelmiszer* 

jegyeinket. Nagyon sok panasz 
hangzott el mind á kereskedők, 
mind i  közönség körében azon 
címen, hogy a kevés idővel lejárt 
élelmiszeri egyeket (zsír-, szalonna', 
cukor-, liszt-, valamiut petróleum* 
jegy) a kereskedők nem váltják 
be. Sokan úgy vannak, hogy 
például a cukorjegyet is szeretik 
összegyűj tögetni és bárom, sőt 
négy szelvényre egyszerre sze
retnék kivenni azt. Erről szokjunk 
le, s igyekezzünk minden héten 
az azon feltüntetett időn belül 
beváltani jegyeinket Á közellátási 
miniszter több élelmiszerjegypróba 
után a mostan érvényben lévő 
élelmiszeri egyeket érvényesítette 
legtovább, a ezen a szelvényen 
igen érthetően fel van tüntetve, 
hogy melyik időtől meddig vált
ható be az. Ezen időn belül ter
mészeteken ki kell váltaui a rájuk 
eső mennyiséget, mert egyébként 
az érvényét veszíti, s bizony sok 
esetben az a kevés hanyagság 
idézi .elő, hogy heteken keresztül 
Unt, vagy cukor nélkül van a 

mert a fűszeres nem vál
totta be lejárt jegyeiket s érvény
telenné váltak.

— Aki jól és kellemesen akar 
szórakozni, jöjjön el az Arpád- 
kerthelyisétijének megnyitására 
szombaton, meleg és hidug ételek- 
Kitűnő cigányzene. Szombaton és 
vasárnap este tánc. Magyaros 
szeretettel vár mindenkit a Tulaj
donos.

— Bekötőtök. A  helybeli evan
gélikus elemi iskolákban a beira
tások fámus hó 10., 11. és 12'éo 
leamak megtartva.

Szarvasi. öregdiákok Szövetségének hírei
Curt tiszteletbeli tagjai lőttek ,

III. SoMtrom-utca 462 r M

h á z
csépié fépeilftnel kövest*

M

Dr Ugrin László és Kachelmann

Évi rendes közgyűlést és össze
jövetelt tartottunk április 10 én a 
tagtársak élénk érdeklődése mel
lett. A közgyűlést Kemény Gyula 
társelnök nyitotta meg. Megemlé
kezett az elmúlt év nevezetesebb 
eseményeiről és meleg szavakkal 
méltatta a hazáért hősi halált 
halt Kormányzóhelyettesünket. 
Majd Őszinte szívből jövő szavak
kal kérte a Mindenhatót, hogy a 
mi szeretett Vezérünket, dr. 
Raffay Sándort mielőbb teljes 
egészségben láthassá k körűkben. 
Utána Szepesváry Jenő ügyv. 
titkár olvcsta fel mindenre kiter
jedő évi jelentését. A számvizsgáló 
bizottság jelentését dr. Kökényesi 
Pál terjesztette elő javasolta a 
közgyűlésnek a felmentvény meg
adását.

A Tessedik Sámuel Szobor és 
emlékbizottság jegyzőkönyve kap
csán elhatározta a közgyűlés, 
hogy a szarvasi Tessedik szobor 
miniatűrjét művészi fordmába 
hozza, és annak terjesztésére a 
Magyar Luther Társasággal meg
egyezést létesít. Elhatározta még 
a közgyűlés, hogy Tessedik mun
kásságát méltató dolgozatok
jutalmazására minden évben más 
gazdasági iskolában pályadíjat

tűz ki.
A közgyűlés az elnökség javas

latára a Szövetség tiszteletbeli tag
jaivá választotta dr. Cettler Jenő 
m. kir. titkos tanácsos egyetemi 
tanár, felsőházi tagot, dr. Ugrin 
Lászlót, a szarvasi járás jeles fő
szolgabíróját és Kachelmann Curt 
gazd. iskolai igazgatót azon érde
mek honorálásaképpen, melyeket 
a Szövetség és az elmúlt év 
szeptemberében rendezett orszá
gos Tessedik-ünnepélyek sikere 
érdekében kifejtettek. A tiszteleti 
tagságról szóló díszes okmányokat 
a júnimi összejövetel alkalmából 
fogják átnyújtani.

Igen ‘ élénk tetszésre talál 
Wágner Márton indítványa a Tes- 
sedik-kultusz elmélyítése érdeké
ben. A szarvasi gimnáziumi ifjú
sága részére 200 P vizsgái juta- 
iomdijat, Bartóky József emléke
zetét vagy irodami munkásságát 
tárgyaló dolgozat jutalmzására 30 
pengőt, Szabolcska Mihály műkö
dését méltató pályamunka jutal
mazására 20 pengőt szavazott meg 
a közgyűlés. Ezután SikiBéla ügyv. 
alelnök tartotta meg emlékbeszé
dét Elsősorban dr. Bartókv József 
ről majd Szabolcska Mihály és 
dr. Szontágh Tamásról beszélt.

Bűnügyi krónika
Plentii Pál 59 éves szarvsai 

lakos Var£a Ferenc fakereskedő
nél fűzifavásárlás közben ittas 
állapotban közbotrányt okozott és 
a rendfenntartásra megjelent 
Opauszki István rendőrrel dula- 
kodnürezdettsannak jobbkézét 
meg is harapta. A járásbíróság 
ezért 14 napi fogházbüntetésre 
Ítélte.

0 ív. Gulyás János szül. Juhos 
Mária 49 éves szarvasi lakos 
Iákásáról eltávozta után a gyufát 
nem zárta el, amit a gyermeke 
megtalált és azzal a szomszéd 
kocsiszínben tűzet okozott, mely 
leégett. Gondatlanság miatt 8 napi 
fogházbüutetésre ítélték, de a 
büntetést 3 évi próbaidőre felfüg
gesztették.

Pautik Mária csabacsűdi lakos 
Stynvan Mátyásnét megrágalmaz
ta. A járásbíróság 8 napi fogház- 
büntetésre ítélte

Lestyan Mihálv 20 éves szarvasi 
lakos özv. Révész Jánosné gaz
daságából — ahol szolgálatban 
állott — több ingó dolgot ellopott 
A járásbíróság ezért 8 napi fog
házbüntetésre és politikai jogai
nak 1 évi felfüggesztésére ítélte.

Kraszlró Andris szarvasi lakos 
cirokszakáll termését a neki har
madosként dolgozó Bikádi János 
szarvasi lakossal a Tiszántúli 
Cirokszakái Termelő és Értékesítő 
Szövetkezet mellőzésével seprű

nek feldolgoztatta, Bikádi János 
ezenfelül a Kraszkótól kapott 
harmados részét is feldolgoztatta 
seprűvé. A rendőri büntetőbíró 
a nevezetteket 2, illetve S napi 
elzárásra átváltoztatható 30, illetve 
20 P pénzbüntetésre ítélte.

.Gregor Ifitváoé szarvaBÍ lakos a 
piiiconkívül vásárolt árut A ren
dőri büntetőbíró 2 napi elzárásra 
átváltozható 10 pengő pénzbün
tetésre ítélte.

Melis György és Gunda Míhály- 
né szarvasi lakosok letagadták 
tengeritermésük egy részét s meg
állapítást nyert, hogy megfelelő 
termést nyertek, amelyből a be- 
szolgáltatási kötelezetségüknek e- 
leget tudtak volna tenni. A ren
dőri büntetőbíró 10 -10 napi el
zárásra átvátoztatható 100-100-P 
pénzbüntetésre ítélte.

Fodrásziparárszabcily
Úri kiszolgálási árak: Sima beretválás

40 fillér. Hajnyírás fazonra* vagy szakáll- 
vágás 80 HU. Hajnyírás géppel 70 tUlér. 
Fazon igazítás 50 fillér. Hajmosás 70 (Üt 
Fejbcretválás 70 fUL Kölnivíz; 20 fillér. Fé
sülés vagy bajuszvágás 10 fillér. .

Női kiszolgálási árak: VUhaJUám 120 
—:í*00 ptngÖ, tartóshullám 9 pengő, haj- 
nyírás 90 fillér! fésülés 30 fillér, maci
kor lakkozással 60 f. körömi akkozás 20 fil
lér, hajmosás 1*00 P.

A fel nem sorolt szolgáltatások árait a 
fpdrásziparosok szabadon állapíthatják meg. 
Úgymint: szökitéj, festés, tartósondolálás- 
stl együtt végzendő hajvágás, hajmosás stb 
külön fizetendők.

EsenxyG t,

Napernyőt, 

kertlemyöi 
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LITAUSZKY
esernyőkét zítő-mester Árpád-köz-
ben lévő műhelyében. (Piac-tár).
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— Korékpárazerencaétloiiség. Könnyen 
végzetessé válható kerékpárszerencsétlen- 
ség történt június 1-én estefelé a róm. kát. 
templom előtt. A betonúton több kerékpá
ros haladt a Hangya irányában, köztük 
Vityaz János szarvasi sertéskereskedő. A 
kerékpárosok mögött közeledett ugyancsak 
a jelzett irányban motorkerékpárján Dob- 
rotka Pál órásmester, aki azabály&zerűen 
megakarta előzni a kerékpárosokat. Köz
ben Vityaz János minden előzetes jelzés 
nélktil a templom előtti átjáróra akart ka
nyarodni, miközben a motorkerékpár oda* 
ért. Dobrotka Pál hirtelen fékezett, de igy 
is megtörtént a baleset, amennyiben a 
motorkerékpár nekiütődött a kerékpár ele
jének és Vityaz János a földre esett. Sze
rencsére az esés nem volt végzetes, mert 
a nevezett kerékpáros a leszálló Dobrotka 
Pál és egy járókelő kíséretében a maga 
lábán be tudott permi a rendőrségre, ahol 
elsősegélyben részesült, kipihente magát s 
azután hazament.

— Háztartási tanfolyam. A szarvat! m. 
kir. Teasadik Sámuel középfokú gazdasági 
tanintézet Igazgatóságának azakfelfigyelete 
alatt álló 6. számú m. kir. háztartási gazda
sági vándortanfolyam 1943. szeptember 20- 
161 október 3í-ig Szarvason hathetes tan
folyamét rendez. A tanfolyamra legfeljebb 
24 .olyan éptestfi, épérrékű és egészséget 
leány vehető fel aki 15. életévét betöltötte, 
és legalább az elemi Iskola IV. osztályút 
sikerrel elvégezte. A tanfolyamon e tanítás 
ingyenes. Étkezési díj címén azonban a 
felmerülő tényleges élelmezési kiadások 
részére minden növendék tartozik a belra- 
kozás alkalmával 15 P-t befizetni Beirat
kozni a tanfolyemra a gazdasági tanintézet 
igazgatóságánál délelőtt 8 órától délután 1 
óráig és délután 2 órától 4 óráig lehet A 
tanfolyammal kapcsolatban bővebb felvilá
gosítást a gazdasági tanintézet Igazgatósága 
nyújt

— Beiratkozás a Gimnáziumba. Az ág. 
hitv. ev. Vajda Péter-gimnázlumban az 
1943/44-i tanévre szóló beiratások június 
12-én szombaton reggel 9 órától és délután
3 órától lesznek az igazgatói irodában. Az 
L és 1L osztályba beiratkozni szándékozók 
tartoznak magukkal hozni származási ok
mányukat (születési anyakönyvi kivonatok, 
szülök és nagyszülők házasságkötési bizo
nyít ványa) ezt az anyakönyvi hivatalban 
egyégesen* egy darabban állítják Id. Az L 
o-ba csak az vehető fel, aki szeptemberben 
élete tizedik évét már betöltötte, de 13-lk 
évét még nem.

— Beiratások a polgári iskolába ás 
kereskedelmi szaktanfolyamra. A szarvasi
állami polgári leányislrolába |únius 12-éa 
regei 8-tól este 6 óráig kell beiratkozni. Az
I. osztályba csak helybelieket veszünk fel 
e napon, A vidéki L osztályosokat szept
7-én vesszük fel ha lesz hely, A felmenő 
osztályokba is csak a volt tanítványokat 
vesszük fel. Más iskolából jövőket vagy 
felvételi, magán vizsgával nyilvános tanuló
nak beiratkozni óhajtókat csak ka lesz hely. 
A beiratkozás rlkalmával az L oszt tantdók
7 31 P-t, u felmenők jeles-jó rendiek 6‘#0 
elégségesek 7*10, a javitózók javított tár
gyanként 2—2 P-t még, az ismétlők még 
10 P-t fizetnek. Ismétlő tanulót csak akkor 
veszünk fel, ha az iskolában leaz hely* 
Az L osztályba csak azok jelentkezzenek 
kik szeptember hő 15-ig a 13. életévüket 
még nem töltik be. Felvilágosítást nyújt az 
igazgató- A Szarvasi Női Kereskedelmi 
Szaktanfolyamra VL 12-én lehet beiratkozni. 
Felvételi díj 10 P, tandíj 200 P, Pótbelratás 
szeptember 6. és 7-én lesz

Június 5 szombaton, 6 án vasárnap é$ 7-én, hétfőn II TEMETÉSEKET II

Beszélő köntös fMSpátó
legdíszesebbig, a legnx.-

az első magyar színes film. tfyobb Igényeket kielégítek.
-- ------------ :____ _____________________________ Halottazálktás, exhumálás

. j .  . . nálam megrendelhető
Június 9-én szerdán, ás 10-én csütörtökön . ,  . _

, ,  Hantos György
H a v a s i  v a d m a a a r  temetkezésiv&H.iko*ó
■ T IL kerület Beliczey-út 17.
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5*05
506
5*10

6*50 8*30 17*45
6*53 8'33 17*48
6*58 8*35 17*49
7*16 8*55 1809

718 8*58 18*11
7*19 8*59 18*12
7*35 9*15 18*28
7'39 9*19 18*32
7*48 928 18*41
7*50 9*30 18*43

936 18*46
O 9*40 18*50

i Kűnszentmárton Fő-tér é
é Kűnszentmárton pályán. i
i Kűnszentmárton pályau. é
6 Öcsöd kűlsÖ x i
í Öcsöd községháza é
íöcsöd küllő x é
I Öcsöd egészségház x i
i Békésazentandrás gyógysz. i 
i Békésszentandrás közsh. i
i Szarvas gimnázium i
é Szarvas Arpád-szálló i
1 Szarvas Árpád-szálló é
é Szarvas pályaudvar i

6*40
6*37
6*34
6*14

6*12
6*11
5*57
5*53
5*42
5*40
6-34
5*30

C

12*58 
12*55 
12 54 
12*34

12*32
12*31
12*1712*i:i
120212*00

17*37
17*34
17*32
1712

17*10 
17*09 
16 55 
16 52 
16*40 
16*38

1945
19*43
19*42
1928
1924
19*13
19.10
1904
19-00

x =  feltételes megállóhely; O =  csak hétköznap közlekedik 1

Érvényes 1943 májú* 17-től.c é* — „= cíljc hétkönup köelekedík
Szarvas—Öcsöd között,______

640
648
6*56
6*58
70*
710
725
7*28
739
745
7*49
751
7'58
800
805
8*08
815

15*40
1548
1556
15*58
16*08
16*10
16*2516*28
16*39
16*45
1649
1651
16*58
17*00
17*05
1708
17*15

í Lakytelek pályaudvar é 
i Uszaug pályaudvar x é 
í Tisza ug postahivatal i 
i Ti«aktírti elágazás x i 
i Tiszaras alsó m. b, í 
i Tiszasaa felső x i
i Csépa temető i
i Csépa felső m. b. x i 
é Szelevény élág. x i 
i Szelevény postahivatal i 
i Szelevény elág. x é 
i Halesz-dűló x í
i Palóczy-Horváth p, x i 
i Csörgemalom x i
i TiszakiirU elágazás x i 
i lstvánházi puszta x j 
1 Kűnszentmárton Fő-tér |

5*40
5*32
5*24
5*22
5*12
510
4*55
452
4*41
4*37
4*31
4*29
422
4*20
4*15
412
4*05

1440
14*32
14*24
14*22
14*12
1410
13-55
1352
1341
13*37
1331
13*29
13*22
1320
13*15
13*12
13*05

800 i Szarvas Árpád-szálló é 16*15
8 02 í Szarvas csendőrlakt x i 16*13
806 i Endaődi elágazás r k 1609
8 11 i Szarvasi E^üair**ótóV x i 1604
8*20 1 Csabacaúd községháza x i 15*56
8*27 i Csabacsüd vasútállomás i 1352
8*38 i Gyomai elágazás x 1 15*38
844 i Ponyiczky*tanya x i 1501
858 i Kondoros községháza i 1**4
907
911

i Appogyi-iikola x 
1 Kükondorosi csárda x

i
1

15XJ8
15*04

9*24 i Kern úti csárda x t 14*54
9*29 i Nagy Cztadfetanya x i 144Ó
M l i Bcsab* kglső x i 14^4
9*55 é Békéscsaba Csaba-siálló 1 H2Q

10-03 é Békéscsaba p. u. i 13*55

d =9 hélktcaop: Utfe qwla éa kfit

T e s t e d z é s
Atlétikai verseny

Vasárrap a gimnázium rendezésében 
DélkerüleU KI SOtt Egyéni Atlétikai verseny 
volt a Horthy Miklót sport-talapén. Az 
utazási és egyéb akadályok ellenére szép 
számban felentek meg kerületünk Ifjúsági 
atlétái* • a megtartott versenyen az alábbi 
eredményeket érték el:

100 méteres síkfutás : 1. Szórádi István 
(Gyula) 11’7"# 2. Csordás Tibor (Gynla) 
11*8", 3. Them András (Szarvas) 12", 4. 
Pótalaki Zolttn (Szeghalom) 12".

400 métán* túlfutás: 1. Szénást László 
(Gyula) 54'iM, 2. Kertész Tibor (Szeghalom) 
55*8*’, 3. Soltész András (Gyula) 56**- 4. 
Németh Károly (Szarvas) 56*2".

200 méteres síkfutás: 1. Vaszkó Andrát 
(Szeghalom) 24"v 2. Biros Mihály (Gyula) 
24", 3, KeHger István (Szentet) 24 3".

800 méteres síkfutás: 1. Paulinyi Kornél 
(Gyula] ?14'4'\ 2. Illyés Bálint (Szarvat) 
2 Í¥ Y \

1500 méteres síkfutás: 1. Tóth Mihály 
(Orosháza) 4'34*6”, 2. Gasztonyi Tibor 
(Gyula) 4*39*3*’, 3. Laorencry Jenő (Szarvas)
4 perc 44 8 másodperc.

110 méteres gátfutás.* 1. Dömer István 
(Gynla) 17.1". 2, K. Nagy Janót (Szentea) 
182", 3. Paulinyi Kornél (Gzula) 20?".

Öttusa: 1. Paulinyi Kornél (Gyu!a) 2439 
pont, X Tompa Ferenc (Szeged] 2258 pont,
3. Luttyik János (Szarvas) 2173 pont, Nagy 
Ferenc (Gyula) 1914 pont. Varga Jánoa 
(Szeged) 1823 pont

Sáiydobás: 1. Georgeívits Milutin
(Orosháza) 11*62 méter, 2. Lustyik János 
(Szarvas) 11*50 m., 3. Nagy László (Gyula) 
11*20 m.f 3, PauUnyi Kornél (Gyula) 11.06 m.

Diszkosz: 1. Nagy László (Gyula) 34*43 
méter, 2. Georgeivits Milutin (Orotháza) 
32*72 méter, 3. Füzesi Béla (Szarvas) 26.70 
méter, 4. Urbányi Béla (Szarvas) 28.65 m.

Gerelyvetés: 1. Nagy László (Gyula) 45 09 
méter, 2. Tompa Ferenc (Szeged) 43 91 hl,
3. Juhász László (Szeghalom) 41'94 méter,
4. Dömer István (Gyula) 39 65 méter.

Magasugrás: 1. Csordás Tibor (Gyula) 165
cm., 2 Datrner László (Szeged) 160 cm. 3. 
Pepii István (Szeghalom) 160 cm., 4. Val- 
kovszky György (Gyula) 155 cm.

Távolugrás: 1. Siórádi István (Gyula)
6*24 méter, 2. Biros Mihály (Gyula) 6 23 
méter, 3. Pótnak! Zoltán (Szeghalom) 6*08 
m., 3. Paulinyi Kornél (Gyula) 6 07 méter.

Rudugrás: 1. Tompa Ferenc (Szeged) 3 
méter, 2. Jámbor János (Szeghalom) 2 80 
méter, 3, Pardi István (Szeghalom) 2 60 m.,
4. Héjjá* Imre (Szeged) 2 60 méter.

Turul—GyAC 3 .0  (2:0)
Igen nafy közönség előtt, szólal izemben 

a Turul kezgi a játékot, de a széltől támo
gatott GyAC vezet először támadást, ame
lyet a védelem biztoaan vervíma. Lassan 
a Torul fölényt harcol Ki, s széllel szemben 
is veszélyesen támad. A 13. percben Tunil 
támadás után Károlyi gyönyört váratlan 
lövését a GyAC kapós szépen védi. GyAC 
lefutásokkal kísérletezik, s egy támadást 
Osvár tees ártalmatlanná. A 19. percben 
góllá érik a Turul fölénye : Kuhafda azada- 
dói rúg, Károlyi Mafdikhoz fejeli ez ót ki- 
ugratja s Károlyi a hálóba 16 1: a  Most 
már a Túrni fölény még növekszik a GyAC 
alig jut szóhoz* « csak ^védelmének kö
szönheti, hogy nem éri & kavut „baleset" - 
A Torul csatársora nagyon szépen fátszik, 
s as egész csapat szívvel és lélekkel ltuzd. 
A aegyigyekeiet eléri méltó, jutalmát a 30. 
percben, amikorit Szűcs— Majdik—Károlyi 
támadása után Károlyi a hálóba lő 2:0, 
A további Időben is a Turul van fölényben, 
azonban a GyAC védelem mindig iákor 
lép kőrise.

As aIső féÜdó iramától fáradtan lépnek 
a esapetok a pályára, s ax iram közel sincs
dy* fc* e K *  WWIw A Tvnd

izéitől támogatva it elég gyér támadásokat 
vezet, s bizony a Turul kapu is türűbben 
kerül veszélyfana mint az eltő félidőben, de 
a védelem minden tagja nigy igyekezettel 
játszik és küzd. A 28, percben veszélyes 
GyAC támadás után biztos góloak látszó 
helyzetet Ojvir nagyszerűen öklözi a kapu 
fölé. A Turul lattan fölénybe kerül s oly
kor* olykor csak a szerencse menti meg a 
GyAC-ot A 38. percben szabadrúgás után 
a GyAC hátvéd saját kapufájára lövi a 
labdát- A 39. percben Károlyi—Kerekei I( 
és Majdik támadása után Szűcs a hálóba 
lő 3; 0. Még ezután Is kisézletezik a Turul 
gólt lőni, de hol fölé, hol mellé megy a 
lóvét.

A Turul jövő vasárnap utolsó bajnoki 
mérkőzését jfctsza Békéscsabán * Rokkával.

Válogatott mérkőzés Szarvason I
Mint illetékes helyről értetfihflnk a 

Turult tavaszi jószereplése alapján ar. a 
megtiizteltetéi érte a Körös vidék Kerület 
Elnökségétől, hogy a nagy játékerőt kép
viselő Kerületi Ifjúsági válogatottat pünkösd 
vasárnapján Szarvasra küldi hírverő mér
kőzésre, amely ellen a Turul komplet 
csapata fog felláünL Előre felhívjuk járásunk 
sportszerető közönségét a nem mindennapi 
„sportcsemegére *.

Ax I, osztály helyezése.
1. N. MÁV. 24 21 — 3 81; 25 42
2. MSE 23 13 6 4 49: 33 32
3. GyTE 25 13 5 7 42: 33 31
4. OMTK 24 13 1 10 48: 46 27
5. GyAC 24 10 6 8 39; 27 26
6. TLE 24 12 2 9 58: 43 26
7. BISE 23 11 1 11 36: 42 23
8. Turul SE 24 10 3 11 40: 52 23
9. KoTF 24 10 3 11 42: 54 23

10. NSC 24 10 1 12 46i 65 21
11. GyTK 23 8 5 10 41: 61 21
12. Rokka 24 9 2 13 40; 42 20
13. Hunyadi 25 7 3 15 27: 54 17
14. CASS visszalépett

Szarvat község elöljáróságától.

Hirdetmény.
Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a 20 

kát. holdon felüli gazdálkodók által ke
nyérgabonából kiadott arat&- és ctéplő- 
rétzt ctak az esetben lehet a betzolgáite- 
táii kötelezettségbe betudni, ha a gazdál
kodó a munkaszerződést 1943 évi júniut 
hó 15*ig a nyilvántartó hatótágnak bemu
tatja.

A szerződéses idénymunkásoknak ki
mért kenyérgabona a beszolgáltatási köte
lezettségbe be lesz tudva az esetben, ka 
az idénymunkái a gazdaságban előforduló 
összes munkák végzésére szerződik le, s 
ha a gazdálkodó a múnkásszerződéit 1943 
évi június hó 15*ig a nyilvántartó ható
ságnak bemutatja.

Mindazok a mezőgazdasági munkások, 
kik mezőgazdatági munkára kenyécgabom 
járandóság mellett szerződtek le, munkás- 
igazolványukat június hó 15-ig bemutatni 
tartoznak. Annál is inkább, mert ennek 
elmulasztása esetén vámőHéfi jogosultsá
guk megszűnt s fdül nem bélyegzett mun- 
kásigazolványra búza nem adható ki.

A 100 kát. holdon felüli szántó terüle
ten gazdálkodók, az arató- és 'cséplőmun- 
káiokkai, valamint az idénymunkátokkal 
kötött szerződéseket a gyulai ÜózetyátásI 
Felügyelőségnél, mig a 20—100 kát hol
don gazdálkodók Szarvas, Árpád-bazár he
lyiségében lévő közellátási hivatalban tar
toznak bemutatnL

A munkásigazolványok felülbélyegzése 
ugyancsak az Árpád-közben lévő közellá
tási hivatalban eszközöltetik.

Nyomatékosan figyelmeztetjük az érde
kelteket, hogy fenti kötelezettségüknek sa
ját jól felfogott érdekükben feltétlenül ét 
batáridőre tegyenek eleget, mert ennsk el
mulasztásé súlyba hátránnyal jár a későbbi 
időbsn a szerződések illetve a munkás
igazolványok bemutatása nem eszközölhető.

Szarvason, 1943 évi június hó 2-án.

Elöljáróság.

Eladó földek:
459 négyszögöl Macózugban a Kőrös melleit;
1368 négyszögöl gyümölcsös faggyasi lapojbio ;
1600 négyszögöl sÍAotó szentesi kővesúthoz közel;
7 hold szántó kövesút mellett közel a városhoz ;
5 és fél hold I. osztályú szántó Sárkány-dűlőben;
10 hold szánta Örményzugban;
19 hold Kúnszentmárton mellett;
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décten;
34*/t hold szántóföld ée 17 hold kaszáló Külső Ecseren;
60 hold szántó Klskirályságon;
195 h. részben szántó részben legelő tanyával Ecseren kövesút mellett

Eladó házak:
L kerület 71. sz. Sonkoly-féle tiszta kőépitményű sarok ház í 
Köröiparü halászcsárda;

L kerület 105. számú cseréppel fedett beltelkes lakóház; (Sük f̂éle)
I. kér. 117 számú központban levő belielket lakóház;
L 432. ez. cseréppel fedett lakóház.
IL kerület 25. számú, piactér közelében lévő ház nagy telekkel;

IV. kér. 81 sz. igen jó karban lévő cseréppel fedett saroképület; ,
Körősparti nyaraló erős kőépülettel;

Vételre kéresttuk:

Jóminőségű szántóföldet tanyával cca.. 30^00^— P-lg;
Továbbá nagyobb ingatlnat 100.000 P-tőI felfed 600.000 P-ig.

Ináatlöuok adásvételének ügyével forduljon bizalommal a

Szarvasi Hitelszövetkezeihag,
lúd a megbízást eredményesen közvetítik.

APRÓHIRDETÉSEK
Keveset használt piOstdivány éa ponyva 

eladó ÜL k. 51. fttt

Eladó L kar. Vajda Péter-utca 189 es* 
ház. 826

Eladó cimbalom. Érdeklődni Tóth Mi- 
hálynál VU. külker. 14X____________ 824

Eladó egy t̂sztn oéttéoy 1 évet pn- 
likutyiL Cim a Idaáőban. 823

Modern konyhabútor eladó. L kér. 530. 
_____ ________________  Bt2

Egy darab 3-as fehér esskrény eladó. IV. 
kér. Korona*utca 203. SJ0

Férflktrékpár eladó VI1L kfllk 832

Tisztviselői vagy hasonló állást keres 
garanciával 31 éves Őskeresztény (lrémyfe- 
ken is). Cba a kiadóbto. 8S4

Selyemharisnya fejelést vállalok Pricz 
Pálné IV. kér. él|l. 84»

Eladó egyezőbe konyhás ház L kér. 747 
________________________________Ml

Eladó 8 db országos dupla kaptár kerte
tekkel és egy drb jó karban lévé htntó.&- 
deldődni Janecskó Pál IV. kér. 293. hsa. 
_______________________ 842

Keveset használt sport gyermekkocsi 
megvételre kerestetik L 79. sz. 814

Egy. db hárgias fehér szekrény eladó IV. 
Korona-utca 203. 844

5 db használt de jó állapotban levő ab
lak üvegezéssel együtt eladó L kér. 7é t*.
___________________ _____________ 846

Eladó 35 hold föld tanyával Décsi lapo
son. Érdeklődni VL kk 19Q|5. 847

5Udó 13 bold fold tanyával SqmtesMt 
mellett. Érdeklődni 111. külker. 114. 848

Egy zongora (Píanino) hatzonhérW .ki* 
a 46. Cim a JfiadóhivataibeiiL BM

Csabzetűdöu 10 hold főid eladó. £n|ek- 
lódni Vi. kker. 197. 858

8 kát* hold főid jó tany^épülettpl Ele
gyesen 442 sz. a. sladó. 8)1

Állást keret 4 középiskolát végzett Ic-
áay (gyón- ét gépirátban íártas). Cím m 
kiadóban. 8)2

Jókaiban lévő férfi varrógép eledó. 
Szarka vendéglősnél a KitgirdaWHw 883

Salétrom-utca 422 számú ház elaéó 855

Egy «Ug basznék pártás magyarrubn és 
egy. tinóm fekete kossSUm etaáö. H kerBOu

Kriska Fái kettmárosuil 1 
poa JorkaM km éa : l  M as 
laook eladók- L k  9 ^ .

7 hón*-

w

Kákal-halomnál S hold széntÓfŐld>iAr|^- 
sen flzl̂ bs^

Hengercsiszolás, elektromos hldegliegsü" 
tés, dobkoeárfeltÖlÉés, öntözómeéee szivaty- 
tyénál <s> msnnipáiW* javî taL Bpadmun- 
kák. H ^ éh V fig n ilíiiii S n S  eladók
O s g y K f t S i B S E r  818

NYOMATOTT MÜLLOt ZABOLT 

KOnYVNYOMOÁJASAK, SDütVASOK.


