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Szebb jö vő t!
Újabban mind sűrűbben hall

juk ezt a szép magyar köszön
tést. Eleinte szokatlan volt, mint 
minden, ami új, de ez a köszön
tés még azért Is szokatlanul és 
szinte értetlenül hangzott, mert 
anyagias felfogású világban csak
nem mindenki magára és a je
lenre gondol. A magyar leventék 
voltak azok, akik ezzel a szűk
szavú, de férfias köszöntéssel 
belekiáltották a szinte felernyedt 
a mindennapi anyagi küsdelmbe 
belefáradt magyar világba hogy 
nem a futó percek és napok 
kicsinyes igényeinek kielégi-' 
téséért élünk, hanem a szebb 

magyar jövendőért. Nem a ma 
szűk látókörében kell szemlél* 
lünk a dolgokat, hanem *a£ egye
temes magyar életcél: a boldo
gabb, a szebb magyar jövendő 
szempontjából. Ex az a köszön
tés, amelyben feloldódnak a tár
sadalmi távolságok is, mert ezzel 
a köszöntéssel a kicsiny, nem 
Jspuló és hízelgő szolgaként haj
long a nagynak, hanem fegyel
mezetten, katonáaan emlékestet 
iln * , hogy egy célért vagyunk, 
egy célért töltjük be hivatásunkat 
mindnyájan, akik becsületes ma
gyarok vagyunk, akár kicsik,' 
akár nagyok: a szebb magyar 
jövőért; aki pedig ennk a köz- 
delemnek részese, az öntudatos, 
bátor, mindenkivel- szembenéző, 
értékes tagja a nemzeti társada
lomnak, '  akármilyen Őrhelyen, 
▼agy munkahelyen teljesíti is hi
vatását. Ez röviden a levente 
.világszemlélet', amit két tengő 
magyar szóba sűrít a leventekö- 
szöáfés: S?ebbjövőt! Voltak bi
lleg vaHragy-lelkek, akik az áj 

magyar virradatnak ezt a fényes 
■agarát is Igyekeztek bemoeskolní 
a pesti zsidó aszfalt-elménckedés 
kalmár, kávéházi hangjával. Böl- 
cselkedve mosolyogtak a levente 
köszöntésen és azt mondták:
— Mi az, hogy szebb jövőt ? In
kább asebb Jövedelmet! Ma már. 
általában meg tudjakülönböztetnl 

és ki Is veti magából az igazi 
magyar társadalom ett az Idegen 
ifpust, 'amely mindig és mindenütt 
lejáratni -és sárbatsposni Igyeke

zett mindent, ami nekünk szent 
volt, csak azért,hogy a lelki rom
bolás után a nemzet nyakára ül
hessen diadalmasan. De elnémult 
már minden kételkedő és leki
csinylő hang Is, mert a .Szebb 
jövőt köszöntéssel a magyar élet 
küzdőterére serdült Ifjú nemze
dékek már a maguk tündöklő 
példáinak sokaságával, verejtékkel 
és vérrel tanúsítják, hogy hogyan 
kell klküzdenl a Szebb lövőt 1 
Tisztelet a leventének: a kis me
zítlábasnak, aki díszlépést vág a

falusi országzászló' előtt; az ipa- 
rostanoncnak, aki sohasem fogja 
elcserélni a tiszta levente-esz
ményt a vörös kocsmagőzért; a 
diáknak, aki több hivatástudattal 
képzül fel pályájára és mindazok
nak, akik az ifjú magyar lelkeket 
egy csapatba gyűjtve vezetik a 
szebb magyar jövő útján I Nem 
is olyan régen élt egy olyan ma
gyar nemzedék, amely ősszerop- 
pant a megpróbáltatások súlya 
alatt. Volt, nem is olyan régen, 
hogy megméretett és könnyűnek

találtatott a magyar. Megszenved* 
tünk érte. Most, amikor ú) meg
próbáltatások korát éljük, legalább 
tartsuk szemünk előtt a drágán 
megfizetett tanúságot. Ne azok 
után Induljunk, akik bomlaszta
nak, zavart keltenek és a zava
rosban akarnak halászni, hanem 
azokra tekintsünk, akik derűs lé
lekkel vállalnak és teljesítenek 
minden kötelességet, minden ter
het és áldozatot s akiknek ajkán 
a törhetetlen hit erejével zeng 
a Szebb jövő szaval

Negyvenkilenc házhelyet oszt ki egyelőre 
Szarvas község a nincstelenék részére
Képv IselötestQletl közgyűlést tartottak Szarvas községnél

Szarvas község képviselőtestü
lete szombaton délelőtt közgyű
lést tartotTTJSBffá MtBáfy köz

ségi bíró elnöklete mellett. Dr. 
■Slnkovlcs Mihály adóhivatali fő
nök a főjegyző helyett Ismertette 
az előző közgyűlés jegyzőköny
vét, majd több bejelentést tett 
A képviselőtestület a Kondoros
szentesi vicinális közűt földmun

kájának előkészítéséhez szüksé
ge  magánterületek kisajátítási 
dfttflt 'M$31 '.pengőben- magára 
vállaltai majd a községi ipatos- 
tanonclskola átszervezésével kap
csolatban két főhivatási tanítói 
állást szervezett és ezekre meg
kéri az államsegélyt. Az állomás- 
épületben lévő ártézlkút vizének 
a község lakossága részére való

átengedéssel kapcsolatban a sze
relési költségeket elvállalta a kép- 
vlselőtigföict, de az évi »-3tó P 
hozzájárulás törlését kéri. Elha

tározta ezenkívül a községi kép
viselőtestület, hogy az. ószénás- 
kertben 49 házhelyet oszt ki-az 
erre legjobban ráskondt nincste
leneknek, négyszögölenként 7 kg 
búzaáron.

Vezetői értekezletet tartott a Magyar Élet Párt
öcsödi szervezete

A z öcsödi szerveset új pértvezetOJét, v itéz Tóth Sándort 
m eleg Ünneplésben- részesítették

A Magyar Élet Párt öcsödi 
szervezete vasárnap este a 
párthelyiségben szűkkörű veze
tői és válaszl mányi ülést tartolt, 
amelyen megjelent dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviseld is. A vezetői értekez
leten Molnár Béla főjegyző üd
vözölte az országgyűlési kép
viselőt és a kíséretében meg* 
jelenteket, majd « község la* 
kozsága és a MÉP szervezete 
nevében sajnólattal emlékezett 
meg Deseő Jenő MEP pártvezető

lemondásáról és Öcsödről való 
eltávozásáról. Hosszasan mél
tatta a lemondott pártvezető 
kimagasló érdemeit. Ezután 
örömmel üdvözölte vitéz Tóth 
Sándor poslamestert pártvezetői 
kinevezése alkalmából és a 
község^ elöljárósága nevében a 
legszebb öszhangú együttműkö
dést ígért továbbra is a párt* 
szervezettel. Örömmel üdvözölte 
Tóth Bálint párltitkárt is. áld a 
közelmúltban tért visazá a szov
jet harctérről. Ezután dr. vitéz

Zerinváry Szilárd üdvözölte az 
Új pártveze’őt és Tólh Bálintot, 
majd' indítványára jegyző* 
könyvben örökítettékmeg Deseő 
Jenő érdemeit és háláját külön 
levélbe tolmácsolták. Selmeczy 
Géza kerület vezető éá Orosz 
Iván ügyvezető szervezési kér« 
déseket terjesztett: elő, majd P. 
Kiss Antal előterjesztése után 
vitéz Tóth Sándor és Tóth Bá
lint a fokozott és nemzetépitő 
pártmunkára kötelezték felszó
lalásukban magukat.

Nem szolgáltatták be a kőtelező tengarlmennyiséget
Tfibb kihágás! Dgybao hozott HMétat a  |éH U l rw idSri bO nt^öblró

Dr. báfó Drechsel. Béla járási 
rendőri hüntetőblró az elmúlt 
napokban több klbágást v^yet 

tárgyalt. A rendőri bflntiföbíró

Melis György és Gunda Mihályné 
szarvasi lakosokat 10—10 napi 
elzárásra átváltoztatható 100— 

100 pengő pénzbüntetésre ítélte,

mert tagadásukkal szemben meg
állapítást nyert, hogy megfelelő 
tengerltermésük volt és beszol
gáltatás! kötelezettségüknek en*
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nek ellenére sem tettek eleget.

— Kraszkó András és Bfkádi Já

nos szarvasi lakkosokat a rendőri 

büntetőbíró 2, Illetve 5 napi el- 

zárásra átváltoztatható 30, illetve 

20 pengő pénzbüntetésre Ítélte, 

mert Kraszkó András cirokszakáll 

termését a neki harmadosként 

dolgozó Bikádival a Tiszántúli 

Cirokszakálltermelő és Ért. Szö

vetkezet mellőzésével seprőnek 

feldolgoztatta. Bikádl pedig mind* 

ezeken felül a Kraszkótól kapott 

harmados cirokszakáll részét is 

feldolgozta. — Gregor Istvánné 

szarvasi lakost a rendőri buntctő- 

bító 2 napi elzárásra átváltoztat' 

ható 10 pengő pénzbüntetésre 

ítélte, mert piacon kívül vásárolt.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelölt tót. 10-tö! magyar, az 
újtemploircban lótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tólnyelvü könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagyarázatot tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap délelőtt 8-órától diákmise, 
9 órakor csendes mise. 10 órakor 
*zentbeszéd, nagy mise. Délután 6 óra
kor éj tatosság.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében. Kondoroson'min- 
den hónap második vasárnapján dél
után 2 órakor van istentisztelet a köz
ségi iskolában.

— Hősök Napja Szarvason.
Szarvas hazafias lakossága a 
Hősök Napját vasárnap deleiött 
ünnepelte meg a Hősi Emlékmű 
előtt. A lanilónőképzőinlézel, a 
Szarvasi Dalkar és a Levente Ze
nekar ének- és zeneszámai között 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd ország
gyűlési képviselő mondott hazafiúi 
lélekből fakadó, a hősök örök em
lékét, a magyarság háláját és ke
gyeletéi- kimutató szép ünnepi be
szédet. Melis György és Rálz Pál 
leventék hatásosan szavaltak. A 
Hősi Emlékműre az iskolák és 
küldöttségek koszorút helyeztek.

— PUspöklátogatás Szarvason. 
Fiedler István volt róm. két. me
gyéspüspök a múlt héten csütör
tökön este Szarvasra érkezett. A 
község elöljárósága nevében Mold- 
vai Béla • h. főjegyző üdvözölte. 
Fiedler István püspök Békésszent
andráson, Kondoroson, Csabacsűd 
és Szarvason a bérmáláéi szertar
tást végezte.

— Béldy Alajos altábornagy át
utazott Szarvason. Vitéz Béldy 
Alajos altábornagy, az ifjúság 
honvédelmi nevelésének és a test
nevelés országos felügyelője szóm* 
balon esle 7 órakor átutazott 
Szarvason. A Hősök Emlékműve 
előtt Lesnic^ky József százados, 
a levente díszszázad élén jelent
kezett az autóbuszból kiszállt al
tábornagy, előtt, aki szemlét tar lőtt 
a dfszsszázad felett, majd hosszabb 
beszédben köszönte meg, az üd
vözléseket és a levente kötelesség- 
teljesítésével elismerőleg nyilatko
zott a díszszázadról és á levente 
zenekarról. Vitéz Béldy Alajos al
tábornagy vasárnap Gyulán részt- 
vett egy hősi halált halt gyulai 
honvéd árváinak juttatott - ház
átadási ünnepségen.

— A II. kér. községi óvódéban
az Anyák Napját f. hó 9-én, szer
dán délután 4 órakor tartják, melyre 
a szülőket és az érdeklődőkel ez 
úton is szeretettel meghívja Nagy 
Erzsébet közs. óvónő.

— Elöadógyülés és vita-est a 
Művészet és Tudomány barát Tár
saságban. A szarvasi Művészei 
és Tudománybarát Társaság jú 
nius 7-én. héifőn este fél 9 órá
tól a Polgári Kör különtermében 
előadógyűlési és vita estet rendez. 
Ez alkalommal Bocsák Géza bank
igazgató „A pénzgazdálkodás" cí
men, Tóíh "Pál kisbirtokos pedig 
gazdaügyi tárggyal tartanak elő
adásokat. A társaság lagjait. azok 
vendégeit és az érdeklődőket ezú
ton hivja meg az Elnökség.

— BefratáSOk a szarvasi 
Állami Polgári Leányiskolába jú
nius 12-én reggel 8 órától este 6 
óráig lart. Az I. osztályba csali 
helybelieket veszünk fel e napon. 
A vidéki I. osztályosakat szeptem
ber 7-én veszünk fel, ha lesz hely/ 
A felmenő oszlályokba is csak 
a volt tanítványokat vesszük fel. 
Másokat csak ha lesz hely. Más 
iskolából jövőket vagy felvételi 
magánvizsgával nyilvános lanuló- 
nak beiratkozni óhajlókat. A be
iratkozás alkalmával az I. oszt. 
tanulók 7’3l pengőt, a felmenőek : 
jeles, jó rendűek 6*40. elégsége
sek 710 pengői, a javitózók javí
tóit tárgyanként 2—2 pengőt még, 
az ismétlők még 10 pengőt fizet
nek. Ismétlő tanulót akkor veszünk 
fel csak, ha lesz hely. Az I. osz
tályba csak azok jelentkezzenek, 
kik szeptember hó 15 ig a 13. 
életévüket még nem töltik be. 
Felvilágosítást nyújt az igazgató.

A szarvasi. Női Kereskedelmi 
Szöklanfolyamra június 12-én le
het beiratkozni. Felvételi dij 10 P, 
tandíj 200 P. Pótbeirás szept. 6 —
7-én lesz.

— Szarvasi méhészek a Mát
rában. A szarvasi méhészek a 
múlt héten méheiket Somoskő
újfalura szállították. A méhszállil- 
mány öl vagont tett ki. A mátrai 
akác virágzás az idén jó mézhöza- 
mot ígér.

— Beiratások. Az ág. hitv. 
ev». Vajda Péter gimnáziumban az 
1943— 44-i tanévre szóló beiratá
sok június. 12-én. szombaton reg- 
gei 9 órától és délután 3 órától 
fesznek az igazgatói irodában. Az 
I. és H. osztályba beiratkozni szán
dékozók hozzák magukkal szár
mazási okmányukat ' (születéai

Berakólányt 
felvesz lapunk 
könyvnyomdája«

— Hadi kitüntetésben részesült.
Méri Jánosos öcsödi tart. c. törzs
őrmesternek, az öcsödi Levente 
Egyesület lovascsapata kiváló pa
rancsnokának a Kormányzó Ur 
Őfőméltóséga a szovjet elleni had
műveletekben tanúsítóit bátor ma
gatartásáért és kimagasló vitézi 
cselekedetéért a Magyar Ezüst 
Érdemérmet a hadiszalagon ado
mányozta. Méri János kitüntetése 
nagyszámú lisztelői és barátai kö
rében méltán kelt nagy örömet és 
a legmagasabb helyről jöil kitün
tetés egy kiváló katonái jutalma
zott meg. Ili emlíljük meg. hogy 
Méri Jónos több szarvasi és járás- 
beli bajtársával Karcagon van és 
rövidesen mindnyájan hazatérnek.

— Országgyűlési v képviselőnk 
üdvözlése. Dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselő 
címére az F. 567. táboriposlával. 
kedves és meghdtó üdvözlő sorok 
érkeztek Korim Kálmán gim. tanár, 
lelkésztől, aki jelenleg a keleti 
harciéren leljesíli hazafias köteles
ségét. Korim Kálmán többek kö
zölt a következőket írja : „Hosszú, 
szép úl után kiérkeztünk. A messze 
idegenből sokat gondolok Reád és 
vezérkarod, valamint a Társaság 
tagjaira. Kérlek add át nekjk is 
szíves üdvözletemet. Nagyon örül
nék, ha néha-néha hírt kapnék 
rólatok és tevékenykedéstekről. Re
mélem jól vagy már egészen és 
teljes erővel folytathatod ország- 
építő munkádat. Barátságod tudata 
nagy erősséget jelent nekem ide- 
kint.44

— Háztartási tanfolyam. A
szarvasi m. kir. Tessedik Sámuel 
középfokú gazasági tanintézet igaz
gatóságának szakfalügyelete alatt 
áljó 6. számú m.' kir. háztartási 
gazdasági vándortanfolyam J943. 
szeptemper 20-tól oklober 31-ig 
Szarvason hathetes lanfolya- 
mot rendez. A tanfolyamra leg
feljebb 24 olyan éplestű, épér- 
zékü és egészséges leány vehető 
fel, aki 15 életévét betöltötte, és 
legalább az elemi iskola IV. osztá
lyát sikerrel elvégezte. A tanfolya
mon a tanítás ingyenes. Étkezési 
dij címén azonban a felmerülő 
tényleges élelmezési kiadások ré
szére minden növendék tartozik 
a beiratkozás alkalmával 15 P-t 
befizetni. Beiratkozni a tanfolyam
ra a gazdasági tanintézet igazgató
ságánál délelőtt 8 órától délután 
1 óráig és délután 2 órától 4 óráig 
lehet. A tanfolyammal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítást a gazdaság; 
tanintézet igazgatósága nvujt.

— Anyák napja. A III. kerületi 
óvódéban az * Anyák Napját jú 
nius 8-án, délután 5 órakor tart
ják, melyre a kedves szülőket és 
érdeklődőket szívesen látja Ková- 
csik Bella óvónő.

Ú J  K O Z M E T I K A  S Z A R V A S O N !
Értesítem a nagyérdemű h 5 1 g y k o z ö n s é g e t, 
hogy a l e g m o d e r n e b b ü l  berendezett és 
s z  a k s z e r f t  e n  f  a  f  s z e  r e  l i

KOZM ETIKAI S Z A L Ó N T
nyitottam Szarvason, I. kerület, D eák  
Ferenc-uta 87. szám  a la tt (őré. Rómer
Pálné házában), ahol a legkényesebb Igényeket 
is kielégítő előzéken; kiszolgálásról biztoritom 
a mélyen tiiztelt hőlgykőzőnséget és kérem 
szfv.es,pártfogó támogatásukat. Teljes tisztelettel-:

özvegy Roszik Mihályné.

J ú n i u s  6
Ez a nap a magyar királyi 
jélékony cílé állami •onrjáték
legközelebbi húzásának  a  
n ap ja ! Ha még idejében 

gondoskodik arról, hogy be

szerezze államsorsjegyét, (ara: 

egész 3 Pf fél 1*50 P.) akkor ön- 

nők is esélye lehet a nyerésre. 

FŐNYEREMÉNY: 40.000 P.

anyakönyvi kivonatok, szülők és 
nagyszülők házasságkölési bizo
nyítványa), ezt az anyakönyvi 
hivatalban egységesen, egy darab
ban állítják ki. A többi osztályokba 
beiratkozok csak tanulmányi értesí
tőjüket hózzák ‘el. Az I. osztályba 
csak az vehelő fel, aki szeptem
berben élete 10. évét már betöl
tötte, de 13. évéi még nem.

— Eltörte a lábát futballozás 
közben. Nagy József honvéd Csa- 
bacsűdön futballozás közben a 
lábát törte. Bal láb sipcsontíörés- 
sel szállitottották a szarvasi mén
fők a szolnoki kórházba.

— Hasbarúgtaa a ló. Uhrin 
Mátyás endrődi gazdasái cseléd 
Kondoroson a Schütsenberger Ala
jos gazdaságában voll alkalmazás
ban. A mull héten egy ló úgy 
hasbarúgta, hogy gycmorrepedésl 
szenvedett. A szarvasi mentők a 
békéscsabai közkórházba szállítot
ták.

— A világ legszebb házassági 
hirdetése. Japán a legromaniikusabb 
házassági hirdetések hazája. Egy ja* 
pán lapban a következő házassági 
hirdetés jelent meg: „Őszintén állít* 
hatom, hogy szép- leány vagyok. 
Hajam hullámai paíyolaifelhőként öve* 
zik fejemet. Testem hajlékony, mini 
a ’ szélben hajladozó füzfaág. 
Arcom édes illatol lehel világító’ szí
nekben pompázik, mini a virág. 
Mindazoknak ez erkölcsi tökéletes* 
sćgeknek birtokában vagyok, ame* 
lyek szükségesek ahoz,.hogy szerel* 
mesem karján végigjárjam az , élei 
útját Ha olyan nagylelkű urra találok, ‘ 
aki okos, képzeli és erélyes, bodo* 
gan leszek alázatos hitvese és ké* 
sőbb örömmel osztom meg vele a 
rózsaszínű márványkoporsó örök 
békéjét*'

— Tiltott árút akart a postán 
szállítani. A járási rendőri bün- 
telőbíró Tolnai Lajos békésszent• 
andrási lakost 2 napi elzárásra 
átváltoztatható 10 pengő pénz- 
büntetésre ítélte, mert, postán,til
tott árút akart küldeni. A csomag 
tartalmát a rendőri büntetőbíró 
elkobozta, az abban találl barom
fit á budapesti Máj kísérleti Egye
sülésnek eladta és értékét a‘ Köz* ■■ 
ellátásügyi Minisztériumnak befi
zetni rendelte el.

ESERNYŐT,
napernyőt, kerti-ernyőt 
készít, javít, áthúz

esernyőkészítő mester. 

SZARVAS, Árpád-köz 
piactéri műhelyében.
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— Anyakönyvi hírek. A szarvasi 
anyakönyvben május 13-lól június 
2-ig a következő bejegyzések tör
téntek. Születtek : Czinkotszky Mi
hály és Novodom8zkt Judit fia Mi
hály, Hidasi János és Klimaj Mária 
fta János, Szebegyinszki János és 
Hrabovszki Ilona fia jános, Ben- 
kovics Pál és Szvák Erzsébet le
ánya Judit, Prjevara András és 
Szloszjar Mária fia Mátyás, Rácz 
Károly és Rácz Julianna fia Ist
ván, Benyó Pál és Suszter Mária 
leánya Judit, Cziglédszki András 
és Liska Judit fia György, Misurda 
András és Kondacs Katalin fia 
György, Makan György és Máté 
Erzsébet leánya Erzsébet, Pljesov- 
szki Pál és Szirony Anna leánya 
Zsuzsanna, Tóth György és Koszti 
Mária fia György, Pijesovszki'Mi
hály és Tólh Mária fia János, Li- 
tavecz Márton és KomárZsuzsanna 
fia Márton, Megyeri György és Pa
taki Éva leánya Gabriella, Bartos 
Dezső és Gyurik Ilona leánya 
Magdolna. — Házasságot kötöttek : 
Tóth István Fabó Judittal. Demeter 
István Demeter Zsuzsannával, 
Szrnka János Molnár Máriával, 
Schaffer Ferenc Gyekiczki Judittal, 
Tusnádi Lajos Gazsó Máriával. — 
Elhaltak: Brachna György 78, 
Marsai Gyula 69, Filyó György 63. 
Szedljak Jánosné Gazsó Anna 61, 
özv. Kolompár Györgyné Magi- 
nyecz Katalin 83. özv. Hraskó 
Andrósné Sándor Anna 87, özv. 
Cziúkoczki Mihályné Kepenyes 
Zsuzsanna 84. Török István 82. 
Berger Piroska 39, Brakszatórisz 
János 5, özv. Holmik Jánosné 
Rentka Jusztina 72, Janecskó 
Györgyné Hanzely Julianna 70, 
Özv Hanzó Mihályné Bohnyat Zsu
zsanna 58, özv. Molnár Istvánné 
Kuna Zsuzsanna 92,Babecz György
2 hónapos, özv. Dián Pálné Gyu
ris Zsuzsanna 78. Briós Zsuzsanna
3 hónapos, özv Varga Mihályné 
Szakács Mária 72, özv. Kriska 
Györgyné Janurik Zsuzsanna 81, 
Dankó Erzsébet 49, Valkovszki 
Zsuzsanna 83, Madács Mátyás 21. 
Medgynsszay Róbert 53, özv, Kip- 
per Jánosné Melferer Gizella 71 
éves és Károly Ilona 1 hónapos 
korukban.

—  Rágalmazásért 8 napi fog
házat kapott. Paulilz Mária 30 
éves csabacsűdi lakos Sljevák 
Mátyásáéra rágalmazó híreket irt 
a keleti harctéren lévő férjének. 
A kir. járásbíróság 8 napi fog
házra ítélte.

— Magukra hagyta a gyerme
keit. Özv. Gulyás Jánosné helybeli 
tanyai lakos egy napon át eltávo
zod a lakásából. Kiskorú gyerme
kei ez idő all Bakulya Mihály 
tanyájának kocsiszfnjénbe átmen
tek és gyufával játszottak. Az el- 
dQbolt-gyufától-a szín meggyulladt 
és leégett. A szarvasi kir. járás- 
bíróság özv. Gulyás Jánosnét gon
datlanság vétségében mondotta 
ki bűnösnek és 8 napi fogházra 
ítélte, azonban az ítélet végrehaj
tását 3 évi próbaidőre felfüggesz
tette.

Puha és keményfára, furnirra 

elsőrangú m Ú e D y v e t szállít 

C k e m b la J ió r  Vegyiművek 

Budapé»t,lX.ker.rLónyay-u. 39/a 

Ingyen mintákkal szolgálunk. 

Nagy TilUlaUk és szövetkezetek 

oilHtófa* Refferencíák az iro

dánkba. Hflyi képviselünk: 
V 1 G N  B R  S Á N D O R .

— Gazdasági felszereléseket 
lopott. Lestyán Mihály 20 éves 
szarvasi napszámost a kir. járás
bíróság 8 napi fogházra és 1 évi 
jogvesztésre ítélte, mivel 1941. év 
végén Berkes György gazdaság- 
vezetőtől többféle gazdasági fel
szerelést lopott el circa 40 pengő 
értékben. Az ítélet jogerős.

— Ipar nélkül ruhavarrást vál
lalt. A járási rendőri büntetőbiró 
Grűnvald Katalin szarvasi zsidó
leányt, mivel iparigazolvány nél
kül nőiruha varrásával foglalko
zott 2 napi elzárásra átváltoztat
ható 10 pengő pénzbüntetésre 
ítélte.

P U S P O f t G Y Ó G Y F Ü R D O

NAGYVÁRAD msllett.
600 év óta használják eredménnyel 43° C kénes, 

rádiumos hőforrásait reuma, köszvény, ischlas, trombó
zis, Ízületek és izmok csúzos bántalm ainál, minden

féle női betegségeknél.

I S Z A P F Ü R D Ő ,
— forró iszappakolások.

ERDÉLY egyetlen hullámfürdője.
Díjmentes prospektus. BÉKEBELI ellátás.

Időszerű gazdasági kérdések 
FEKETE KENYÉR

Az emberiséé táplálkozásában a 
kenyér szerepe lal&n mindennél fon* 
losabb. Igaz, hogy ez a megállapilás 
csak a fehér emberre vonatkozik, a 
színes fajok túlnyomó része a kenye
ret nem ismeri, hanem rizsből vagy 
kölesből készült pépet fogyaszt. Hagy« 
jnk azonban figyelmen kívül színes 
böril embertársainkat és vizsgáljuk 
meg, hogy milyen szerepe van a 
kenyérnek a ml életünkben.

A kenyér valóban „mindennapi 
kenyerünk", az étkezést enélkul szinte 
cl sem tudjuk képzelni. A minden* 
napi fogyasztás ellenére sem unjuk 
meg a kenyeret, aminek az a magya
rázata, hogy a kenyérnek „semleges" 
íze van, ízlelő szerveinkben erős in* 
gert nem okoz, ezért nem lép föl az 
ellehatás sem.

Kenyénövépyeink közül legtonto* 
sabb a búza. A rozsnak, árpának, 
zabnak, kukoricának ebből a szem* 
pontból nincs nagy jelentősége ná* 
lünk, különösen nincs az Alföldön. 
A gabonafélék közül összetételénél 
fogva a búza mondható a légióké* 
lelesebb tápláléknak; mert tártál* 
mazza mindazokat az anyakokal 
amelyekre az ejpberi szervezetnek 
szüksége van. így van benne szén* 
hidrái (keményítő és kevés cukor} 
03—70°/#, fehérje (sikér) 12—15 % , 
zsír 1—2 °/o. Kis mennyiségben 
ugyan, de tartalmaz még a búza 
ásványi sókat és vitaminokat is. 
Ezeknek az anyagoknak a búzaszem' 
ben való elosztása nem egyenletes. 
Ha egy búzaszemet hosszában kellé* 
vágunk, szabadszemmel, de mégin* 
kább nagyitón keresztül nézve, há
rom részt külömbözlelhelünk meg 
rajta : a héjat a belső lisztesrészt 
és a csírái. Őrlés alkalmával a hé* 
jat eltávolítják a belső lisztes rész* 
tői. A hélyrészek a cáírh legnagyobb 
részével együtt a korpába'.kerülnek. 
Minél tökéletesebben sikerült a héj
részek leválasztása, a belső részből,

iimianuuinnihiiuiimiiiniiiiHiiimiiiiiHaiintiniininnuMunjim

öladó:
III. belkeríllet 41. 
sz. alalí fekvő há£. 
iUlaczózugbfln 1 
nyaraló 'gyümöl* 
esőssel és sz51ős» 
sel. 32 hold ,föld 
tanyás Ingatlan. 
100 hold italian 
íanyaépUlettel. 

ÉRDEKLŐDNI lehet 

Dr. GÉMES SZILÁRD "Ügyvédnél 

SZARVAS.

annál fehérebb lisztet kapunk. A fe
hér lisztből természeleszen- szép fe* 
hér kenyerei lehet sütni, mig a barna 
lisztből, amelyben tehá.1 sok a héjrész 
csak kevésbbé letszelős színű „fekete" 
kenyeret. Élelmiszereink értékét azon* 
bán nem színük döntik el, hanem az 
összetételük, belső értékük.. A fekete 
kenyér pegig sok szempontból előny* 
ben van a fehér kenyéjrel szemben, 
őrlés alkalmával ugyanis nemcsak a 
héjat távolítjuk el, hanem a héjjal 
együtt közvetlenül a héj alatt levő 
igen értékes vitaminokat és ásványi 
sókai, valamint a csírával együtt a 
zsírt is. Különösen a vitaminok el* 
távolítása a káros, mert ezek az 
anyagok, bár a táplálékainkban arány
lag csak nagyon kis mennyiségben 
találhatók, a hiányuk a legkülön
félébb betegségeket lédzheü elő. A 
magyar nép étrendje vitaminokban 
amúgy is szegény. Sokan ezzel 
magyarázzák, hogy nálunk a lég* 
súlyosabb népbetegség, a tudóbaj, 

.mely nagy mértékben pusztít.
A lennálló rendelkezések érteimé* 

ben a malmok manapság csak két* 
féle lisztet őrölhetnek : lehérlisztel és 
kenyérhsztet. Régebben 8—10 léle 
lisztet is készítettek a malmok és a 
kenyér liszt is sokkal fehérebb volt. 
A régi jó világot azonban ebből a 
szempontból nincs okunk visszasírni, 
mert a tárgyaltakból kitűnik, hogy a 
barna lisztből sütött fekete kenyér 
sok szempofból értékesebb a fehér 
kenyérnél. Sokan azt ajánlják, hogy 
térjünk vissza az ősi kenyérkészí* 
tés  ̂módhoz, azaz ne válaszuk el a 
korpát a liszttől. Ennek azonban több 
akadálya van. Először is az' ilyen 
kenyeret általában nem szívesen fo* 
gyaszlanák, másodszor pedig nagy* 
szerű műmalmaink az egyszerű da* 
rálómalom szintjére süllyednének. 
Nincs is azonban szükség rá, hogy 
a korpát elirigyeijük a disznóktól, 
mert hiszen a búzaszem héja az 
emberi gyomor számára jórészt 
emészthetetlen. Viszont a héj tökéletes

eltávolítására se törekedjünk, mert a 
héjjal együtt az emberi szervezetnek 
nélkülözhetetlen anyagok- is a kor* 
pában jutnak, amire pedig ilyen fór« 
mában háziállatainknak nincs ok* 
vétlenül szükségük.

Ha igaz az a közmondás, hogy 
nem mind arany, ami fénylik, akkor 
ez a fekete kenyérre csak úgy ér* 
vényes, hogy nem mind fénylik, ami 
arany. A fekete kenyér nsai dicse* 
kedhetik a közmsgelégedés fényével, 
viszont táplálkozásukban aranyat ér.

PECZNIK JÁNOS 
m. kir. gazdasági tanár.

—Iparigazolvány nélkül kovács- 
mesterséget folytatott. Toma- 
sovszki Pál békésszentandrási la* 
kos iparjogc>3Ítvány nélkül kovács- 
mesterséggel foglalkozott, ezért a 
rendőrbíró 2 napi elzárásra átvál
toztatható 10 pengő pénzbüntetésre 
ítélte.

— Jegy nélkül akart csizmát 
készíteni. Még a mull év decem
berében id. Borza János mezőtúri 
csizmadia vállalkozott (arra, hogy 
jegy nélkül készít egy pár csizmát 
id: Pákozdi Antal öcsödi lakos
nak. Ezért a járást rendőri bün
tetőbiró mindkettőjüket 2—2 napi 
elzárásra átváltoztatható 20—20 
pengő pénzbüntetéssel sújtotta.

— .Megjivapta rendőr újjét
Még ez év'januárjában Varga Fe
renc fakereskedő előtti fakiosztás
nál Plenter Pál 59 éves nagyszé
nás! születésű szarvasi házaló- 
ócskávaskereskedő rátámadt Opa- 
uszki István községi rendőrre ás 
dulakodás közben az egyik újját 
is megharapta. A kir. járásbíróság 
14 napi fogházra ítélte jogerősen.

— Súlyos testisértésért egy
hónapi fogház. Lestyán János 
szarvasi 20 éves napszámos egy 
bottal oly erősen rávágotl Kovács 
Pál kezére, .hogy 20., ndjíon túl 
gyógyuló sérülést okozott. A. kir. 
járásbíróság súlyos téslisértésl el
követésében mondotta ki bűnös
nek és jogerősen egyhónapi fog
házra ítélte.

F RECS K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S .  T E L E F O N ;  «4.'umiiiiiiimtiiwiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiimiiiiiiimiiinimiiiiHiiiitiiimiimiiiiiiiiiiininiiimiiimmtiiiiitiiuiiniiiiiiimiiiiimiuiiitiiittuuinni

Június 4-én pénteken, 5-én szombaton; 6  án vasárnap, 7-én 
hétfőn, 8-án kedden : CSAK 8  NAPIG.

SZAKÍTANI NEHÉZ DOLOG
V J

____________ Aazezon kimagasló filmremeke. _______

Június 9>én szerdán,. 10-én -csütörtökön :

b is m a r k . a v a s k a n c e u .A r
A múlt század legnagyobb államférfiénak életregénye.
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M Á V A U T autóbusz-menetrend.
Érvényes 1943. május 17-től további intézkedésig.

— 650:
-  6‘58 •

4 30 i 7-16: 
450: 735:
5 05: ?'50:
510: -  :

Kunszentm árton—Szarvas.
8'30 ; 17*45 ; i Kunszentmárton főtér
8'35 17*49 : Kunszentmárton pályaudvar
8'58 1811; i '  Öcsöd külső 
9*15 ’ 18 28 | i Békésszenlandrás
9 30 18 43 : é Szervas Arpád-szélló
9*40 * 18*50 : é Szarvas pályaudvar

í x
6*40: 1258: 17*37: 
6 34! 12*54: 17 32 i 

12*34614 :
5*57: 12*17; 
5*40! 12*00: 
5 30: -  :

1712; 19*45 
16*55: 19*28 
1638'; 1910 
16 31 ! 19*00

8 00 ; i 
•  20: i 
8 58: i 
9*24; i 
9*55: i 

10*03 : é

Szarvas— Békéscsaba
Szarvas Árpád-szálló 
Csabacsűd községháza 
Kondoros
Kamuti csárda fm.
Békéscsaba Csaba-szálló 
Békéscsaba pályaudvar

: 1615 
: 15*56 

i * 15*21 
i : 14 54 
i ! 14*20 
i ; 13 55

Lakytelek—Kunszentmárton
6:40, lb*40; i Lakytelek pályaudvar 
6*56 ; 15*56 : i Tiszaug pósla 
7‘OS ! 16*08 í i Tiszasas alsó mh.
7'25 ; 16*25 : i Csépa temető
7*45 16 45; i Szelevény
8*15: 1715; é Kunszentmárton főtér
8*33 • 17*20: é Kunszentmárton pályaudvar

é 5:40; 14*40 
i 5*24: 14*24 
i 512: 14*12 
i 5 00 ; 14*00 
i 4‘37 j 13*37 
i 4*05 : 13*05 
i -  ! 12 55

Figyelaeztetés : x csak hétköznap közlekedik
c csak hétköznapra eső hétfőn, szerdán és szombaton közlekedik 
f Szarvas és Öcsöd között csak hétköznap.

— Soviny tejet teljes tejként 
árusított. Bracsok István szarvasi 
lakos fölözött sovány tejet teljes 
lejként árult. Ezért a rendőri bűn- 
letőbíró 2 napi elzárásra átváltoz
tatható 16 pengő pénzbüntetésre 
ítélte, valamint 14 pengő vegy- 
vizsgálali díj megfizetésére köte
lezte.

— Nem lomtalanitotta a pad
lást. Deutsch Ármin szarvasi 
zsidó-magánzó a rendelkezések 
ellenére padlását nem lomtalant- 
tolta, ezért a rendőrbíró 3 napi 
elzárásra átváltoztatható 15 pengő 
pénzbüntetésre ítélte.

— Húsz kilogramm sonkát akart 
Budapestre szállítani. Liska Isván 
szarvasi cipésmester szállítási en
gedély nélkül 20 kg sonkát akart 
Budapestre szállítani. A mezőtúri 
állomáson azonban leigazoltatták 
és az eljárás megindult ellene. A 
mezőiúri államrendőrség kapitány
sága mini rendőri büntetőbíróság 
10 napi elzárásra átváltoztatható 
50 pengő pénzbüntetésre ítélle. A 
sonka értékesítéséből befolyt 120 
pengőt elkobozta.

— Cipölopásért a bíróság előtt.
Kertész Sándorné békésszenland- 
rási lakos, Bencsik András cipő
jét Halász Péter műhelyében el
lopta. A kir. járásbíróság S napi 
fogházra és egy évi jogvesztésre 
ítélte.

— Sovány túrót árult teljes 
túró helyett. Dankó János szarvasi 
tejtermékkereskedő sovány túrói 
árult teljes zsírtartalmú túró helyett. 
Ezért a'járási rendőri büntetőbíró 
2 napi elzárásra átváltoztatható 
10 pengő pénzbüntetésre ítélte és 
kötelezte 18 pengő vegyvizsgálati 
díj megfizetésére is.

— Elkobozta a bíróság a ká
poszta értékét. Néhai Bencsik 
Mihályné szarvasi lakos, még éle
tében fejeskáposztát akart eladni 
a hatósági árnál drágábban. Mivel 
a vizsgólat lefolytatása idején 
meghalt, a bíróság nem vonhatta 
felelősségre, csak a lefoglalt 302 
kg káposzta értékét kobozta el.

— Fajgalambokat lopott. Glem- 
boczki Jánosné szarvasi lakos, 
Kiss Györgytől 8 fajgalambot lo
pott el. Többször büntetett előéle*

Eladó földek:
459 D-öl Maczózugban Körös mellett,
1368 D-öl gyümölcsös a faggyasi laposban;
1600 D-öl szántó a szentesi kövesúthoz közel;
5 és fél hold I. osztályú szántó a Sárkány-dűlőben,
7 hold szántó kövesút mellett közel a városhoz,
10 hold szántó Örményzugban,
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen,
19 hold Kunszentmárton mellett*
34 7t hold szántó és 17 hold kaszáló Külső- Ecseren;
60 hold szántó Kiskirályságon.
195 hold részben szántó, részben legelő tanyával 

Ecseren, kövesút mellett.

Eladó házak:
). kér., 71. sz. Sonkoly-féle tiszta kőépítményű sarokház, 
Körösparii Halász-csárda,
1. kér., 105.SZ.cseréppel fedett beltelkes lakóház; (Sülé-féle) 
1. kér. 117. sz. központban lévő beltelkes lakóház;
I. kér., 432. sz. cseréppel fedett lakóház ;
II. kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel, 
IV. kér. 81. sz. igen jókarban lévő cseréppel fedett

saroképület,
Körörsparti nyaraló erős kőépülettel,

Vételre keresünk:
Jóminőségű szántóföldet tanyával cca. 30.000 pengőig. 
Továbbá nagyobb ingatlant 100.000 P-től felfelé 

600.000 pengőig.

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet
hez, hol a megbízást eredményesen köz
vetítik.

tének figyelembevételével a kir. 
járásbíróság hat heti fogházra és 
egy évi jogvesztésre ítélte.

— Sport. Turul—Gyac 3:0 (3:0). 
Szép győzelemmel szerezte meg 
a két bajnoki pontot a Turul va
sárnap. A gyulai csapat csak a 
második félidő egyes részeiben 
volt komoly ellenfele a feltörő 
szarvasi együttesnek. Góllövők : 
Károly és Szűcs.

— Kisok atlétikai v inny . A szegedi 
tankerület középiskoláinak egyéni at
létikai versenye szép eredményekkel 
folyt le Szarvason. Vasárnap délelőtt 
és délután szépszámú közönség előtt 
a következő eredményeket érték el a 
versenyzők az egyes versenyszámokban: 
100 m-es síkfutásban I. Szórádi Gy. 
(gyulai gimn.) 11*7 mp. 2. Csordás. 
(Gyula) 3. Tern (Szarvas). 200 m-es 
síkfutásban 1. Vankó, (Szeghalom) 24 
mp. 2. Biros (Gyula), 3. HelUger (Szen
tes). 400 m-es síkfutásban 1. Sármány 
(Gyula) 54* 1 mp., 2. Kertész (Szeghalom), 
3. Soltéz (Gyula), 4. Németh (Szarvas). 
SCO m-es síkfutásban l.Paulinyi (Gyula), 
2*14*5 mp. 2. Illyés (szarvasi gim.). 1500 
m-es síkfutásban 1. Tóth (Orosháza) 
437*6 mp., 2. Gosztonyi (Gyula), 3. 
Laurenczi (szarvasi gim.). 110 m-es 
gátfutásban 1. Dörner (Gyula) 17*1 mp., 
2. K. Nagy (Szentes). Magasugrásban
1. Csordás (gyulai gimn) 165 cm., 2. 
Danner (Szeged) 160 cm., 3. Pardi (Szeg
halom) 160 cm* Rúdugrás : 1. Tompa 
F. (Szeged) 3 m, 2. Jámbor (Szeghalom) 
2*80 m. 3. Pardi (Szeghalom) 2*60 m. 
Távolugrás: 1. Sárádi (Gyula) 6*24 m,
2. Biros (Gyula) 2*23 m, 3. Poselaki 
(Szeghalom) 608 m. Diszkosz vetés : 1. 
Nagy L. (Gyula) 34*43 m,.2. Georgievics 
(Orosháza), 3. Füzessi (szarvasi gim.). 
Súlydobás: 1. Georgievics (Orosháza) 
11*66 m, 2. Lustyik (szarvasi gim.) 11*56 
m, 3. Nagy’ (Gyula) 11*20 m. Gerely- 
vetés: 1. Nagy L. (Gyula) 45*64 m, 2. 
Tompa (Szeged) 43*91 m, 3. Juhász 
(Szeghalom), öttusaverseny ben : 1. Pau* 
linyi (Gyula) 2439 pont, 2- Tompa (Sze
ged), 3. Lustyik (Szarvas). A versenyt 
a szarvasi gimnázium Sportköre ren
dezte. Kovács Béla testnevelési tanár 
szakszerű vezetésével.

— Az Uj Idők legújabb számá
nak .élén Harsányt Zsolt kitűnt Hóra« 
fiús- fordítása és a Magyar Könyv- 
napot bejelentő, ünnepi vezércikk áll. 
E^yre fokozódó erővel folytatja Qu- 
lácsl Irén nagy történelmi regénye, 
az Európa hulló csillaga izgalmas 
meséjét —  Munkács asszonya 
dmen folytatódik Szentmlhályné Szabó 
Máriának Zrínyi Ilonáról írt regénye 
a Magyar Lányokban, Z. Tábori 
Piroska folytatásos történetével 
együtt. — Gomba Pistiről olvas
hatnak a gyerekek Az Én Újságom 
legújabb számában. Z. Tábori Piroska 
és Dékány András Ölbey Irén Ma- 
uks Emó és mások kedves meséit, 
verseit, tréfált küldi e héten líjú ol
vasótáborának Magyarország leg
régibb ifjúsági lapja. Díjtalan mutat
vány számot mindhárom lapból kí
vánatra bárkinek küld a kiadóhivatal, 
Budapest VI., Andrássy-űl lö.

IPRÓHIflOETÉSEK.
Apróhirdetések állást keresőknek és ál
lási hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den további szó 2 fillér. Egyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 60 fillér, három
szori feladás esetén 1*20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papirkereske* 
dése Szarvas. J., Horthy Miklós út 9.

• Eladó egy príma tűzifecs- 
kendő, IV. kér., 590. szám alatt.

• Egy zongora (Pianino) ha
szonbérbe kiadó. Cím a kiadó* 
hivatalban.

■ Kevésbbé használt sport gyer
mekkocsi megvételre kerestetik. 
I. kér.. 79. szám.

.5. hold (1100 ED-öIes) föld 
eladó. Érdeklődni tehet Sinka 
Károlynál, V. külkerület, 4. 
szám, szentesi út mellett a 6. 
tanya.

. Kriska pál korcsmárosnál 1 
db 7 hónapos jorksírei kan és 
7 hetes jorksírei malacok eladók. 
1. kér., 230. sz.

. 5 drb. használt de jó állapot
ban lévő ablak üvegezéssel 
együtt eladó. 1. belkerület, 76. 
hsz. alatt.

. FÜRDÖHÁZ a Mangolban nyári 
használatra kiadó. Cím a 
kiadóhivatalban megtudható.

. Eladó egy igáskocsi és ló
szerszámok. Érdeklődni lehet 
VIII. külkerület, 30/1. szám.

. Hengercsiszolás, elektromos 
hideghegesztés, dobkosár (el
töltés. Öntözőmotor szivattyú
val is, manométer javítás, fej* 
padmunkék, huszas benzin- 
motor, dinamók eladók. Osgyán 
mérnök. Békécsaba.

. Előnyös feltételek mellett ta
nuló leányt és kézileányt keres 
sürgősen a Wieland-szalon.

. 3 járás kákái legelő kiadó. 
Érdeklődni lehet Podaninál, I. 
kér., 43. szám.

. Erős fiú báldogos és szerelő 
tanulónak felvétetik Hankisznál, 
Piac-tér.

• 50 kötetes Jókai-sorozat al
kalmi áron olcsón eladó. Ugyan
ott egy 10 kötetes Tolnay Világ- 
történelem is eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

. Jobb szoba- konyhás. esetleg 
kétszobás lakást keresek azon- 
nalra. Címet a kiadóba kérek

• Kisárpádba egy itcés keres
tetik. Érdeklődni lehet Czeperkó 
Árpád-bérlőnél.

.' Körösparti kioszk italmérés
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe utca 4. szám alatt.

F«l«16s kiad* NAGY SÁNDOR  
NvNutoM a Szarvad KSxlSay 
iá* és LapkbdóTillalit ■ya-dájtt i i  
L ktr„ Hortky Mlkltoét 9j i í b .


