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barnán ez az örökké élő zője, egyik legfélelmetesebb antikriszlusi államát, s félállítja
érzet, ez az olthatatlan vágy, ereje annak a frontnak, az immár elgyomosodni hitt
8 ez a szilárd hit lesz a le- amely véglegesen felmorzsolja, orosz lélekben is Krisztus
számolás legaktívabb ténye- felszámolja a szovjet urainak országát és birodalmát.

Kél élelmezési rendelet

Megkezdődött
a nagy leszámolás azzal az 
állam -torzszülöttel szemben 
végre, amely immár két évtized 
óta népmilliókat tart a legször
nyűségesebb terror alatt az 
egyenlőség, testvériség, világ- 
szabadság, stb. hamis jelszavai 
jegyében- Két évtizede áll a 
szovjet, s bár a saját portáján 
á sokat hangoztatott üdvös 
programodból mitsem valósított 
meg, tehát nem igazolta állami 
életének létjogosultságát a világ 
hatalmasainak rövidlátása és 
bűnős könnyelműsége nemcsak 
szentesítette a régi cári világ 
romjain, milliók hulláin felépült 
új világot, de eltűrte és tétlenül 
nézte, sőt elősegítette olykor 

annak a zsidó, nemzetközi 

társaságnak a világhatalmi tö

rekvéseit, amely társaság a 

keresztény erkölcs sziklaszilárd 

fundamentumán felépült állam- 

alakulatokban soha a legkisebb 

sorsközösséget sem vállalta, sőt 

mindenütt métely volt, az elé

gedetlenség, szétíiúzás bom

lasztó miazmája. Csak a firma 

változott meg, a helyzet az új 

urak idején is ugyanaz maradt 

Oroszországban. A  szegény 

muzsiknak ma sincs többje 

mint azelőtt volt, de nincs már 

benne törekedni-készség sem, 

nem látja munkájának, életének 

értelmét sem. Valami azonban 

úgy halljuk — mégis meg

maradt, valamit csak nem tudott 

kiölni belőle a. hatalmon levő 

orgyilkos-had, & ez a hite a 

magasságos Istenben, a feltáma

dásban, a megváltásban, a túl* 

világi életben és az üdvözülés

ben. Elvehették tőle a temp

lomot, eltilthatták az oltártól, 

a lelkében emelt oltárok előtti 

áldozás azonban sokkalbensősé- 

gesebb kapcsolatokat teremtett 

az Úristenre!, s a feltámadás 

érzete és hite méginkább meg- 

erősödőit benne, miként vágya 

nőttőn nőtt t  régi* tiszta ke

resztény-erkölcs alapjain álló 

p— éhi  iránt Tál a német 

isgyverek ellenállhatatlan ro-

1. A közfogyasztásra levágott 
sertések zsírjának bejelentési 

kötelezettsége

A kormány rendeletet adott 
ki a közfogyasztásra levágott 
sertések után a zsírbeszolgálta- 
tási kötelezettség megállapítá
sáról szóló 1680. M- E. számú 
rendelet módosításáról és kie
gészítéséről. A rendelet szerint 
tízezernél kevesebb lakosságú 
községekben a zsírbeszolgálta
tás kötelezettségének 1941. évi 
szeptember hó 1-ig nem kell 
eleget tenni. A közellátási mi
niszter a zsírbeszolgáltatás kö
telezettségét más községek és 
városok területén is korlátoz
hatja, vagy felfüggesztheti.

A  rendelet azt is kimondja, 
hogy a tízezernél kevesebb la'

A  Szarvasi Levente Egye
sület június hó 22-én, múlt va
sárnap rendezte meg a várme
gyei levente selyemzászlóver- 
senyt. A versenyen Orosháza, 
Elek, Mezőberény, Nagyszénás. 
Kondoros, Békésszentandrás, 
Öcsöd és Szarvas levente at
létái vettek részt és mérték 
össze erejüket. A  szép ver
senyből Orosháza került kj[ 
győztesként, megnyerve ezzel 
a zászlót, illetve őrizője lett 
annak a következő versenyig.

Az egész napra kiterjedő mű
sorú verseny keretében dél
előtt a csapat, délután áz egyé
ni számok bonyolítódtak le. A 
tulajdonképpeni selyemzászló- 
verseny számait távgyaloglás, 
súlydobás, gránátdobás, távol
ugrás és 5x100 méteres váltó* 
futás képezték, amelyért ötös 
csapat ̂  küzdött, mindegyik 
résztvevő egyesület színeiért

A versenyen a szarvasiak a

kosságú községekben azt a 
zsírbeszolgáltatási kötelezettség 
alapján összegyűjtött zsírmeny- 
nyiséget, amely a rendelet ha
tálybalépésének napján a Han
gya, vagy a Hanza üzleteiben, 
illetve az e célra kijelölt hen
tesnél tárol, be kell jelenteni 
az illetékes községi elöljáró* 
Ságnál. Ezt a zsírmennyiséget 
a közellátási kormánybiztos 
rendelkezése szerint a helyi 
szükségletek kielégítésére kell 
fordítani. Ha a közellátási kor
mánybiztos 15 nap' alatt nem 
rendelkezik, a beszolgáltatott 
zsírmennyiség szabadon forga- 
galomba hozható (MTI).

2. Csak egynapos kenyeret 
szabad forgalomba hozni

A kormány rendeletét adott

következő eredményeket, il
letve helyezéseket értek e l:

Távgyaloglásban a Darida, 
Poroszlai, Trabach, Bárány és 
Bohrát együttes a második, 
távolugrásban a Szrnka, Kas
nyik, Szloszjar, Sebjan, Kere
kes-csapat a második lett 5 41 
m-es átlaggal. Gránátdobásban 
első Szarvas Hadady, Szloszjar; 
Bohrát, Litauszky, Nagy-csa
pata 48 17 m átlag- eredmény
nyel. Súlylöké6ben szintén első 
Szarvas Litauszky, Hadady, 
Miklya, Szrnka, Timár-csapata 
997 m-es átlaggal. Az. 5x100 
m-es váltófulásban. a szarvasi 
csapat rotez váltása miatt vesz
tett a döntőben, holott az elő
futamban jobb eredményt ért 
el, mint az elsőnek befutó 
orosháziak. Ezzel a számmal 
vesztetté ^l Szarvas a zászlót 
Egyéni Versenyben: 100 m. 2. 
Kerekes, 200 m. 2. Kerekes, 
400 m 5. Mohácsi 00 tnp,,

ki, amely kimondja, hogy a 
kenyeret elkészítésétől számí
tott 24 órán belül forgalomba 
hozni, a bérsütésre átvett ke
nyértésztát pedig a sütéét'kö
vető 24 óra eltelte előtt kiszol
gáltatni tilos. Ez a tilalom nem 
vonatkozik a fegyveres erő 
szükségletére készített kenyér
re, továbbá a klinikák, kórhá
zak és szanatóriumok, valamint 
büntetőintézetek, letartóztató 
intézetek és javítónevelőintéze- 
tek házi üzemeiben saját szük
ségletük ellátására készített kér 
nyérre. A- rendelet kimondja 
továbbá, hogy a tilalom a 
kenyér valamelyik alkotóré
szének elvonásával, vagy dúsí
tásával készített különleges 
kenyérfajtákra nem terjed ki. 

A rendelet már életbe is lépett

1500 m. 5. Muska. Távolugrás
ban 1. Szrnka 629 cm, magas
ugrásban 2. Szrnka 155 cm. 
Súlylökésben 1. Litauszky 11*59 
m, gránátdobásban 1; Hadady 
56 75 méteres dobással.
. A délutáni versenyt felvonu

lás előzte meg, s az a Hiszek
egy eléneklésével vette kezde
tét A versenyszámok között a 
levente-lányok szabadgyakor
latokat mutattak be, nagy 
ügyességet árulva eL Az öcsödi 
leventék lovas-bemutatója szép 
sikert eredményezett Á  ver
seny díjkiosztással, elvonulással 
és a Himnusz hangjaival zárult 

Este az Erzsébet fiistbea 
családias szórakozás kővette a 
nagysikerű versenyt, amelynek 
megrendezéséért, ilL «  sntfvasi 

atléták pompás előkészítéséért 
teljes elismerés illeti Banké 
Sándor sportoktatót 

A versenyen egyébként éri* 
ási közönség volt jelen, amely

Ara lo fillér

Az orosháziak nyertéig, meg 
a. selyemzászló^vándordíjal
Szarvas átlétái a mindvégig nemes kiizdelmii versenyen a második helyen végeztek
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legteljesebb elismerését és meg
elégedését nyilvánította a le
venték ügyességéért, fegyelme* 
zett és katonás szerepléséért. 
Abban a tudatban távozva 
a versenyről, hogy a levente
intézmény egyik legbiztosabb 
tényezője annak a nagy, nem
zetépítő munkának, amely ifjú
ságunkat jó szellemre, hazafias 
gondolkozásmódra és katonás 
fegyelemre van hivatva nevelni.

( R - Y )

Családvédelmi 
Alap munkája

Az Országos Nép* és Csa
ládvédelemi Alap 60 millió 
pengős keretben végez igen 
nagy szociális munkát. Gazda
sági úton természetben juttatott 
kölcsönökkel, a megsegítettek 
munkájának bekapcsolásával 
.teremti meg az erkölcsileg 
egészséges, de anyagiakban 
szűkölködő sokgyermekes ma
gyar családok megélhetését. A 
költségvetési keret külön gon
doskodott a keleti és erdélyi 
országrészek szociális szükség
letének kielégítéséről.

A  már meglévő gyermekvé
delmi intézmények fenntartásá
ra 14 millió pengő jut. A  tár* 
sadalmi és szociális intézmé
nyek másfélmillió pengőt kap
nak s a Szociális Felügyelőség 
személyi és „ dologi kiadásai 
összesen 1 millió pengőbe ke
rülnek. Hatmillió pengő jut a 
a sokgyermekes mezőgazda
sággal foglalkozó családok in
tézményes támogatására, s 
Összesen 37 és félmillió pengő 
áll rendelkezésre a szorosabb 
értelemben vett családvédelmi 
munkásság költségeinek bizto
sítására.

A  37 millióból ötezer kertes 
családi ház épül s 4 millió pen- 
gő értékben kapnak haszon
állatot az arra érdemek, fél 
millió pengő értékben pedig 
apró háziállatot.

Szociális és közgazdasági 
szempontból egyaránt nagy 
jelentősége van annak, hogy a 
téli hónapokban munkanélküli 
lakosság háziiparának megte
remtésére és fejlesztésére 2'5 
millió pengővel segíti az Alap 
elő a sokgyermekes családok 
földhöz jutását

Július 6-án hajnalban át kell 
térni az úttest túlsó oldalára

Nyomtatványokat 

ízléses kivitelben 

készit a MÜLLER- 

kőnyvnyomda.

Hosszú évek ófa halljuk már 
a hozzánk érkező külföldi ven
dégek Magyarországot őszintén 
dicsérő szavait. Barátaink és 
idegen országbeli látogatóink 
azonban mind gyakrabban vall
ják be, hogy kellemetlen meg
lepetés éri őket az országhatá
ron, Minden idegen panaszolja 
az Euróba szemében furcsa, 
elmaradott, sőt „borzasztó'1 kü
lönlegességet : a „balra hajts I" 
irányú közlekedést.

Mert az európai szárazföldőn 
kivétel nélkül mindenütt jobb
irányú közlekedés van már, 
csak nálunk nem. Részletezni 
sim kell, hogy milyen keserves 
éber figyelmet, mennyi kényel
metlenséget, nyugtalanságot és 
állandó közlekedési veszélyt 
jelent valamennyi külföldi szá
mára a mi „megfordított" haj
tási rendszerünk. Legalább is 
olyan kellemetlen ez nekik, 
mint ahogy Magyarországon 
gondolnak mosta „jobbrahajts" 
ra. Viszont nem kívánható, hogy 
Európa alkalmazkodjék Ma- 
gyarországhoz,természeteslhogy 
nekünk kell inkább vállalni az 
új rendszer pár hónapos meg-, 
szokásának nehézségeit. Annál 
is inkább, mert Nyugat és Ke
let között soha sem játszott 
még az ország olyan fontos 
gazdasági és közlekedési össze
kötő szerepet, mint ma s régi 
közlekedési rendünk már érez
teti hatását a nemzetközi for
galom szempontjából.

Ezért határozta el a kormány, 
hogy a hajtási irányt megvál
toztatja és a régi „balra hajts, 
jobbra előzz'1 helyett a „jobbra 
hajts, balra előzz" elvét ve
zeti be.

Bevált kölföldi példák szerint 
nálunk is először vidéken ren
delik el a jobbra hajtást. A 
fővárosban csak később kerül 
erre sor. Vidéken ugyanis a- 
ránylag kevés akadályba ütkö
zik a most már sürgetően ese
dékes áttérés s igy jóval előbb 
végrehajtható, bár az ország
utakon, a városokban és fal
vakban is igen sok átalakítást 
kell végezni Viszont Budapes
ten a bonyolult villamosvasúti 
hálózat, a nagyszámú autóbusz 
és a komplikált forgalmi beren
dezések átépítése, legalább to
vábbi négy-öt hónapot vesz 
igénybe.

Vidéken — vagyis általában 
az egész országban — tehát 
július hó 6-án hajnali 3 órától 
hezdve már a ,.jobbra hajts, 
balra előzz" lesz kötelező. Az 
áttérés időpontjául azért válasz
tották éppen a vasárnapi haj
nalt, mert — egyes kiránduló- 
helyektől eltekintve — vasárnap 
van mindenütt a legkisebb for
galom, hajnali 3 órakor pedig 
az előző napi éjjeli forgalom 
már elcsendesedett, a reggeli 
közlekedés meg alig indul meg. 
Aki gyalogos, kerékpáros, sze 
keresgazda, teherautó vagy sze
mélygépkocsi ebben az időpont
ban mégis az utakon halad, 
baloldalról egyszerűen áthajt 
majd az út jobb oldalára. A 
napi közlekedés pádig csak 
fokozatosan árad el az utcákon 
és igy lassanként, menetelesen 
könnyebben megtalálja majd 
mindenki új közlekedési irányát
— a jobb oldalon is. Remélhető, 
hegy ilyen módon az áttérés 
első nehézségei nem okoznak 
komolyabb fennakadást.

Természetes, hogy a közle
kedésnek ilyen megváltozott 
rendje igen sok kérdést vet 
fel. Közönség és járómüvezetők 
egyaránt egész sereg új feladat
tal találják magukat szemben. 
S az átalakítás s annak meg
szokása nem is mehet máról 
holnapra. Alaposan át kell ezért 
gondolni, mi mindenre kell 
majd vigyázni. Mert vigyázzni 
kell elsősorban, óvatosságra és 
megfontoltságra van szükség 
legfőképpen, hogy a nekünk 
szokatlan, új forgalmi irányba 
beleilleszkedjünk. Érdekei is 
mindenkit és tudnia is kell 
mindenkinek már1 előre, hogy 
hogyan fest majd ez az átme
neti probléma, micsoda átala
kulásokkal fogunk találkozni 
mindenfelé, amerre járunk, mi 
lyen új szabályokat kell szem 
előtt tartanunk és általában: 
mire kell leginkább figyelnie 
majd a közönségnek és járó- 
müvezetóknek, különösen a 
megosztott rendszetü átmeneti 
időszakban.

Ezeket a fontos kérdéseket 
a következőkben sorra mind 
megvilágítjuk ezen a helyen, 
hogy a közönségnek ezzel is 
lehetőleg megkönnyítsük a ne
hézségeket, amellyel kétségkívül 
eleinte meg kell majd küzdeni

Jud Stiss!
Már hónapok óta hiába várja 

Szarvas mozilátogató közönsége 
a Jud Süss vászonra hozását. 
Az általános közhangulatnak 
pár héttel ezelőtti számunkban 
a lap hasábjain is kifejezést 
adtunk s a film mégsem ke
rült mindmáig hozzánk. Most 
értesülünk, hogy Ordelt Rezső 
szentandrási mozitulajdono&nak 
sikerült a filmet július hó 5, 6 
és 7-re lekötnie. A szarvasi 
közönség így Szentandrásra 
rándul majd át, s ezzel fogja 
megbosszúlni a helyi mozitu
lajdonos cseppet sem, kereszté - 
nyi magatartását a szarvasi ke
resztény publikummal szemben. 
Mint értesülünk, csoportos ki
rándulások lesznek ezeken a 
napokon Szentandrásra, mely 
alkalommal az előzékeny szent
andrási mozitulajdonos külön 
előadást biztosít a vidéki ven
dégeknek. Egyébként hír sze
rint a film nemcsak Szarvas, 
de a környező községek lako
sait megmozgatja s nagyon so
kan még a távolabbi községek
ből is (Békés, Mezőberény stb.) 
Békésszentandrásra jönnek ez 
alkalommal.

A szarvasi járás legelterjedtebb hetilapja!
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Hírek
Istentiszteletek t

A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 
vasárnap délelőtt 8 órakor tót, 10 óra
kor magyar, az újtemplomban 8 órakor 
tót istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap 8 órakor diák
mise. 9 órakor csendes mise. 10 órakor 
szentbeszéd, nagymise, délután 3 óra
kor litánia. Köznapokon negyed 8 óra
kor csendes mise.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 

Árvaház dísztermében.

A  olyan mély- 
S O H A .  ről, annyira

■ ■=— - — szívből nem
fakadt még fel talán itt ez áldott 
búzatermő rónán az imádság: 
„a mi mindennapi kenyerünket 
Uram addmegnékünk“,mintma- 
napság. S vigyázó szemmel nem
csak a napsütötte arcú, kérgeste
nyerű földmivelő ő lesi a kalász
tenger fejlődését, de azok és olya
nok is, akikazelőttesak regényből 
ismerték a megváltó búzake
resztek meséjét. Szomorú ter
méseredményű két esztendő után 
végre, két évtizedes rabságukból 
még a kenyértől is megfosztot- 
tan felszabadított véreinkkel, 
mikor megosztani kényszerül
tünk szűkreszabott mindennapi 
kenyerünket, bár szívesen tettük 
azt, megnőtt a becsülete a ma
gyar lágy kenyérnek, s azon 
keresztül a magyar parasztnak 
általánosságban is, azok előtt 
is, akik sohasem voltak hajlan
dók elismerni a földmivelő népré
teg legelsőbbrendűségét az állam 
életében. Ma, amikor egyformán 
feketébb lett és kevesebb mind
annyiunk kenyere, amikor nincs 
mód és lehetőség kaláccsal, 
zsemlével, vajaskiflivel pótolni 
azt, döbbent rá először az irányt- 
szabó „magasabb társadalmi 
rétegek sokasága“ arra a nagy 
értékre, amelyet ez a szinte 
megvetett népréteg képvisel, s 
figyel fel arra a hatalmas mun
kára, amelyet az elhanyagolt, 
önmagára hagyott magyar pa
raszt mindannyiunk létéért, a 
földdel, az elemekkel, időjárás
sal folytatott ádáz küzdelmek 
során hosszú évtizedeken át ki
fejtett és kifejt ma is. Hogy 
jusson mindannyiunk asztalára 
egész éven át fehér kenyér. A 
közös hiányérzet közelebb hozta 
őt, megnőtt, s a tegnap még 
„földszagú“ paraszt ma szíve
sen látott vendég mindenütt, 
mert a frissen, ropogósra ■sült 
foszlós, fehér kenyér régen ér
zett illatát idézi fel.

Jaj, csak továbbra is meg
maradna igy, ezen a helyen, s 
nagy életiskola után többet tö
rődnének vele akkor is, azután 
is, mikor újra fehérebbé lesz a 
kenyerünk és több, mint ma.

Mert csak akkor juthat a 
magasságokba,1 s csak ükkor ta
lálhat meghallgatásra legszebb 
imádságunk.

— Házasság. Lustyik Anna 
és dr. Zilahy Kálmán bírósági 
fogalmazó jún. 26 án házasságot 
kötöttek.

— Kinevezés. Békés vármegye 
alispánja a Kutas Dániel eltá
vozásával megüresedett békés* 
szentandrási szociális titkári 
állásra Oncsik Jánost nevezte ki.

— Lukács Béla köszöneté a 
főispánnak.. Vitéz Lukács Bála, 
a Magyar Élet Pártjának 0 1 szá
gó s elnöke levelet intézett 
baiczai Beliczey Miklós főis
pánhoz, a MÉP vármegyei el
nökéhez. Levelében hálás kö
szönetét és teljes elismerését 
fejezte ki mind a főispánnak, 
mind közvetlen munkatársai
nak a példás rendben lefolyt 
és impozáns békéscsabai MÉP- 
gyűlés megrendezéséért.

— Bárczay államtitkár kihall
gatáson jeleni meg a Kormány
zónál. Bárczay János dr. föld- 
mívelésiügyi államtitkár szom
baton délben kihallgatáson jelent 
meg a Kormányzó Úrnál és 
beszámolva németországi útjá
ról, átnyújtotta Trieberg város 
ajándékát: egy gyönyörű vert
ezüst zenélő dobozt) amelyet a 
város polgármestere a Kor
mányzó Urnák születésnapja 
alkalmából ajánlott fel.

— Beiratások. A Vajda Péter- 
gitnnáziumban a beiratások 
július 2-án és 3-án délelőtt 9 
és délután 3 órától lesznek. 
Az I. osztályba beiratkozni 
szándékozók népiskolai bizo« 
nyítványukon kívül a saját, 
továbbá szüleik születési anya
könyvi kivonatát és himlőoltási 
bizonyítványukat is tartoznak 
elhozni A beiratási díj 48 P.; 
40 fillér; ezt a beiratáskor 
le kell fizetni. Célszerű, hogy 
a helybeliek lehetőleg már júli
us 2 án és 3-án beiratkozzanak/

— Juniális Szentandráson. Va
sárnap, f. hó 22-én, a kis 
erdőben jól sikerült júniálist 
rendezett a ref. leányegyesület, 
A pompás napsütésben a köz
ség apraja-nagyja kivonult a 
szabadba s kellemesen szóra
kozott el, a monológok, apróbb 
tréfák tarkította délutánon.

— Némileg csökkentek az ál
latárak a vásáron. Múlt hét 
csütörtök, péntek és szombat
ján zajlott le Szarvason az or
szágos nyári állat. és kirakodó- 
vásár. A két napos állatvásárra 
a felhajtás közepes volt, a tu
lajdonátruházás azonban elma
radt némileg a múlt éviek 
mögött, amely tény az élő 
árakban beállott némi csőkké-. 
néasel hozható összefüggésbe. 
A kirakodó vásár a szokásos
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képet nyújtotta. Itt azonban az 
árak mindenütt jelentékeny 
emelkedést mutatnak, de a ki
rakodás sem volt olyan bőséges 
gazdag, mint aminőt szarvasi 
vásárokon megszoktak.

— Vizsgahangverseny, A gim
názium zenét tanuló növendé
kei f. hó 28 án, szombaton d.
u. 6 órakor tartják vizsgahang
versenyüket a gíran. tornacsar
nokában. Belépődíj nincs, ér
deklődőket szívesen lát a 
rendezőség.

— Bánffy Dániel bárá tájé
koztatója a vízmentési mun
kákról. Bánffy Diniéi báró 
földmívelésügyi miniszter pén
teken reggel a következő tájé
koztatót adta ki az országban 
folyó vízmentési munkákról: 
A  június 9-től 15-ig terjedő 
héten az esős időjárás követ
keztében újabb 13 800 kát. hold 
került víz alá. Az említett hé
ten 29.800 kát. holdat vízmen 
tesítettünk és ezzel a vízkárt 
szenvedő területek 267.400 
holdra csökkentek az előző 
heti 283.400 holddal szemben. 
Az említett héten 105.900 mun
kanapon át összesen 462.900 
köbméter földmozgatás történt 
és 203 szivattyú 39 millió köb* 
méter vizet távolított el. Az 
eddigi munkahét alatt összesen 
463.200 kát. holdat vízmente
sítettünk. Az újabb vizes terü
letekkel együtt 1,030.600 kát. 
hold szenvedett vízkárt és ez 
a terület csökkent most 267.400 
kát. holdra. A földmozgosítás 
összes eredménye 7,575.500 
köbméter volt és ennek elvég
zésére 1,668.600 munkanapot 
fordítottunk. A Tisza vízállása 
árcsapadékos időjárás m iatta 
hét folyamán csak kevéssel 
apadt és a vízállás Szolnoktól 
még mindig magas.

— Hegszűnik a vizes zsemle. 
A közellátási miniszter legújabb 
rendeletét közölte többek kö
zött a hivatalos lap pénteki 
száma, mely szerint, — a mai 
nehéz idők pékkészitményei 
között még eddig egyetlen 
meglévő fehér áruaak, — vizes 
zsemlének készítését további 
intézkedései megszünteti Ta
gadhatatlan,. jól esett néha 
szemünknek, még jobban a 
szánknak, ha néha a szebb és 
bőségesebb időkre emlékeztető 
zsemlére tekinthetünu. és abból 
pár darabot beszerezhetünk, 
legalább reggelűikhez. Egyelőre
— takarékossági szempontból
— eltűnik a vizeszsemle is a 
piacról. Higgyünk abban, hogy 
új után ismét viszontlátjuk ezt 
a péksütemények legszerényeb- 
bikét: vizes zsemlyét.

T O L T O T O L L A K

HAGY VÁLASZTÉKBAN

A MÜLLER CÉGNÉL

Megnőttek a 
terméskilátásaink 

Szarvason
Hónapokon át szorongó aggo

dalommal lestük az időjárást s 
félő szívvel gondoltunk arra 
már, a sok esőzés miatt, később 
a szárazságra figyelemmel, hogy 
gazdáink fáradságát bizony úgy
látszik ezidén sem fogja koro
názni a méltán megérdemelt s 
mindnyájunk által óhajtott si
ker és eredmény. Mind az őszi, 
mind a tavaszi kalászosok egész 
az utolsó hetekig, de a kapá
sok is igen szomorú képet 
adtak s csak az elmúlt hetek 
esős időszaka javított azon 
valamit s lendítette örvendetes 
fejlődésnek a vetéseket. Külö
nösen itt Szarvason, de a kör
nyék ama helyén is, ahol jó 
földek vannak a termés kilá
tások megnőttek, nem remélt 
szép fejlődésnek indultak s 
lassan már érnek be a kalá
szosok s nagyon sokat lendül
tek előre a kapások, is fejlő
désükben. Az eredményt ille
tően persze jóslásokba még 
nem merünk bocsátkozni, anyi 
azonban már bizonyos, hogy 
lesz az eredmény mint hittük. 
Most már csak az utolsó na
pokban ne jöjjön közbe valami, 
az aratás és csépié? remélhe
tőleg le megy valahógy. Erre 
a következtetésre viszont a 
szarvasi mezőgazdasági mun
kásság mindenkori. józanmaga
tartása jogosít fel.

Milyen bőrtalpú cipők 
vásárolhatók 
jegy nélkül ?

A közellátási miniszter a ci
pőellátás biztosításának meg
könnyítésére a zár alól ujabb 
bőrtalpú lábbeliket szabadított 
fel. A  rendelet szerint június 
17- tői kezdve általában nyári 
cipők jegy nélkül vásárolhatók. 
Az erre vonatkozó rendelet 
pontosan, felsorolja, hogy me
lyek azok a bőrtalpú cipők, 
amelyek szabadon vásárolha
tók. A kereskedők kötelesek 
kifüggeszteni a felszabadított 
cipők jegyzékét. A jegyzék ti
zenöt féle bőrtalpú lábbelit' je- 
'löl meg. Ezek között van a fe
hér férfi félcipő, különféle ló
bőr és düftin felsőrésszel és a 
lyukacsos férfiszandálok, wee- 
kend cipők. Ezek csak 39* es 
nagyságtól kezdve vásárolha
tók. Jegy nélkül kaphatók a 
fehér és színes barna és fekete 
kivételével női regatta, sport, 
és- trotőr félcipők, 35 ös szám
tól, : különféle felsőrésszel. Men
tesülnek a zár ától az . arany, 
és ezüst, zárt és pántos, .kivá
gott és köröm női félcipők 
sevró felsőrésszel, női estélyi 
cipők, szandálok 35-ős szám
ból. Azonkívül a fehér és szí
nes gyermek félcipők 23—38 
számig, és a fehér gyermek, 
fiú- és lányka magasszáru ci
pők 23—24 számig, különféle 
lóbőr, sevró és sevrett felső
résszel A házicipők kollodiu- 
mos és egyéb lóbőr vagy sev
rett felsőrésszel, továbbá a 
kecske és juhbőr felsőrésszel 
készült cipők szintén szabadon 
vásárolhatók.
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GyTE—TURUL 5:2 (4:2)
Utolsó bajnoki mérkőzésén is 

vereséget szenvedett a Turul. 
Az igen jóképességfi gyulai 
csapat ellen a Turul a követ
kező felállításban vette fel a 
küzdelmet: Binder — Nagy, 
Károly — Praznóczy, Pocsai, 
Herczeg — vitéz Csatái, Melich, 
Kuhajda, Horváth, Szabó. A 
mérkőzés mindvégig alacsony 
színvonalon mozgott. A  Turul 
játékosai szív és lelkesedés 
nélkül játszottak és ez éppen 
elég volt ahhoz, hogy kikapjon 
a csapat a szintén gyengén 
játszó gyulaiaktól. Kuhajda a
4, percben vezetést szerzett a 
Turulnak. A  GyTE erre rákap
csol és a könnyelműen játszó 
Turul-védelem mellett 10 perc 
alatt 4 gólt lő, ezzel el is dönti 
a mérkőzés sorsát. A  Turul a 
következőkben támad, de az 
„új csatársor" a rengeteg gól
helyzetből csak egyet tud ér
tékesíteni a 44. percben Melich 
révén. A  másodikfélidőt csaka 
csapkodás jellemzi. A  csapatok 
jóformán mindig a mezőnyben 
játszanak. Csatai szabadrúgá
sából Kuhajda kapufát fejel. 
A  GyTE ötödik gólját a 31. 
percben éri eL A Turulból 
csak Nagy, Pocsai, Herczeg és 
Csatai dicsérhető, míg a töb
biek nagyon rosszul játszottak.

Új labdarúgócsapat Szarvason
A  Katolikus Legényegylet 

kebelében új labdarúgócsapat 
alakult, amely Törekvés néven 
fog szerepelni. Az új együttes 
játékosgáxdájának nagy részét 
a Turul második csapatának 
tagjai adják. A  csapat az elmúlt 
vasárnap Gádoroson, az ottani 
GSE ellen játszotta első mér
kőzését az alanti összeállítás
ban: Székely — Kelemen II, 
Sznagyik — Kelemen 1, Kere
kes I, Zleszik — Podmaniczky 
(Kovács), Fábri, Nagy, Bankó, 
Kerekes II. A  lelkesen játszó 
Törekvés, nagy meglepetésre, 
3:1 arányban győzött. A  gólo
kat Bankó, Fábri és Nagy lőt
ték. Az egész csapat dicséretet 
érdemel lelkes játékáért Szép 
sikereket várunk ezután is az 
új szarvasi sportegyesülettől I

A ftinyadi újabb veresége

A  békésszentandrási Hunyadi 
vasárnap Békéscsabán, a má
sodik helyezett MÁV ellen 
játszott bajnoki labdarúgómér
kőzést, amelynek keretén belül 
3:1 arányú vereséget szenvedett. 
A Hunyadi ez alkalommal így 
áUt fe l: Dékány — Bontovics, 
Farkas —  Kiss ű{ Virág, Ba- 
nász — Sinka II, Tóth, Bencsik, 
Sinka I, Síniá HL A  Hunyadi, 
annak ellenére, hogy kikapott, 
u jh w n  jól játszottés komoly 
efieoíele volt a bajnokság má
sodik helyezettjének. Az egjr

— Köszönet. Az 1941. évi 
június, hó 1-én tartott vándor
zászló felszentelése alkalmával 
zászlószegek jelképes bevetésé
hez a Szarvasi Levente Egye
sülethez az alábbi összegek 
érkeztek : 10 pengőt fizettek : 
dr. vitéz Zerinváry Szilárdné, 
Szarvasi Polgári Kör, László 
László (Batonya), 5 pengőt fi
zettek : Kereskedők Egyesülete, 
Kovácsik Pál, Szarvasi Iparos- 
asszonyok és Leányok Egye
sülete, dr. Tokai Lajos, Kacs- 
kovics Aladár, Vadányi Miklós, 
ifj. Piliszky János, Szelényi 
László, Hadirokkantak, Hadi 
özvegyek és Hadiárvák cso
portja, Haviár István, Kachel- 
mann Curt, Szarvasi Nyugdíja
sok Egyesülete, Szarvasi Dal
kar, dr. Juhász Miklós, ifj. 
Fazekas Pál, özv. Frecska Sá- 
muelné, dr. Hajdú János (Pusz- 
tapó), Sérossy János (Megyes- 
egyháza), Varjú Fülőp (Endréd), 
Deseő Jenő (Báboczka), Pipis 
András (Tótkomlós), Szabó Jó 
zsef (Endrőd), Bóhn József (Bé
késcsaba), Müller Károly, Fet- 
zer József. 4 pengőt fizettek : 
Glózik György, AU. Polgári 
iskola igazgatósága (Gyoma).
3 pengőt fizettek: Tűzharcos 
Szövetség Szarvasi Csoportja, 
özv. vitéz Práznóczy Béláné, 
Szarvasi Gazdakör, özv. Hon- 
thy Sándorné, dr. Molnár Já
nos, Czinkoczky Kálmán, dr. 
Dörnyei József, vitéz Horváth 
Iván, dr. Podani Pál, Szelényi 
János. 2 pengőt fizettek: Mol
nár Béla, Kovácsik Károly, dr. 
Gémes Szilárd, vitéz Takács 
István, Baán Béla, Kovács Já
nos, Kiszely György, Megyeri 
György, Keresztény Ifjak 
Egyesülete, Reményi Gyula, 
Holéczy Béla, Meian János, 
S z n a g y i k  János, Lsukó 
György, Schultz Lajos, Rohoska 
Lajos, dr. Nándor Jenő, Pász
tor Pál, Oszterland Béla, Me
zőkovácsházi Járási Katonai 
parancsnokság,' Sebők Ferenc 
(Körősladány), dr. Thúri György 
(Tótkomlós), Csendőrőrs pa
rancsnokság (Kuoágota) Túró 
czi Endre (Körősladány) Bara
bás György (Békés), dr. Lipiny 
István (Medgyesegyháza), dr. 
Janka Sándor (Orosháza), dr. 
Lóránd Pál (Nagyszénás), Ster- 
becz József (Kisszénás], iis- 
márki dr. Galli Káról/ (Békés
csaba), Molnár Béla (Öcsöd), 
Fóti Imre (Nagyszénás), Tótvai 
Pál (Tótkomlós), vitéz Szíjjártó 
Szabó Sándor. (Orosháza), Med
vegy Miklós, Vitális Frzsébet, 
vitéz Biky Nagy Imre, Annus 
Anna (Nagykároly). 1 50 pengőt 
fizetett: Dalos Sámuel. 1 pen
gőt fizettek: Ribárszky Pál, 
Orosz Iván, Praznóczy Jenő, 
Sándor Gábor, Opauszbi Somé, 
Korim Kálmán, Gily Emil, Gé 
mes Mátyás, Kovács Mátyás, 
Pettendy Gyula, Kudlák Endre, 
Kondacs János, Bencze József

(Nyíregyháza), Fekete Szűcs 
Sándor (Mezőmegyer), Altr.ási 
János (Dombiratos). 80 fillért 
fizetett: Szakái Gyula (Körös- 
tarcsa). A felülfizetésekért ez
úton mond hálás köszönetét a 
Szarvasi Levente Egyesület Ve
zetősége.

— Forgalomba kerültek az 
alumínium 1 pengősök. Amint 
ismeretes, a Nemzeti Bank 

. alumíniumból vert 1 é3 2 pen
gős érméit kibocsájtására nyert 
felhatamazást, illetve pénzügy- 
miniszteri rendelet alapján a 
fenti érmék verésére utasítta- 
tott. Mint értesülünk, ezen ér
mék közül az 1 pengős új 
alaminium érmék Budapesten 
f. hó 19-én kerültek először 
forgalomba, ‘míg a 2 pengős 
érméket később fogják kibo- 
csájtani. Az 1 pengős papír 
bankjegyek és ezüstérmék szin
tén forgalomban maradnak, 
melynek bevonásáról majd kü
lön rendelet fog intézkedni.

Pályázat.
A Szarvasi Általános Fogyasz

tási és értékesítő Szövetkezet

pénztárnoknői állásra
pályázatot hirdet augusztus hó 

1-i belépésre. Bővebb felvilágosí
tások az üzletben megtudhatók.

A pályázatok írásban adandók 
be 1941. júl. 5-éig este 7 óráig 
bezárólag.

164 Az Igazgatóság.

Értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy a

z ö I d h í t e I 
folyósítását
megkezdtem, Az érdek
lődők Kossuth* téri irodám

ban jelentkezzenek.

G Á Á L  F E R E N C
 ̂̂  gabona- és terménykereskedő

Ca I L Í u m c  I Ezúton ért esi- remi vas ■ tem és felhívom 
a nagyérdemű-közönséget, ameny- 
nyiben vidéken v. vidéki kórház
ban elhaft hozzátartozóját szállí
tani óhajtja, fordúljon cégemhez.

Halottszállítást autón
az ország bármely területére v. 
területéről vállalok. Kérem a n. é. 
közönség szives támogatását és 
vagyok szolgálatrabármikor kész 

t i s z t e l e t t e l  
Kovács  Gytfrgy 
temetkezési és halottszállítási 
vállalkozó. Békéscsaba, Bánát-u., 
17. Telefon 580. — Bővebb fel
világosítással szolgál Nádházi 
János temetkezési vállalk. Szarvas 

' Telefon 42. 94

Csónakokat Jutónyosan készít. Javít

05b KissU azerezte 11 esbőí. ANDRÁS ISTVÁN ASZTALOS
A Tűnd a Kondorosi TE elten
játszik barátságos mérkőzést a 
Xüral jániué 29-én, vasárnap 
délután idehaza, a Horthy Mik
lós sporttelepen. A két csapat 
ófbóu összetalálkozása szép és 
trfv6?kuzdelmet ígér, amelyből

Harmados művelésre nagy- 
családú

harmadosokat
keres özv. Kondacs Miliályné 
csabacsűdi, Lajoshalmi, és 

külsőecserí gazdasága. 
Ugyanott harmados tengeri 
föld kiadó. Jelentkezni lehet 
Szarvas, I. kér. Benka Gyu- 

la-utca 119.
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Május hó 5-től érvenyben 
lévő vasúti összeköttetések

Szarvasról indul Mezőtúr felé

délelőtt 7 óra 35 perckor, csatlakozása van 
Budapestre (gyors) érk. 11 óra 25 perckor

délután 16 óra 29 perc csatlakozása van 
Békéscsabára gyors

este 19 óra 21 perc csatlakozása van 
Bpestre (személy) érk. reggel 4 Óra 50 perc 

Békéscsabára (személy)

Szarvasról indul Orosháza felé

délelőtt 6 óra 51 perc 
délután 13 óra 10 perc 
este 18 „ 45 perc

APRÓHIRDETÉSEK
Vitéz Orbán Lászlónak Man

golban lévő villája eladó, la
kásán bútorozott szoba kiadó.

Eladó 30 hold föld tanyával 
CsabacsüdÖn. Érdeklődni ü l. 
kér. 122.__________________152

Sirató* Bezinai szöllőkben 
1125 négyszögöl föld eladó. 
Érdeklődni dr. Král Pál ügy
védnél. 168

Jókarban lévő L kér. 260. 
szám alatti ház eladó.

Nagy családi ház, ahol mag
tár, pince, padlás, istálló kamra 
és kocsiszín is van, eladó. Ér
deklődni és megtekinteni lehet 
IV. kér. 219. szám alatt, az új- 
templom mellett.

Békésszentandráson 110 hold 
föld haszonbérbe kiadó tanya- 
épületekkel. Érdeklődni Cser- 
nus Ferencnél. 175

II. kér. 383 S2ámú ház eladó. 
Érdeklődni II. kér. 353 alatt.
_________________________174

Méhrajok — nagyobb meny* 
nyiségben is jutányosán 
kaphatók Bocskay utca 210 
alatt. 173

Ház eladó IV. kér. 252/1. 
Érdeklődni ugyanott. 172

Szappanos zugban 300 négy
szögöl veteményes eladó. Érdek* 
lődni n. kér. 382. 171

Fajtiszta angora nyulak kap- 
katók Kováts Istyánné szent- 
andrási tenyészetében.

Nyomtatványokat
szép ízléses kivitelben 
Dicső áron készft a

Nyomatott Mfilter Károly könyv*

nyomdájában Szarvas, l  ka*. IS.


