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A becsületes sojtó
Kállay Miklós nániszterelnök a 

közeli napokban kitüntette a ma
gyar sajtó reprezentánsait, mely 
alkalommal ezeket a sokatmondó 
szavakat véste a mai kor minden 
magyarjának a szivébe: „A be
csületes magyar sajtónak az állam
vezetés valamennyi másténvrző 
jével együtt kell működnie.14 Ezzel 
a mélyenszántó kijelentéssel kap 
csolatban eszünkbe jut az a sajtó, 
amely a műit \ilágháb srűban „di
vatozott" Magyarországon, mely
nek még véletlenül sem volt a 
kormányzattal egyazon rezgés
számba behangolt húrja, amely 
sajtónak szellemi gyökerei nem a 
nemzeti talajban és eszményekben, 
hanem a báselí Cion bö’cseinek 
jegyzőkönyveiben sarjadíak és nem 
azon dolgoztak, hogy összetartsák 
és összehozzák a nemzet külön
böző osztályait, hanem hogy tőrt 
és bombát adjanak a felizgatott 
tömegek kezébe.

Emlékszünk rá, milyen (éktelen 
gyűlölettel mocskolták be akkori
ban vezetőinket, csakhogy <önkre- 
tegyék a beléjükhelyezett bizalmat, 
s az illetők kénytelenek legyenek 
lelépni a közélet tzinpadáról éa 
hogy nekik jusson a „szellemi" 
vezetés, minden politikai pozíció. 
Emlékszünk, milyen féktelenül 
ordították : Nem akaruok katonát 
látni I Mi világpolgárok vagyunk! 
Nekünk nem kell sem család, sem 
haza I Mi ántánt barátok vagyunk ! 
Nekünk nem kell integer Magyar 
ország I

Sötét, 870Torú idők vol'ak azok. 
De még szomorűabbakká 'álnak 
akkor, ha elgondoljuk, hogy ezt 
a feneketlen nagy iezüllést egy 
gonoszul irányított sajtó kezde
ményezte és táplál* a# melynek 
irányítói nem voltak magyarok 
sem fajilag, sem lelkileg...

Hála Istennek, felébredt a ma
gyar I Kicsavarta a sajtó tollát az 
idegen elemek kezébftl és ma már 
magyar ember, magyar szívvel, 
magyar célkitűzéssel végzi a sajtó 
fontos munkáját I

Sajnos, a diadal még nem teljes! 
Ifjúságunk kezében még mindig 
akad selejtes értékű, homályos és 
gyanús eredetű frásmű, a nép 
kezében még akad néhány újság, 
mely a sorok között még mindig 
a fertőzés és a rombo'ás csiráit 
árasztja magából.. . de ez szóba 
sem jöhet már az 1918 as arany
világ mellett.

D& bizunk a kormányzat további 
aktivitásban, mely következetes 
céltudatossággal kipalántái ja a 
nemzet szellemi testéből az idegen 
aajtógyo mokat és százszázalékban 
valóra válik az a becsületes ma
gyar sajtó, mely nem rombol, de 
épít; nem izgat, de békít; s amely 
sajtó az Isten, a haza és a ctalád 
hármas szent eszményét szolgálja 
kizárólagosan és miaden erejével I

A búza árának új megállapítása és a vágómarhák 
igénybevételének ügye a megyegyűlés előtt

Békés vármegyetörvényhatósági 
bizottsága május 13 án, csütörtö
kön rendes évnegyedes közgyűlést 
tartott Beliczey Miklós elnökleté 
vei. A Hiszekegy elmondása után 
vitéz Pánczél József vármegyei 
főjegyző bejelentette, hogy az al- 
ispáni jelentést a törvényhatósági 
tagok már korábban nyomtatás
ban megkapták.

Az alispáni jelentéshez B. Szabó 
István szólt hozzá elsőnek. A je 
lentést elfogadja, de néhány mező- 
gazdasági dologra a vármegye fő
ispánjának figyelmét óhajija fel
hívni. Kéri, hogy a vágómarha 
igénybevett lénél egyöntetű eljárást 
kellene bevezetni. A szükséges 
áldozatot mindenki szívesen meg

hozza. De ebből az áldozatból 
senki ne vonja ki magát.

A másik kérése az, hogy a bú
zának az árát megfelelő árvonalra 
emeljék. A búza árát egyszer ma
ximálták, mií más cikkek árai 
emelkedtek. Kéri, hogy ezen a 
téren olyan megállapítás történjék, 
anely megfelel a gazdatársadalom 
követelményeinek A vármegyei 
közgyűlés adjon hangot annak, 
hogy a búzának olyan árat álla
pítsanak meg, hogy a termelés 
rentábilis legyen, ismételten kéri 
a főispán közbenjárását.

Beliczey Miklós főispán válaszá
ban kijelentette, hogy a felszólaló 
al^al felhozott tények ismeretesek 
előtte. A most igénybevett mar

hákat már beszámítják a Jurcsek- 
féle pontokba. A búzaárakra vo
natkozó indítványt örömmel üd
vözli, s a maga részéről javasolja, 
hogy a magyar királyi kormájiy 
a búzaárát méltányos színvonalra 
emelje fel. A főispán válaszát a 
közgyűlés örömmel vette tudomá
sul és az indítványt egyhangúan 
magáévá tette.

Vitéz Márky Barna dr. alispán 
kijelentette, hogy a vágómarhák 
igénybevételével kapcsolatosai! a 
jövőre nézve megfelelő tervezetet 
dolgozott ki, amely szerint bizo
nyos formában községi kárpótlási 
alapot létesítenének. Az alispán 
jelentését ezután egyhangúan 
elfogadta a megyegyűlés.

A kalászos termények tűzvésztől valá oltalmazásáról 
adott ki rendeletet a vármegye alispánja

Vármegyénk aispónja a mezőgazdasági 
kalászos ' terményeknek a gyujtólapoktól, 
gyujtócsövektól, nemkülönben a gyújtástól, 
való megvédése érdekében az alsóbbfoku 
hatóságokhoz rendeletet adott ki. E rende
let alapján a kalászosokkal bevetett határ- 
részeket tűzvédelmi körzetekre, csoportok
ra kell osztani. E tűzvédelmi szervezet a 
kalászosok érést kezdetén veszi fel a szol
gálatot, s a szolgálat tart mindaddig, mig a 
termények learatása, behordása, illetve 
cséplése be cecn fejeződött.

A határt tű*figyelő körzetre és csoportra 
osztják fel, mindegyik élére az ott lakó, 
megbízható egyénekből egy parancsnok és
2 helyettes \e*z kijelölve. Nappal a tűzfi- 
gyelő szolgálatra a környékbeli csoportok
ban lakó leventék, fő- és középiskolai if
jak, valamint az idősebb egyéb tanuló ifjak 
jelöltetnek ki.. Este 9 órátől reggel 6 óráig 
a figyelő szolgálatra elsősorban a körzet

ben és csoportban lakó segédtüzoltói szol
gálatra kötelezettek fognak kirendeltetoi, 
másodsorban pedig azok, a^ik személyes 
légvédelmi szolgálatra vannak kötelezve.

Minden védelmi körzetet riasztó eszköz
zel szerelnek fel, amelynek igénybevételé
vel történik a körzet, tanyacsoportok, va
lamint a határrész riasztása. Ahol távbe
szélő a tanyacioportban nem áll rendel
kezésre. kerékpárosok, illetve lovasküldön
cök lesznek kijelölve, akiknek feladata lesz 
a határban keletkezett lüiet a tűzoltóság
nak, a hatóságnak, valamint a csendőrség- 
nek jelenteni Közveszély esetén a gyalo
gosokat és szekeres erőket is igénybeveszik.

Minden védelmi körzetben és csoport
ban az aratás befejeztéig készenlétben kell 
tartant ekéket, boronákat, aratógépeket s 
ahol van szántógépet.

Soros fogatszolgált&táai rendszerrel gon
doskodik a hatóság ezeknek vontatására

alkalmas igaerőről. A learatott kalászos 
terményeknek tűzvédelme tekintetében rész
letes intézkedéseket tartalmaz a rendelet, 
amelyet annak idején szintén közölni fo
gunk.

A kiadott rendeletből megállapítható, 
hogy a hatóság a maga részéről minden 
lehetőt elkövet, s vármegyénk alispánja 
már most megtelte azokat az intézkedése
ket amelyeknek végrehajtásával a kalászos 
terményeknek a tűzvész pusztításától való 
megvédése biztosítható. Áz önvédelmen kí
vül mindenkinek hazafias kötelessége a 
megszervezett védelmi szolgálat keretén 
belül a honvédelmi érdekeket szolgáló vé
delmi szervezetben teljesíteni a reáblzott 
feladatokat. Reméljük, hogy a vármegye, 
lakossága a maga részéről is mindent el 
fog követni az üdvös rendelet teljes mérvű 
végrehajtására, mert csak Így lesz bizto
sítva a mindennapi kenyerünk.

A terménybeszolgáltatási kötelezettség 
és az áru forgalombahozatalának új módja

A háborús gazdálkodás következtében 
előállott helyzetben a kőzellátás biztosításá
ra a kormánynak gondoskodoia keltett 
arról, hogy a mezőgazdasági cikkek minden 
fogyasztóhoz arányosan eljussanak és így 
az ország közellátása biztosítva legyen. Az 
a rendszer, amelynek alapján korábban az 
egyes mezőgazdasági cikkek elosztása tör
tént, a termelők elszámóltatásán alapult Ezt. 
az elszámoltatási rendszert a folyó évben 
az úgynevezett Jurcsek féle, a kivetési rend- 
sier váltotta fel.

Az elszámoltatási rendszertől való eltérés
nek számos indoka között felemlíthető a*, 
hogy annál az eredmézy megállapítása tel
jesen labilis, a mezőgazdaság mintegy öt- 
milliárd értékű termésből legfeljebb egyötöd 
az ellenőrizhető. A termelés irányítása 
ugyancsak kevéshbé lehetséges az elszámol
tatási rendszer mellett, így például amikor 
hizlalás! takarmányra lett volna szükség, 
ehelyett túlnyomóan fenntartó takarmányt 
kapott az ország.

A kivetési rendszerre alapos meggondolás 
után tért át a kormány Igen széleskörű 
adatvizsgálások alapján, a szociális követel
mények fiygelembevételével, a gyakorlati 
keresztülvitelt kellően csiszolva lép éleibe 
az új rendszer, amely a termelés és a 
szükséglet összhangbahozatala peUett gon

doskodik úgy a gazdálkodó érdekeltség, 
mint az ország fogyaszt&közöniégének igé
nyéiről A kivetési rendszert hosszú évek 
tapasztalatai igazolták Németországban.

Amint az e tárgyban kiadott 6.000/1943, 
M E számú rendelet, valamint az annak 
végrehajtását elrendelő 100 800/1943. K. M. 
számú rendelet megállapítja, a kivetés 1943. 
július t - töl 1944. június 30*ig terjedő évben 
az egész szántM)ld terület kataszteri tiszta 
jövedelme alapján történik, olyképen, hogy 
minden aranykorona után 10 kg. kenyér
gabonát, vagyis 10 búzaegységnek megfelelő 
mennyiségű mezőgazdasági terményt vagy 
terméket kell a közellátás céljára a hatóság 
által megállapított áron bescolgáltni. A ren
delet részletesen felsorolja a faszolgáltatható 
cikkek búzaegység számát is.

Éten megállapítás alapján a mezőgazda
sági termelés értékének miotegy 60 száza
léka marad a gazdának, 40 százaléka pedig 
a körellátási beszolgáltatás alá kerül. Ez az 
utóbbi mennyiség mintegy kétmilliárd érté
kű árut jelent.

A beszolgálta’ási kötelezettség ellenőrzés
sé re a gtzdakftnyv szolgál, A gazdakönyv
ben a 100 holdoo aluli gazdákat a hatóság 
jegyzi be a besrolgáltatási kötelezettség 
mértékét, valamint a teljesített beszolgálta
tásokat, úgyszintén a vámőrlési jogosultságot.

A beszolgáltatás vagyis az árú átvétele 
úgy történik, hogy a gazda az árut a ható
ságilag feljogosított és igazolt kereskedőnek 
vételi jegy ellenében hatósági áron adj * el. 
Az eladásról a kereskedő a gazdálkodó 
számára vételi jegyet állít ki éa a vásárlást 
a gazdakönyvbe bejegyzi, ahol azt aláírásá
val is igazolja. A vételi jegyen fel kell 
lüotetnl a megvásárolt termény vagy termék 
nemét, minőségét és tisztaságát, az eladó 
nevét, gazdakönyvének számát és a vevőcég 
nevét. A gazdálkodó köteles a vételi jegyet 
megőrizni és felhívásra a nyilvántartó ható
ságnak b« mutatni.

A beszolgáltatott és a kereskedelem bir
tokába került áru fölött a közellátási ható
ságok rendelkeznek. Az áruforgalmat lebo
nyolító kereskedelmi szervezetet kiépítése 
ágy történik, hogy kijelölnek ámcsoporton- 
klnt 40—50 nagykereskedőt akik az egész 
országra kiterjedő hatáskörrel megvásárolják 
az árut. Ezek mellett az országos országos 
hatáskörű közérdekű közellátási üzletek 
mellett működnek ugyanilyen feladattal 
kisebb, úgynevezett megyei hatáfkÖrű cégek. 
Ezek az országos és megyei hatáskörű 
nagykereskedők megszervezik és kijelölik 
a maguk gyűjtő hálózatát, vagyis azokat a 
kiskereskedőket, akik részükre a gazdálko
dóktól az árut közvetlenül bevásárolják'
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Ezeknek a kiskereskedőknek megválasztása 
teljeccn a velük üzleti összeköttetésben álló 
oagykereakadfltől függ, azzal a korlátosáé-
ul, hogy a kftzellátásügyi miniszter réiiér* Lapunk egyik múlt számában Ezek után természetesen meg- 
vétó-j°í van fenntartva. hírt adtunk az evangélikus egyház- indul a választási harc. Hisszük

S? i‘raiTcx̂ ta. község újonnan szervezett, né- azonban, hogy az nem „harc"
£b™“ £ * L ^  gyedik Ielkészi állásáoak betölté- leaz a szó nyers értelmében, ba-
hagyma. paprika, horgonya, tej. séröl. illetve annak előmunkálatai- nem egy tiszta folvamat, melyben

A temk ixciint • mez6gazdaságt iparok ról. Űjabb értesülésünk szerint az mindenki nyugodtan kifejezést 
ugyancsak ebbe a tervezetbe fognak oda- egyház vezetőségének sikerült oly adhat saját véleményének, anélkül 
tömörülni. . . .  , kedvező megoldást találni, hogy azonban, hogy-a neki nem tetsző
-uihiurf •  lakáskérdés nem leaz akadálya személyek iránt rágalmakat szórna
adott Tételjegyenkf^l égy további példányt •* állás betöltésének, és ócsárló szavakat hangoztatna.
• gaidanytlvántartó hatóságnak, egy pél- A jelölt személyét tekintve, úgy Ilyen „módszerek" mellett csak
dányt saját magának, esetleg egy további értesültünk, hogy az egyházköz- elbukni lehet, de győzni tem,
Példát pedig a megb^án* kiállté. ^  váill8zt6U vezérei egyértel- mert nem lehet Isten áldása és

1 készletek nyilvántartásit úgy or.zágo- legbékésebb úton abban megsegítő ereje oly akciókon,
un, mint megyeíleg végzik. Az áruidon- állapodtak meg, hogy az uj leiké- melyeket a harag, a bosszú, a 
náláa úgy történik.hogy azok a kereskedők. szi állásra Botyánszlty János me- gyűlölet vagy bármilyen áh. okság 
akik as áranétoutátban rétztíreunek. el- cőtúri lelkészt hívják meg. A kész fcíp’ál, Sajnos, mindig akadnak 
tiAmolAi céljára megkapnak f™- megállapodást azonban Botyáoszky bármely táborban, akilc a hamisság
hto l̂hltP'•z{£égktfLk kiszolgálást János lelkész lemondó levele ha- útjait jobban kedvelik: rágalma7- 
tzfikaégM. Amint a közSaaégui a izeivé- tálytalanítotia, a menyiben a felkért nak, sőt névtelen leveleket kül- 
nyeket a kereskedő megkapja, ezekért a lelkész úgy nyilatkozott, hogy nem dözgetnek, amint az egyéni érzé- 
mtvéayakárt magfalelo újabb árut kap. Jjagyja el paróchiáját. Ujabb kom- sük diktálja. Az ilyen kilengéseket
így a kereskedőnél elszámolásra mindenkor i . n  1 l  11 • .1 , 1 7 . . . _
a hatóság által neld kiadott alapmennyiség bináctók keltek szárnyra, hallani semmiképpen seoj lehet össze- 
▼aa. Ugyanez áll a feldolgozó iparosokra, lehetett Hulvei István nyíregyházai egyeztetni az evangélikus hittel,
■fltskre u. alesperes nevét is, kinek országos öntudattal és 'méltósággá  ̂ezek

A gabonatermés metfMéae a közallítii- viszonylatban is nemes csengésű szégyenfoltjai nemcsak az egvén- 
â yj mlniaiitériuin áld malomra hírneve van, azonban a legeteké- nek, hanem magának az egyház-

lyebb valószínűsége sem tételez- nak is ! 
állapításánál figyelembe vesrik a malom gépi helő fel annak, hogy nevezett — Éljen ki ki a neki adott joggal, “  Tábori posta. Koszik íayorgy. 
teljesítőképességét, a befektetett tökét a különben itteni segédlelkészkedése fejezre ki véleményét, ha akarja; őr vezető, lapunk technikai munka- 
atenMlfi *t lopctohm óta tiszteletnek örvendő — leli ész de ne éljen vele vissza és senki t4« a (Tábori postaszáma 164/54)

feleslege* »zállítéii,̂  a szarvasiak kedvéért otthagyná; sem feledje, hogy minden egyéni *öldszinű tábon levelőlapot küldött 
letfleg furarozáil teher nélkül legyen a szülővárosát és anyagyülekezetét- érdek felett áll az egyház érdeke! szerkesztőségünkhöz a következő 
gabooatermée feKrBOietS. Üzenettel „Megnyugtató Üzenetem

A baromfi és tofáakweekedekm a terme- küldőm dusanyámnak, testvére
iknek aterrazett szerint bélyegrendazer _  ,  r  <. i / ,  , , ,  imnek, menyasszonyomnak, roko-
alapján igazol az Ara átvételét. CQV OVGS G  I UfUI M O Z Q O - S Z in h a Z  naimnak és ismerőseimnek. Hála
A Ubbi árucsoportokban részint már , - • Istennek egészséges vagyok, jól

megvan a közellátási kereskedői aceirezet. ‘ A szarvasi nagyközönség már jobb és uiabbnál-uiabb filmeket, érzem magam. 1943 május 7-én.
ahol pedig még macáén, ott a többiekkel régóta hiányát érezte egy máEodik , Ez alkalommal csak annyit sze- Roszik György."
azonos elvek ábpján fogják azt megtervezni. m9Zgóképszinháznak, mert igen .retnénk a Turul Mozgó érdemes

gyakran megtörtént, hogy a sző- vezetői szivére kötni, hogy soha "°j konferencia. "  békési,
‘ rakozni és művelődni vágyó közön- egy pillanatra 83 feledjék el azt az arad-békési és csan&di ev-
Ápolónőképző iskolák ség befogadására márnetn bizonyult ,a célkitűzést, melyről az el&ő egyházmegyék esperesei május 

■ ■ elegendőnek az egyetlen mozi. /előadás alkalmával az ünnepi szó- 25-én Orosházánjiői konferenciát
A Magyar Vöröskereszt Buda- Hosszas utánjárás u‘án az eszme nokok — dr Ugrín László és^^^ánák, melyekét Vitéz Stréter

pattan é* vidéken ápolónőképző testet Öltött és Tóth György és^dr vitéz Z°rinváry S/ilárd — meg Ferenc és Zulauf Henrik lelkészek, 
iskolákat állít fel, melyeknek tan- Bruncsák János agi'itása folytán :emlékeztekt hogy ludaíillik szigo valamint Farkas Mária diakonissza 
idejét két évben állapították meg* máról-holnapra, mintha a föld rűan csakis a keresztény erkölcs főnöknő vezetnek* A konferencián 
Az iskola elvégzése után a végzett afól nőtt voloa fel — állott elől- és a nerrzeti gondolat jegyében Szarvasról sokan vesznek részt, 
ápolónő továbbképzőszakképzésre tűnk az új mozgó — a Turul megfogant filmeket ho7zanak a kő- Iüdu:ás a reggeji vonattalf érkezés 
jelentkezhet, az iskola elvegzése Mozgó, mely 1942 május 23 án zönség e!é és hogy bármilyen kis „ eŝ e; Jelentkezni lehet a belmisz-
után az ápolónők biztos elhelye- megkezdte a működéséi mértékben is desfruáló filmet nem sziói ima- és bibliaórákon.
zést nyernek. Bár a mozi nem a kőnk urrerda tűznek ki programjukba bármilyen _Hftlvr«iaa*iiá* Tanunk mull

A tanitá* alatt a tandíj és elU- célzatával indult meg, mégis bizo- nagynak is Ígérkezzek annak 8̂ m6böl sajnálatos elnézés folytán
tás havi25 pengő, melyet minden nyosnemesvei.eny indut meg anyagi hozama! a Prot Nószövetség teaestélyéi 61
hó 8 lg be kell fizetni az iskola a két mozi kÖ2Őtt a választékosabb Nagy dolog a moM. Nagy Iehe- f „ „f^dánk ból kimaradt a 
pénztárába. Beiratási díj Buda- és újabb filmek lekötése, valamint tős4gek terrénuma. Lehet áldás és 82aiva&i Ferf, Dakarról szóló meá- 
pesten 70 P, külön orvosi vizsgálat a közönség előzékenyebb kiszol lehet átok. nevelhet és rombolhat. emlekezeg Poliólaö mefiemlítiük 
30 P* Vidéken a beiratási díj 10 gálása tekinietében. Emellett új- Ezért nagy e kö’csi felelősség hojJy a ptíril most is ÍZÍ.’
P. A fenti ösnegek ellenében a szeiü, ötletes és a grafika terén nyugszik minden mozi'u’ajdonos m ű k ö d ö t t  kö/re ed h á z i

jelentkezők teljes eillátást, kikép- művészinek mondható új plakátok villain. Kívánjuk, hogy a lulajdo- belmissziói t ren is és Rohoska 
zést és teljes egyenruházati fel- Jelentek meg az utcákon, friss nosok lelkiisinerete m n̂diá nyu- Qéza karna,y vetélésével szénen 
szerelést kapnak. Féifizetéses ked- életet hirdetve mindenfelé. Az godt legyen a*ekintetben, hogy 6;werülL élvetelesszámokkalemel 
vezmények cwk .  legritkább agilis vezetők kivá'ó súlyt helyez- a vezetésük alatt a Turul Mozgó r «  ^  l e r a  
Mrfhfff míImiAV, laltíniftifl ix tek az új filmek megszerzésére, csak egy célt ismerjen: jó filmmel
amúgy is jutányos tandíjra. s nem egyszer Budapestet meg- nevelni a közönséget, erkölcsös — Június 2 án, 3 án és 4-én

a ,,/|LÍ > . _i_, f ,  előzve hozták az újabb és újabb filmmel szórakoztatni az ifjúságot, lasznak a könyvnapok. Az’idén is,
m S í j i  i L  magyar és baráti államok filmjeit, ék hazafias magyar filmmekkel mint esztendők óta mindig, meg- 

Á közönség a vezetők ügybuz- ébren'ar la oi a neouzei őatudatot. jelennek a város utcáin a köny v- 
J I * ,Ai *q góságát méltóképpen honorálta is, Meg vagyunk győződve, hogy sátrak, hogy a tavasz három mp-

üli klimiíMrlS1 vi á í i mcr* hamarosan megkedvelle és a,Turul Mozgó vézptí-i tudatában jin bizonyosságot tegyenek arról 
_ i j  l°.;jí® ' ff. fr'jtXfi szívébezárta az új mozit, mely vannak mindezeknek és mindent a meghitt és szoros kapcsolatról,

. t. L iZ r í i  iui, tovaona számtalanszor zsúfolásig tö- elkövetnek a f-en'i eszmék meg- ameiy a könyv és olvasó, iroda-
^ ^ v ^ K Í S T6 ^ b b 4 m5tt “ « *  el0tt veti,i ^ obbnAl- va’6sitáaa érdekében lom és közönség között ma is

válioz itlaQul femiá'L E három nap
fS S i liS i — — — — “ ™ i— —  ünnepe a magyar könyvnek, kul-
rMhaMinnT iJm^nilváthíl I I '  L '  I • ; /  . »  r  t ■ túránk erejét, frissességét jelké-
elváU amoüT Lakohozok S Z ig O fU  t U Z V e d e lm O  pezi, ám ez a jelképes értelem

A pályázni szándékozók köze- 9  la’án soha sem domborodott ki
lebbi részleteket dr Nádor Jenő A kormány rendetetet adott homokmennyiség, mert ezzel e- annyira mint éppen az idei
fiS?* Vö_ 1“' m!ir Í**r“ í “ 1e ÎeQséí{1 áltfI kírokat hárfth.tunk kőnyvnápon. A vidéki könyvna-
röskeresxt helyi elnökénél szerez- használatba vett „folyékony gyui- el, ha hidegvérrel ás kellő krrfil- pok június 2 án.3 án. 4-én lesznek
hstwlt be, aki * gimnázium író- tóbombák ellen való védekezés tekintéssel alkalmazzuk a*t a lá
dájában szívesen szolgál felvilágo- céljából minden háznál két vagy káé élé lehullott bombákra. — Hősik napja. A szarvasi tár-
sftástal három 5—5 kg-os zac kót, vagy Mindenkinek saját érdeke első sadalmi egyesületek, inUzetek és

edényt kell tartani* homokkal vagy sorban, ho£y ezt a rendelkezést testületek a szarvasi LeventeEgye- 
száraz, porhaoyós földdel telve, végrehajtsa, de ki-ki tartozik ezzel sülettel karöltve, az idén is díszes 

Ugyanis az ilyen folyékony ben nemcsak öninafá ak, hanem szom- keretek közt rendezik meg a 
zines és foszforos gyujtóbombák szédainak és közvetve az egész Hősök napját. A mostani időkben 
vízzel nem olthatók, hanem csak nenjtzetnek. különös jelentőséggel biró ünne-
homokkal és földdel. E célból A rendeletet mindenki hajtsa pélyt a rendezőség a Hösök-szobra
kötelező, hogy minden háznál végre lelkiismeretesen, nehogy a előtt május u'.olsó vasárnapján
kéznél lágyán a megfelelő szárú hatóság előtt1 is bajba jusson. délelőtt 11 órakor tartja meg.

Betöltik a negyedik Ielkészi állást J f J  j[  1*

Egy éves a Turtíl Mozgó-színház

Islenttszteleiek :

A szarvasi ág. h. ev. ó-templombari va
sárnap délelőtt tót, este magyar/ az űftemp- 
lomban délelőtt magyarnyelvű íttenUszteletet 
tartanak.

A szarvasi róxn. kát templomban vasárnap 
d. •, .8 órakor diákmise. 9 órakor csendes- 
mise, 10 órakor 'szentbeszéd, nugymise. 
Délután 3 órakor bérmálási oktatás, 6 óra
kor ójtatosság. Köznapokon reggel egynegyed 
8-kor mise, délután 8 kor májusi ájtatosság.

Szarvason református istentiszteletet tar
tanak vasárnap délelőtt 10 órától az Arvaház 
dísztermében.

Levente islentlszlelelek:

A harctéren küzdő hős honvédcinkért 
ünnepélyes' istentiszteleteket tartanak. A 
róm. kát. leventék részére május 23-án dél* 
előtt 9 órakor róm. kát templomban szent
mise és szentbeszéd. Az evangélikus leven
ték részére június 6-án délelőtt 9 órakor 
a Hősi emlékmű előtt tábori istentisztelet. 
A leventék kérik Szarvas község közönsé
gét, hogy ezeken az istentiszteleteken minél 
nagyobb számban megjelenve rójja le hálá
ját a mindnyájunkért küzdő hős hon védő
inkkel szemben.

Csákvay-fajta Jettabárényokat és 
anyajuhokat kemek megvéUka

S C H IL L  A N D R Á S
MMMftokos u. p. Nagyszénás Bm.
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— Meghívó. A szarvasi állami C _ J  '  1 , ^ _  u Á « e á M Á / U  — Frissen keltett baromfiújára.
elemi, az ev. elemi népiskolák, a „ x .  .. , . , OZQIIOÖkOS e f f lO e rO le S  V é t s é g é é r t  Csirke géppel keltetett darabon-
polgári leányiskola, a középfokú szőne nyi v ni *. X v i f a n u k Á r n t  i / n n n H  ként 1.26, kotlóval 1 '84 pengő,
gazdasági tanintézet, a gimnázium Mindazon rokonoknak, ismerősük- IU ÖVI [ e g y n a Z a T  KapOTT Liba géppel, vagy kotlóval kel-
és atanitónóképzőiotézet a Vörös- "^^k dh^tf^klfm ^al végUsI-' V /JS  A n t a l  Ö C S Ö d l  f i a t a l e m b e r  tetve drb-ként 2 80 Pengő. Kacsa
kereszt:iavárai£|úsógihangversenyt tőségén megjelentek, ezúton .non- ’  0 5  O C S O O I  p ü T a i e m u e r  géppel vagy kotlóval keltetve
rendez tartalmas műsorral május dunk hálás köszönetét. r f . , . , t A .. drb ként 1 '80 pengő. A bérkelte-
23 án délül án 4 órakor a g.mná- Szarvas, t9u  májú* 19. . >de,é“ reszlete- szembefordult támadójával. Vas téSnek mélfáQp u * h,82not meg
zium udvarán. ötv. G ilyn György ni oglalkozottVas Antal Öcsöd, megragadta újra hajánál fogva Pap nem ha]adó ^  tojásonként 20

Főételek a ayárgondoiónői 811 *  haUlember szándékos emberölési fejet és a nyakába döfte a jókora üUé amelyhe2 a kikelt baromfi

! _ _  fo“ i t 8r » i n a n « íL \ t  “• s * b-ké”' - * 12
város Népművelődéit Ovárgondo- rással megölte Pap Ferenc öcsődi vágnia magát és nagynéniéhez , . ,
zónői Tanfolyam 1943/44. évfolya- -  Nem g  oinak ax ..kóla- fiatalembert. A gyulai kir. törvény- szaladt, ahol kést kért, hogy meg- ~ Könyvjutalom azJparoslanon- 
méra a felvételek megkezdőitek, könyvek. A ku tuszmimszter most szék rögtÖDÍtélő tanácsa előtt ja- ölhesse magát. Persze nem adtak V l?n°?“,íkol“  év ̂
— Ugyancsak e bizottság felugye- tette közzé at 1943 44. jskola- DUár 26-án állott Vas Antal, ami- neki, mire hazasietett, ott várta j*lezése alkalmából a szegedi
Jete mellett müködö Kisanyák Is- évben a különböző isko’ákban koris „  üáyész e]őadta a v4dat> m4r az apJ. f és elvittc a c,end. kereskedelmi és iparkamara di-
kolája egyéves egeszséguőyi és felhasználható könyvek jegyzékét, A sía.4ri4iis fő tárgyaláson a őrségre. Ezalatt a szerencsétlen csfrö oklevéllel és könyvado-
és pedagógiai tanfolyam 1943/44. mely nem tartalmaz változásokat. v4di0tt töredelmes vallomást tett. .Pap Ferencet orvoshoz vitték, de jnánnyal fogja megjutalmazni azo-
évf olyamí ra a felverlek megkez- A miniszter at.pkony vváltoztatási Ebbfl, és a faaúk vaUomáisából mire odáértek vele, meghalt, el- kat a példás magavweletü és jeles
dődtek. Fel világi ítást ad Baloghy tilalmattovabbiintézkedéaéigfenn- ttegállap(tota a rfglőnítélő bíró- vérzett. előmenetelütanonciakolai növen-
Mária igazga'óri. II, Bímbó-út 3. tart|a. Az ipari és mezőgazdasági s4g hogy Vas Antal egyik barát- A rögtönitélő bíróság akkor í .̂kcJfet' az «kola igazga-

— A méhek valóbon szorgalma- ^ I" í4va  ̂ ^  kocsmázás u án> rendes bíróság elé utalta az ügyet, -?*?•
sak. A méhek szorgalma közmon- bö*' történelemből, földrajzból é, bítért ,  Népkörbe. 0 -t egy ideig és a Juhász-tanács most tartotta “ £ tart. A szeged, kamara terű-
dásos de hogy mennyit dolgoz a Honvédelmi ismeretek b l a ke- g k4riy4sokat nézte, majd végig- meg a főtárgyaiéit Öcsödön. léténkereksz ámban 13 ezer taoonc
nÍk? ;zt eddi Jmég megállapítani reikedelm, iskola megfelelő tan- ment az asztalok mellett. Az eg>ik A község nyugalmát egészen ^^de lem -
tudományos biztonsággal nem le- könyvet kell hasznaim. asztalnál ott állott Pap Ferenc,Jelkavarta a bírósági főtárgyalás j?®° foglalkoztatva és ezek közül
hetett. Most a kutatók egy állítólag — Uj könyvek. Most hagyta el aki nemrég a hozzákőzeledő Vas híre. Úgyszólván az egész község ^
megbízható elektromos készüléket a sajtót Singer es Wolfnerkiadá- Antalnak azt vágta a szemébe, felvonult, hogy láthassa a kis iAnlí?** fofll
találtak fel, amely le tüdja mérni sában Kede: Lassan leszáll az éj hogy nem akar vele érintkezni, község nagy szenzációját. A köz- fdomáuyokat A * ^ 
a méhek teljesítményét. Megálla- éa Szepesi: Az ősi Szép esség mert semmire való embernek ségháza nagyterme és a szomszé- létével az évzáró ünnepség al- 
pították, hogy . ezer méh, ha egész dmö könyve. A közismerten jó- tartja. Vas akkor elnyelte a mér- dós szobák zsúfolásig megteltek kaiméból fogiák az érdemes ©áros 
életen át dolgozik, fel kg mézet hírű írók könyvét a magyar tár- gét, de most, hogy beborozott a kiváncsiak tömegével es amikor kereskedő tanoocok részére 
tud gyűjteni Ha egyetlen méh sadalom érdeklődéssel és örömmel fejjel szembe találkozott ellenfélé- dr Csetényi István kir. ügyész klo,zt8“ - 
akarná ezt a mennyiséget kitér- fogadja. A MQller könyvkereske- Vel, a régóta fojtott dGh teljes v&dbeszédét mondotta, az embe- — Május 15-tői drAgébb a 
melni. az egyenlítő hosszúságával désben kapható. erővel kitört belőle. Belekapott rek úgy itták minden szavát, mint •• ecet. A BK. 106 000. K. M.
(40 000 km) azonos utat kellene — Anyakönyvi hírek. Szüle iek: Pap hajába, maga felé húztaf«ié|: a száraz szivacs a vi et rendelet értelmében a friss tyúk-
megtennie. Száz méh közül, me- Czinkóczky Mihály és Novodoa- „Hogy vagy komám ?" — kérdezte Á Juhász-tanács szándékos tojás legmagasabb termelői ára az 
lyek a kaptárt elhagyják, kb. szky Judit fia Mihily, Hidass tőle és ellökte magától. Pap u- emberölés bűntettében mondta ország egész területén 4‘20 P kg- 
három nem tér vissza, ezek áldó- János és Klímaj Mária fia János, gyaoígy felelt neki, de mindjáct bűnösnek Vas Antalt és tízévi ként. Kiskereskedő által történt 
zatul esnek a madaraknak, hirte- Szebegyinszky János és Hrabov- el is sietett a tetthelyről. Vas u- fegyházra, kétévi jogvesztésre itél- e|«dMDál a tojás ára 4.40—4 50 P 
len viharnak, gyilkos'emberi ke- szky Ilona fia Jánot, Benkovics tána ment, közben előrántotta a te, a büntetésbe két hónapot és kg-kém. Tojást , vuzonteladásra 
zeknek, vaöy kimerültségnek. Pál és Szvák Erzsébet leánya zsebkésétés belevágta Pap vállába. 25 napot beszámítván. Az Ítélet csak kijelölt kereskedő vásárolhat 
Gyakran el/fordul, hogy a méh, Judit, Prjevara András és Szloszjár E? a padok közé ‘ menekült és jogerős. és gyűjthet. Tojást szállítani egyik
amely sok virágport gyűjtött, el Máiia fia Mátyás, Ráct Károly és i ■■■■ ■■■■ helyiségből a^másikba csak szál
fárad, s lezuhan mint egy repülő- Rácz Julianna fia István, Benyó Htási igazolvánnyal lehet -  A
gép. A méh életén keresztül át Pál és buszter Mária leánya Judit, R ' '  '  ’ '  _ lO hidrátos ételecet árát ^  köz-
lagban 3165 repűlőutat tesz meg Ciiglégczki András és Liika Judit D l fO S a g i  ÖS K l I i a g a S I  n lTeK ellátási miniszter máius 15-től 1.12
és gyüjtőideje körülbeliU három fia György, Misurda András és Dr. 'Sfcúay Ẑ ltáanrK&L ütecük«i Uto* aayii 'v^ki-
bét. Az légy méh teljesítménye Kondacs Katalin fia György, koadoroti lakot, fakereikedo a II. oirtáiyd zaitáriiűl tűzravaJó acaiot éi (zcderkór6t ' <— vasnapokr A kedvező ldőjá- 
tehát nem is olyan nagy, de a Makan György és Máté Erzsébet drágább™ ánnitotta- A bir6»ág tulajdonított el. M«5rendart kihágás jog- rás lehetővé teszi, hogy a múlt
méhtársadalomban is érvényesül leánya Erzsébet. -  H áza ló t ky őszé? befejezett vasgyüjtési
az együttműködés ereje. Egész kötöttek: Tóih István Fabó Judit- az árdrágitái tárgyát kipui 7292 p érti- Budai Mikl&a fici&df lakó* a kőuég tu- skció újból meginduljon. A tava-
életén keresztül gyűjtő méh 800 tEÜ, Demeter István Demeter Zsu- kú fát pádig clkoboitatu. Ujdonából tűdfát sajátított el. 8 napi fog- szí programot a fémgyüitő az ed-
milligramm nektárt gyűjt össze, zsaonával, Szmka János Molnár Krajner Sándorné izarvaii lakói 1 éi (él é* politikai jogaiaak 1 éri f«lfüg- digi értékes tapasztalatok felhasz- 
aminek kb. a fele lesz a méz. Máriával- — Elhaltak : Brachna kg. tojáit továbbadá* céljából drágábban ge«té«ér* ittlttk. nálásával dolgozta ki. Kibővített

— Kőtelező védekezés a kuka- Győráy 78 éves. Marsa! Gyula 69 ^p 0®u‘lk4l y °vl F«eka* Bállntné SciSdl Uko* 8*v. Sor- ” eryf“ |teL.a:][ .ország legkülön-
rícamalv .||»n A főldmívelésüiívi éve8, György 63 éves, mile a tojást alkobozUk. kó Jmosnét az árokba löku. 8 aapí fog- bözőbb területein egyszerre mdal
S z  L S i i a a  éazdaS^^^^^ S«dlyak Jánosné Gazsó Anna u .ty.o Mihály 38 éve. Karv.,t lakó. W^Qat^rc ítélték. meg a gyűjtés. Leventék, cserké-
film é t hoöv a törvénves ren- 61 évcs' özv. Kolompár György né . icrtéat drágábban adta Egy h6n.pl íog- Gugolya Mihály békimeatandráii lakot szék, iskolák és társadalmi egve-
hkvelmfet, hogy a törvényes en ^ agínyect Katalin 47 éves, özv. h4ir* é* poliukai fogainak í éri fellüg- motork«fékpárját eladta, de a kerűUtválto- sületek ajánlották fel munkájukat
delkezések ebeimében a kukon- Andrásné Sándor Anna * •  J té!ték- 0 • íyuW readark.PUiny.igQ.k ,mtnt a szervezetnek és a gyűjtés váro-
canno y telelőhernyó|ának irtása «_ . _ Cúnkóczkv Mihálv Pl*»kó András 38 é»ei «urmi lakot gépjárma kerületi hatóiágaak, kellő idfit>en sunkban ig ezek bevonásával
Céljából a múlt évt termésből , v  7 CA  /. * c»a»ei tengerit drágábban árult*. 3 heti nem jelentette be. A reodfiri büntető biró I
mirmnn lmlrnríca kóróíát CSU- D® Ivepenyes Zzuszanna 84 eves, fogházra éa politikai jogainak I évi (elÜGg- 4 napi elzárá.ra átváltoztatható *  P pénz- tör>enil£ DU)Q<származó kukorica Korojat. csu Töfölt Igtv6n g2 éves Berger g.*zté«ére ítélték. bfotetéar* itéhe.

megszáritásra eltett cialamádét, |̂roska 39 éves, Brakszatórisz ^  o ^^^V d rb  »rgéa t«re békémenta.d,á.i lakó. egy- _  . ^  / II Telefon
drokszálat és szakám május i5-ij J4nosJ év?  1k?™kb*ni t . tlZ tSöt iMolrTr.^ í£ Turul-Mozgó J iS °
fel kell használni, vagy úgy kell -  H.9..Bnfnk a selyemhar..- b^t6,. 1 havi fogházra Ítélték. e £b faS £ t  t ó ------ ----  ?  M
elraktástoni, hogy a kukoricamoly nyaholmoiást. A női harisnyák Omlljak Jáno. 31 éves azarrui lakot Jíztef javára 3140 P kártérítési dij kliize- Pfatakw, májat 21-énT Izombaton, 22-én,
pilléje abból ki ne. repülhessen, torgalma terén egr idő óta atme- Pribelsrki Andrástól italt rendelt, bár pénz tétére Ítélt*. TU árnap; 23-án éa hétfőn 24-én
£>* 07 líi kukoricavetést be ne nehézségek mutatkoznak an sem ii volt nála. A kocamárot fíxetéti fel- - ^  m m
t xc U nak ellenére, hogy az illetékes «z6litáiára a nevazett az ajt6 üvegtábláját Kuaitár Mihály izarvail lakói L é. már- R a U a a C A A  a  y a / ^ A
fertőzze. Ezért kerítés, tetőfedés, ^ euenere, nogy az ^  ^  pénibü;tetéire*Héiték. ciu. havában Nagy Károly «né .záro .n ak »O iaO gS ag  Q  V e g O
vagy csőszkunyhók építésére is anyageUátási tényezők a nansnya j4rUt n(|kal ejy |ot-út adott el A rend. --- -—------ -------
csak egy évnél régibb kukorica- gyártáshoz szükséges fonalat szá- ,ani ■ b6| okoiolt JQ tfS -/„bű,,! 6ri büntetöbiró 3 napi elzárásra átváltoz- Május 26-án, szerdán éa 27-én caflUrtfikda 
szárat, cirokkófót szabad felhasz- mottevő fenntkadáa(nélkül juttat- t“é̂  Pa“ ib«“  évi »5 P pénzbüntetésre ítélte. r ' '
nálni. E rendelkezések gondos a hansnyakészitő gyárakhoz. pr6baidóre felfüggesztették. Csabai Károlyné békéuzentandtási lakos C  J  A  M  M  m
vétfrehajtását ellenőrzik és ahol Főleg vékony nanrayákban van Dezad Lajoa 19 évaa ÖCSÖdl lakos Kom- f. évi február havában tiltott búsárút szál> C  Q  $  Q  Í j  u  I I I
mnlAfivtáfit a kíhádáai hiány# A harisnyaellátás tekinte- I6s János és Komár Mihály sértattaket lltott a póstán. A budapesti Közellátási
va a ttikLJAlrlnlanitiműdínrlnUlr tében rSvjdMtH ÚÍ intézkedés **ódásÜveggal fejbeverte. 3 heti foghftra Hivatal a húst elkobozta, az árát a Köz- Kiegéazitéaül: Híradók.

.. in. beik.,. 41 mm .utt ííb S ^ ií" .K ,.  t ó  ^  Koszorú, virágcsokor
I _ fekvő ház, sának és forgalombahozatalának I t M t  1 L o  I Klein Jen* kondetosl zaldó Uko. lakását . , „
p f t  ' útját, az intézkedés következtében U — ■ kellőképen nem afitétitetu el. A .rendőri megrendelhető

V  Maczó-zugban 1 nyaraló nem t&nhet el nyomtalanul a ke* a legnagyobb gonddal vég- büntatöWró 4 napi elzárásra átváltoztatható 1/  VAL ft
í . gyümölcsössel és szöUössel reskedelmi forgalomban e* az zem, a legegyszerűbbtől a 20 ^  P*«bflntté« ítélte. c u  j- T T T T T T l 17
B  , . . .  ̂ annyira fontos és szükséges ruhá- legdiszeseSbig, alegna- FWtdar Magda szarvasi uldólány ipar- azentandrán-ut 1 etetőn 11#
*  32 h< föld tanyát ingatlan cikk* A gyártás éa a forga- gyobb igényeket Uelégftek. igazolvány nélkül Tanodát tartott fenn. A

! « • - »  SSÍSSiSM'Jr. áttafi.'üfii S í r k ö v e k
. j harisnyahalmozást U. H a n t O S  G V Ö T O V  v.dá^bé*r^TeV..bÍtt%.^tiÍ?áy készítését jutányosán vállalom.

M  Érdeklődni lehet: ! — Autóbussszflnet. Mám* 17-től l l f l l l l u a  iából való Idadáiát megugadta. A rend&ri Szarvas, II. kér. Bem-utca 212.

x dr. G * m e .  S . i l í r d  t.a ..tk « 4 .i» ill.lk o * 6  S 2 l , . s  p í r t f o j í . t  k*r
f#) wonylatban az autóbusztorgaimat n. kerület Beliczey-út 17. Uvfli Kita Mihálynak kártérítés dmén 8 P, D e m e te r  J á n o s  kfifaragó
H  ügyvédnél, Szarvas. 815 gumihiány miatt további intézke- u. oeu^y m Karta.i L»|0. uabacddi lakosnak pádig „ . ...------  — —

K7 ^  btuOllMték. taa«di| da«a 7-40 P MgÜMtéaéra Itt̂ T «— «t
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6*50
653
6*58
7*16

718 
7 19 
7 35 
739 
748 
7*50

830
8*33
835
8*55

858
859 
9‘15 
919 
9 26 
9*30 
9'36 
940

17*45
17*48
17*49
18*09

1811 
1812 
18 28 
18 32 
18*41 
18'43 
18*46 
18*50

I Kúnszentmárton Fő-tér é
é Kúnszentmártoa pályau. i
i Kúnszentmárton pályau. é
é Öcsöd külső x i
i Öcsöd községháza é
í Öcsöd külső x é
lőcsöd egészségház x i 
i Békésszentandrás gyógysz. i
i Békésszentandrás közsh. i
í Szarvas gimnázium i
é Szarvas Árpád-szálló i
i Szarvas Árpád-szálló é
é Szarvas pályaudvar i

6*40 12*58
6'37
6'34
614

6*12
611
557 
5*53 
5 42 
5*40 
534 
5 30 
C

1255
12*54
1234

1232 
12*31 
12 17 
12-13 
1202 
12'00

17*37
17'34
17*32
17*12

17*10 
17*09 
16 55 
1651 
16*40 
16*38

19 45 
1943 
19*42 
1928 
19*24 
19*13 
19.10 
19*04 
19*00

x =  feltételes megállóhely; O =  csak hétköznap közlekedik !

Érvényes 1943 május 17-től C csali hétköznap közlekedik

6*40 
648 
656 
6*58 
708 
710 
7 25 
7 28 
7*39 
7*45 
7*49
7 51 
7'58 
800 
8*05 
8*08
8 15

15*40 
1548 
1556 
15*58 
16*08 
16 10 
16*25 
16*28 
16*39 
16*45 
1649 
16*51 
16*58 
17'00 
17*05 
17*08 
17*15

i Lakytelek pályaudvar é 
i Tiszaug pályaudvar x é 
i Tiszaug postahivatal i 
i Tisza kiirtÍ elágazás x i 
i Tiszatas alsó m. h, i 
1 Tiszasas felső x i
i Csépa temető i
i Csépa felső m. h. x i 
é Szelevény elág. x í 
i Szelevény postahivatal i 
i Szelevény elág. x é 
i Halesz-dülő x i
í Palóczy-Horváth p. x i 
i Csorgemalom x i
i Tiszakürti elágazás x i 
i Istvánházi puszta x i 
i Kúnszentmárton Fő-téri

5*40 
5*32 
524 
5*22 
5 12 
5 10 
455 
4*52 
4*41 
4*37 
4 31 
429 
422 
4*20 
4*15 
4 12 
4*05

14*40 
1432 
14*24 
14*22 
1412 
14*10 
(355 
1352 
13*41 
1337 
13*31 
13-29 
13*22 
13 20 
13 15 
1312 
13*05

800 
8 02 
806 
8*11 
8-20 
827 
8'i8 
8 44
8 53 
907 
911 
9*24 
929
9 i>l 
9*55

1003
10*27

i Szarvas Árpád-szálló 
i Szarvas csendőrlakt. x 
i Endrődi elágazás x 
i Szarvasi Ezüst-szőlők x 
i Csabacsűd községháza x 
i Csabacsűd vasútállomás 
i Gyomai elágazás x 
i Ponyiczky-tanya x 
i Kondoros községháza 
i Apponyi-iskola x 
i Kiskondorosí csárda x 
i Kanáuti csárda x 
i Nagy Czirok-tanya x 
i Bcsaba külső x 
é Békéscsaba Csaba-szálló 
i Békéscsaba Csaba-srálló 
é. Gyula

16 15 
16*13 
16 09 
1604 
1556 
15 52 
15 38 
15*31 
15*21 
15*08 
15*04 
14*54 
14 46 
1424 
14 20 
1355 
13*27

— Madarok-fák napja. Az ev. 
elemi iskolák tanulói májúi' 18 án 
tartották a Madarak-fák napját az 
Erzsébet-lítfetben. Ez alkalommal 
Reményi Gyula tanító gyermekei 
mutattak be alkalmi jelenetekét 
és szavalatokat a miadenfelől ősz- 
sereglett pajtásoknak.

— Anyák napja. Az ev. elemi 
iskolák tanulói május 15-én szé
pen sikerült Anyák* napja finné* 
pélyt rendeztek az egyházi dísz
teremben Rohoska Lajos vezetése 
alatt a z  ünnepélyen nagyszámban 
megjelent szülők nagy élvezettel 
hallgatták alkicsinyek számait.

— Adomány. A szarvasi hen- 
garmalom mint szövetkezet igaz
gatósága a szövetkezeti eszme 
megkedveltetése és terjesztése cél* 
jából pályamunkák megírására 
hívta fel az ev. elemi iskolák ta 
nulóinak figyelmét s e célra 32 P 
jutalomdíjat tűzött ki a legjobb 
pályamunkák ju'almazására. Ubl- 
jár litván ügyvezető a sajátjából 
még külön 10 pengővel loldotta

meg a pályadíjat Értesülésünk 
szerint a pályadíjra több mint 30 
dolgozat érkezett. A VII—VIU. 
osztályosok két dijat nyertek 10 — 
10 pengőjével, az V—VI osztályos 
tanulók négy 2-2 pengős dijat, 
míg a többi megfelelő dolgozat 
1 — 1 pengő ju'almat nyert.

— Iparosok örogtági biztosítása.
Az öliálló iparosok öregségi biz
tosítására vonatkozó törvényter
vezet elkészítésére, az iparügyi 
mioiszter előterjesztéfe alapján 
kiadta az utasítást a mioiszter 
tanács. A 65 ik életévüket betöl
tött kéz(nűiparo8ok támogatására 
országos iparosalapot lété6Ít ae 
IPOK az ipartestületek közremű
ködésével. Ebből az alapból fejen
ként átlag évi 400 pengős segélyt 
kapnának a 65 éven felüli ör<g 
iparosok, ezenkívül betegség ese
tén táppénz, gyógyszer és orvosi 
költség támogatásban részesülné
nek. Az országos alap az IPOK 
szerves kiegészítője lenne az öreg
ségi biztosítási törvénynek.

T e s t e d z é s
Szarvasi LE—Endrődi LE 4: 0 (4:0)

Ujabb győzelmet hozott levente labdaru
góinak vasárnapi mérkőzésük, mikor is 
EndrŐdön az ottani LE-vel mérték Össze 
erejüket a bajnokság negyedik fordulójában 
s továbbra is megtartották a csoporttabellán 
első helyezésüket Az eddig négy mérkőzés 
27 :0-as gólaránya a csatársor gótképessé- 
gének s a védelem helytállásának ékes 
bizonyítéka.

A mérkőzést a ScLE 11-e kezdi széllel 
támogatva s már a 3 percben Kovács 0 
fejese a hálóba jutattja a labdát ■ bíró 
azonban — értathetetlenül — nem ítél gólt 
További SzLE támadások után a 7 percben 
Dukai 22. percben Horváth P,, majd a 27. 
és 36. percben Kovács II lsét góljával 4:0 
az eredmény, s a félidő végéig szinte a 
kapuhoz szegezik sllenfelűket

A második félidőben a azél éácrevshetŐtn 
erősödik, azonban széllel szemben U bizto
san állja meg a védelem a helyét, sőt 
továbbra is támadásban marad a csapat és 
ujabb gólt ér el, azonban a bíró isidét nem 
adja megf A lövések sem biztosak a nagy 
szélben, (4 kapufa) s Így az eredmény nem 
változik csapat ezen mérkőzés elaő félide
jében igen örvendetes javulást mutatott az 
„ösaz játék" terén, a második félidőben 
azonban újból sok volt a „tribli".

Vasárnap a. csapat s Járu l II csapatával 
játszik barátságos mérkőzést.

Turul—KoTE 1:0 (1:0)
Mintegy 200 főnyi szarvasi szurkolóhad 

jelenlétében játszotta le mérkőzését a Túrni 
Kondoroson. A Törni kszd fldndfért tárna* 
dást is vezet amely mellélővéssel fejeződik 
be A KoTE gólhelyzetét Sznagyik menti, 
majd finomkodó játékáért kap figyelmezte
tést két KoTE játékos Az Iram elég nagy 
a mérkőzés változatos, hol a Turul, hol a 
KoTE kapu van veszélyben, de a Turul 
védelem jóformájával, a KoTE játékosok 
durvaságukkal mentik a helyzeteket A 23. 
percben születik a mérkőzés egyetlen gólja, 
szép támadást vezet a Turul a „fű alatt" 
Majnik- Fábri- Síöcs-Károlyi lábán, ez utób
bi nehéz szögből csavart lövést küld az 
Qrts kapubs, smit s KoTE hátvéd csak

beljebb segít. 1:0. Eztán a Turul tovább 
támad, de több góit elérői nem tud. A Kor£ 
támadáralt a Turul egész védelme — élén 
Ojvárral és Szna gyíkkal — mind biztosan 
veri vissza. A II. félidőben mind izgalma
sabb és durvább lesz a mérkőzés a KoTE 
játékotok részéről, a vezető magához hivat
ja a játékosokat s szigorúan figyelmezteti a 
sportszerű játékra, a játék indulása után 
Oivár csillogta'ji tudását amikor egy 25 
méteres szabadot levegőben úszva ölel 
magához.^. két szurkoló tábor Is ősue- 
összekoccan, míg a rendőr rendet nem 
teremt közöttük. A Ko rE játékosok tovább
ra is durván és emberre menően játszanak, 
s erre a bfrŐ istenest kiállítja. A Turul 
támadásai veszélyesek, de Majdik és Károly, 
kihagyják a jó helyzeteket

OMTÍC—Hunyadi 4 ; 1
A hékéssztnUndráti fiúk nagyszerűen 

kezdenek, S*ip mérköiésre számit a közön
ség Sajnos az első negyedórában alább 
hagy az iramuk s mindjobban kezd egyol
dalúvá válik a játék, a végül csúnyán 
elporolják a békésszentandrási Hunyadit.

Eredmények:

BISE - GyAC 2 1 
NSC-Rokka 1:0 
MSE-GYTK 4:1 
GyTE—TLE 3:1

As I. osztály helyezés*.
1. N. MÁV.
2. MSE
3. GyTE 
4 OMTK
5. GyAC
6. TLE
7. KoTE 
S. BISE 
9. Turul SE

10. NSC
11. GyTK
12. Rokka
13. Hunyadi 
11 CASS visszslépftt

23 20 — 3 72::2S 40
22 12 6 4 48:: 33 30
24 13 4 7 41 í 32 30
23 13 1 9 47 : 41 27
23 10 6 7 39 : 26 26
23 11 2 9 55 : 41 24
23 10 3 10 43;: 43 23
22 10 1 11 31 í 41 21
23 9 3 11 36: 52 21
23 10 1 12 44: 58 21
22 8 5 9 41 : 61 21
24 9 2 13 40: 42 20
24 7 2 15 26: 53 16

Apró hirdetések
Néhai özv. Laurenczy Jánosné örökösei

nek 111, 139. szóm alatti féltelke eladó, ér
deklődni 111, 75. szám alatt. 731

Mezőtúri határban, túl a Körösön 22 
katasztrálls hold örökáron eladó. Érdeklődni 
lehet III, 230___________________ 708

Eladó 5 hold föld tanyával* II. külkerület 
121/1 Érdeklődni ugyanott___________ 725

Eladó férfikerékpár jó gumival 111. kk. 
375 sz 748

1 darab j<*>karban lévő 
adó 11 k. 250.

100. Csepel el- 
747

L kér. 180 sz ház eladó. Érdeklődni le- 
het 111 kér. 158 sz. alatt,_____________ 746

Erős fiú bádogos- és szerelő-tan utónak 
felvétetik Hankitznál Piactér. 745

IV. kér. 275 számú ház eladó.______743

Vasalni házhoz mennék, vagy egyéb 
munkára is. t  kér. 431. 765

Jókarbsn lévő zongora, kocsmai aszta
lok, padok, jégszekrény, üvegálJvány stb. 
olcsón eladók. Érdeklődni özv. Kőnig Mór- 
né II. 497. sz. a._____________________ 757

Inkel-Kákán 5 hold szántő eladó. Jelent
kezni IV. 207. «z. a. 756

Eladó 1 db keveset használt jóminőségü 
békebeli posztó leventezubbony. Érdek
lődni Ubet IV kér. 267 sz. á. 755

2 kishold föld eladó a csabai köves út 
mellett Érdeklődni Gazsó Jánosnál tanva 
Vil. 271._____________________________791

eladó. VIII. kk, 93.
785

Kévekötő aratógép és kettes eke eladó. 
Érdeklődni Vll. kk. 459.______________ 788

Alig használt F helikon eladó. Békésszent
andrás Szent Erzsébet utca 28 787

Eladó sárgatankos csepel jó gumival, Nyíri 
bérautósnál. 771

Női kerékpár eladó. 1. kér. 418 sz. a. 772

Tanoncot felvesz Hankisz bádógos, 773

Öcsödön, a főúton malem mellett jó for
galmú fűszerüzlet italmérési joggal házzal 
együtt eladó. Érdeklődni Olasz Lajos ke
reskedőnél. 776

IV. kér. 35. szám alatti ház eladó- Ér
deklődni lehet .1. kér. 87. szám alatt 816

11. kér. 72. tzáóiu ház eladó 803

Kévekötő aratógép

e la d ó . Érdek-
784

IV. kér. 484 számú ház 
lŐdni IV. 310 szóm alatt________________

Eladó Ciganyerben 1.025 □•öl gyümöl
csös és S2ántó. Jelentkezni L kér 61 sz. 
____________________________________ 782

1. kér. 234 számú ház lebontásra vagy 
anélkül is e adó. Érdeklődni lehet 1.145 sz. 
____________________________________ 797

Varrónő keres különbejáratú üres szobát 
a piac közelében. Cím a kiadóban. 795

IV. kér. 539. «zámú ház uj templom kö
zelében eladó, ó  temel ö alatt Hegy község
ben három kenderfóid eladó az uj csöszhéz 
mellett. Jelentkezni a fenti házszám alatt. 793

Ház eladó IV. kér. 81. szám. Érdeklődni 
IV. kér. 163. volt Farkas féle vendéglő. 792

E'adó I. 470. számú ház. 790

Bútorozott szoba kiadó. 111. kér. 246. 389

Etadó Csabacsűdi határban 3 kishold főid. 
Érdeklődni L kér. 311. özv. SzrnkaGyörgyné. 
________________________________803

Mangolzugban 306 17!-ül gyümölcsös és 
110 [J-öl szőlővel eladó. Érdeklődni I. kér. 
410. szám. 809

Eladó Gimnáziumi soron 10 hold föld. 
Érdeklődni Hl. kér. 59._______________ 801

Eladó kétpár evezős regatta. Cim Tóth 
Ferenc Békésszentandrás gróf Széchenyi - 
út 16. szám alatt____________________ 810

Víztároló kádat cement, vagy vasból meg
vételre keres varga L 472. 808

Egy jókarban lévő magyar ruha pártával 
együtt és egy alig használt női szvetter 
eladó. II, 75. sz._____________________ 812

Eladó férfi kerékpár 111. 223._______ 857

Gergely Mihály IV, 119. számú ház. Ér
deklődni ugyanott 806

Gyümölcsös, 150 . -öles eladó, íj-ölen- 
ként 14 pengő. !, 805.___________ 805

Eladó 100-as Csepel segédmotoros ke- 
rékpár IV. 443______________________ 804

Az állami betonút Szarvas és Békésszent
andrás községek kiüti szakaszának ezévi 
fükaszálásl joga május 23-án vitárnap dél
után 2 órától Szarvas felöl kiindulva árve- 
résen el fog adatni.__________________ 814

Három járás kákái legelő kjadó. Érdek
lődni lehet Podaninál, I, 43*. 813

NYOMATOTT MÜLLER KÁROLY

KfkNYVNVOMnA.lARAN SZARVASON

Eladó ingatlanok:
Dinnyefőid és gyümölcsös különböző nagyságban. 

Szántóföldek: 1 és fél holdtól 200 holdig különböző 

nagyságban és minőségben.

Beltelkes lakóházak: A község minden részében 6 500 

pengőtől 100.000 pengőig.

Vételre keresünk: gyümölcsöst és szántóföldet 10 hol

dig, továbbá nagyobb birtokokat 100.000 pengőtől 

1,000 000 pengőig.

Bővebb felvilágosítást nyújt a, SZARVASI HITELSZÖVETKEZET 
ingatlanforgalmi irodája.


