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„Adjatok azért a Magyarországért, amelynek 
eljöveteléért imádkozunk!"

A  honvédcsaládok lámogaiására adóit minden 
fillér az eljövendő Magyarország záloga.

Megjelent a mezőgazdasági 
beszolgáltatás kötelezettségéről 

szóló rendelet 
végrehajtási utasítása

A Jurcsek-féle rendelet a  kataszteri tisztajövedelem  
alapján rendezi a  beszolgáltatást kötelezettséget
Az egész gazdasági közvéle

ményt napok óla foglalkoztatja 
a mezőgazdasági termelők ter
melési és beszolgáltatási köte
lezettségéről • • szótó: tervezet,
amely a jöyő gazdasági. évtől 
kezdődően a termelés ‘ és a 
közellálás érdekeinek minél szé- 
lesebbkörű megvédése céljából 
készült. Ez az úgynevezett J ür
esek* féle terv, amely a katasz
teri tisztejövedeiem alapján ren
dezi a mezőgazdasági termelők 
beszolgáltatási kötelezettségét. 
Szász Lajos közellátási minisz
ter a Budapesti Közlöny vasár
napi számában adla ki a Jur
csek-féle rendelet végrehajtási 
utasításál. A rendelet értelmé
ben minden mezőgazdasági ter
melő köteles az 1943. július
l-lől 1944. június 30 ig terjedő 
évben egész szántóföldterülete 
kataszteri tisztajövedelmének 
minden aranykoronája után a 
mér megállapított 10 kilogramm 
kenyérgabonán, vagyis 10 búza
egységen felül még 40 búzaegy
ségnek megfelelő mennyiségű 

mezőgazdasági terményt vagy 
terméket*a közellátás céljára a 
hatóság által megállapított áron 
beszolgáltatni. A beszolgáltatott 
terményeket és termékeket a 
búzaegységre szóló átszámítási 
hulcs szerint kell figyelembe 
venni. A beszolgáltatási kötele
zettség megállapításánál a ka
taszteri holdanként 20 arany

koronánál nagyobb kataszteri 
tisztajövedelmet 20 aranykoro

nának, a kataszteri holdanként

3 aranykoronánál kisebb katasz
teri tiszlajövedelmet pedig 3 
aranykoronának kell számítani.

A beszolgáltatási kötelezett
ség során -az 50 búzaegyaégből 
10 búzaegységei csakis búzával, 
rozzsal vagy kétszeressel lehet

teljesíteni, a további 10 búza
egységei zsírral, szalonnával, 
vajjal, tejfellel, tejszínnel, nap
raforgó- és tökmagolajjal, ser
téssel, libával, kacsával, olajos
magvakkal és zsiradék előállí
tására alkalmas takarmányok
kal, tehát takarmányrépával és 

kukoricával lehet kiegyenlíteni. 
A fennmaradó 30 búzaegységet 
a termelő szabad választása 
szerint a rendelet mellékletében 
féflorott bármelyik terménnyel 
vagy termékkel teljesítheti. A 
kenyérgabona beszolgáltatási

kötelezettség teljesítéséül a ter
melő a közellátási miniszter 
engedélyével kukoricát, árpát 
vagy rizst is beszolgáltathat. A 
rendelet három mellékletben 
közli a különböző mezőgazda- 
sági termények és termékek 
átszámítási kulcsait. Az első 
melléklet szerint 1 mázsa búza, 
rozs vagy kétszeres 100 búza
egységnek felel meg. A többi 
mezőgazdasági termények át
számítási kulcsait tartalmazza.

A Szent Cecília énekkar közretnűködésével 
tartja meg Tauth Antal kántortanító zenei előadását
A Szarvasi M űvészet és Tudom ánybarát Társaság előadó estjét hétfőn este  

8 órai kezdettel a Polgári Körben rendezik meg
A Szarvasi Művészei és Tu

dománybarát Társaság február
1-én, hétfőn este 8 órai kezdettel 
tartja meg februári előadóestjét 
a Polgári Kör különtermében. 
Az előadó-estén ez alkalommal 
Tauth Antal r. kát. kántortanító

tart előadást „A magyar népi 
zene és a magyar népdal" cím
mel. Az előadásnakkülön érde
kességet ad a szarvasi Szent 
Cecília énekkar szereplése. A 
kiváló énekkar az előadáshoz 
népi énekkari számokat ad

majd, ami nagyban felkelti szé
les körök érdeklődését. A Tár
saság az előadásra ezúton hívja 
meg a tagokat és minden ér
deklődőt. Az előadó-estét olva
sóink érdeklődésébe ajánljuk.

Szarvas keresztény magyarsága 
nagy érdeklődéssel várja Bonczos Miklós államtitkár

szarvasi látogatását
A Turul-Mozgó színházterm ében február 14-én délelőtt 11 órától tartják meg 

a M agyar Élet Párt kerületi nagyválasztm ányi ülését
Szarvas hazafias keresztény 

magyarsága nagy érdeklődéssel 
várja a Magyar Élet Párt kerü
leti szervezetének február 14- én 

vasárnap délelőtt fél 11 órától 
a Turul-Mozgószínházban meg
tartandó nagy választmányi ülé
sét. Szarvas társadalma, amely 
rendületlen hittel és egységben 
sorakozott fel a kormányzat 
mellett, ez alkalommal is nyil
vános hitvallást tesz csüggedést 
nem ismerő hitéről, faji össze

tartozandóságáról és széles kö
rökben már is nagy érdeklődés
sel tekint a nagyszabásúnak 
Ígérkező nagyválasztmányi ülés 
elé. Mint már megírtuk, a nagy- 
választmányi ülésnek különle
ges értékel vitéz Bonczos Miklós 
igazságügyi államtitkár látoga
tása ad, aki beszédet mond 
majd azon és felvilágosító be
szédében ismerteti a kül- és 

belpolitikai helyzetet. A nagy* 
választmányi ülésnek ünnepi

jellegét nagyban növeli, hogy 
résztvesz azon baiczai Beliczey 
Miklós, a vármegye köztiszte
letben álló agilis főispánja, va
lamint a vármegye MÉP ország- 
gyűlési képviselői isi A nagy
választmányi ülésen dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselőnk is felszólal, beszá
molót ad parlamenti és közéleti 
munkásságáról. Az értekezleten 
megjelennek a kerület összes 
községeinek vezetői és párt



vezetői is. A vármegye köztisz
teletben álló főispánja február
14-iki kerületi nagyválasztmányi 
ülés után Szarvason marad, és
15-ét és 16-át is a járásban, 
annak községeinek és lakossá* 
gának látogatásával tölti el. 
Baiczai Beliczey Miklós főispán 
ez alkalommal hivatalos vizs
gálatot is tart a járási főszolga- 
bíróságon, majd ellátogat a járás 
községeibe, ahol a községi elöl
járóságaival és a Magyar Elet 
Párt szervezeteivel megbeszélé
seket folytat. Szarvas és az 
egész járás lakossága nagy ér
deklődéssel és meleg szeretettel 
várja a vármegye köztisztelet
ben álló főispánját, 
w w w w w w w w w w w w v

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőli töt, d. u. 6-tól magyar, az 
újtemplomban magyarnyelvű istentisz
teletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a tótnyelvű könyörgés után 
magyarnyelvű írásmagyarázat.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap reggel fél 9 óra
kor csendes mise. 10 órakor szentbe- 
&zéd, nagymise. Délután 3 órakor litá- 
nia. Köznapokon reggeli mise negyed 
8 órakor.

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

— Eljegyzés. Sznagyik Ilonkát 
január 24-én eljegyezte Misur 
Pál. (Minden külön értesítés 
helyett.)

— Házasság. Piros István m. 
kir. közellátási előadó és Gáspár 
Pálma-Klára január 23-én este 
tartották esküvőjüket a kecske
méti r. kát. nagytemplomban.

— A Bajtársi Szolgálat janu

ári hivatalos óráit szerdán Liszka 
Gyuláné MÁV főfelügyelő neje 
és Lipter Melánia tanítónöképző- 
intézeti igazgató, pénteken pedig 
Molnár László községi elemi 
iskolai igazgató és Rohoska 
Lajos tanonciskólai igazgató 
látták el. Az eddig lefolyt idő* 
ben a hadbavonultak hozzátar
tozói nagy számmal keresték 
fel az intézőbizottság ügyeletes 
tagjait, kik a hozzáfordulóknak 
készséggel nyújtottak támaszt, 
tanácsot és felvilágosítást. A 
december—januári hivatalos
órák alatt január hó végéig ösz- 
szesen 15 esetben élvezhették 
az itlhonmaradottak a Bajtársi 
Szolgálat eredményes munká
jának az áldását.

— A Bajtársi Szolgálat és Hadi- 
gondozó Szövetség minden szer
dán és pénteken délután 5—6 
óra között a községháza kis tanács
termében a hadbavonultak hozzá
tartozói részére ügyeletes szolgá
latot tart.

Páratlan nagy érdeklődés nyilvánul meg 
a február 20-iki játékonycélú hangverseny iránt

Szarvas kultűrtársadalmának pártfogó m egm ozdulása lesz a Művészet ös 
Tudomány barát Társaság gazdagm űsorű és nívós hangversenye

Lapunk közlései és a város ma valóban megérdemli ezt a vitéz Zerinváry Szilárd ország.-

kultúrlársadalmában szájonforgó 

híreik alapján Szarvas és a kör

nyező járási községek lakossá

gában állandóan fokozódó ér

deklődés nyilvánul meg a 

szarvasi Művés^etésTudomány- 

barát Társaság február 20-iki 

nagyszabású és jótékonycélú 

hangversenye iráni. Az Árpád- 

szálló dísztermében rendezendő 

hangverseny minden egyes szá

nagy érdeklődést, hiszen az elő 

adók sorában ott láljuk vendég

ként Uhrin Klára énekművész

nőt, Bolond Mária színművész

nőt, Bisztriczky Tibor hegedű- 

művészt, a heiyi szereplők kö

zölt Temmel Gabriella neves 

zongoraművésznőt, a Szarvasi 

Zeneiskola igazgatóját, dr. Ugrin 

László járási főszolgabírót, a 

Társaság ügyvezető elnökét, dr.

gyűlési képviselőt, a Társaság 

elnökét és Orosz Ivánt, lapunk 

szerkesztőjét. A műsor össze

állítása most folyik és legköze

lebbi lapszámunkban a Társa

ság vezetősége közzé is teszi 

azt. A páholyok előjegyzése már 

folyik. Páholyok Korim Kálmán 

gimnáziumi tanárnál, a Társa

ság tagjánál jegyezhelők elő.

Asszony a viharban
Sógornőm, Anna. fialal 
asszony még a legjavából.
Karcsú, izmos. üde. Alma 
nem szakadt ki lánysorából, 
mert férjhez ment. de a férjél 
pár szép mézes hét után 
hívta a Imre és messze ment.
S ő ittmaradt árván, sután.

Az élet« most olyan üres. 
mint daltalan hangszer, kongó ; 
elüldögél álmodozva 
s vágya front felé bolyongó. 
Asszony-álma új színekkel 
forrón szépül, hogy a féltés 
arcára ül s a lemondást 
búval rágja ezer kérdés.

Áldozattal a hazának 
férjét büszkén odaadta 
és most nehéz sorban varja 
mikor válik sorsa jobbra.
Titkos álma : ha gyermeke 
volna, él’te fény s tűz lenne, 
de így; hamu lett, parázs, 
mit lángra szít nagy szerelme.

Minden álma piros rózsa, 
és minden vágya liliom ; * *

erős hite kivirágzik 
álmatlan éjre, hajnalon.
S imája mint fehér galamb 
száll viharzó csaták felett.. 
elűz a férje sorsa felől 
minden veszélyt és felleget.

Millió asszonyból egy őf 
sógornőm. Anna. hős magyar, 
kinek sóhaján béke-fény 
ezer bajt. gondot eltakar.
Szivéből szikrát vet a tűz 
s ragyog benne a szerelem.
Érzi: bár sors és rokon bántja, 
övé a Hit s a Győzelem.

OROSZ IVÁN.

— Nyilvános nyugtázás. A 
szarvasi Iparos Asszonyok és 
Leányok Egyesülete szerdai 
teadélutánjának tiszta jövedel
mét, 70 pengőt, egyik hősi ha
lált halt szarvasi hadbavonult 
hátramaradott családjának aján
lotta fel. A Bajtársi Szolgálat 
ezért a nemes és hazafias cse
lekedetért az egyesületnek ez' 
úton fejezi ki háláját és köszö
netét.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
kecskeméti

ó- és új
borok,

nagybani etadása

Nagy Sándor
bornagykereskedésében. 

Szarvas, II.. Horthy M.-út 2.
BoHűüonlegetségek! PezsgSIc !

A BÚZAVIRÁG 
RUHAÜZLET

ezen az úton is értesíti 
kedves vevőit és jóba* 
rátáit arról, hogy feb* 
ruár hó l«én I. kér., 
Deák Ferenc ulca 47. 
sz. alatt nyílja meg űz« 
lelhelylségét. Köznapo* 
kon délelőtt fél 9-1Ő1 12 
óráié, délután 2«től fél 
6»ig áll a közönség ren> 
delkezésére 

Kedd és pénlek a 
tanyai vevők napja, ez 
okból kéri a szarvasiam 
kai vásárlásaikat ehhez 
alkalmazni.

Egy értelmes, meg* 
bízható ki fa  tó fint 
felvesz

A BÚZAVIRÁG 
RUHAÜZLET

— Alföldünk vízgazdálkodásá
nak hibái és orvoslásuk. (Háttya- 
rendszerű vízszabályozás) Kiss 
Sándor tanulmánya. Kiss Sándor
nak. a szarvasi Luther-tanítónő
képző intézet nyugalmazott igazga
tójának érdekes és értékes tanul
mánya jelent meg ** közelmúltán 
a fenti címmel. A tudós pedagógus 
tanulmányában részletesen foglal
kozik az Alföld két természeti 
csapásával, az aszállyal és a? 
árvizekkel, vízáradásokkal, ismer
teti. hogy az elemi csapások ma
gyarázata nem az évi csapadék 
mennyiségében, hanem a lecsapó
dás égyenlőtlen és célszerűllen el
oszlásában van. Ismerteti ezután 
az állami hivatalos vízgazdálkodási 
tevékenységei, amely a folyamsza
bályozásban és öntözőművek léte
sítésében dicséretre méltó, de a 
belvízszabályozásban idegen pél
dák lemásolása és az alföldi vi
szonyok figyelembe nem vétel miatt 
sok kívánnivalói és reformot kö
vetel. Szerinte az elhibázott víz
szabályozás szárította ki az Alföl
det. Nemzeti károsodásnak ítéli a 
belvizek levezetését a tengerbe, 
mivel azokra nagy szüksége van 
a főidnek, ezért ő a háttyarend- 
szerű természetesebb elosztást

ajánlja, mint legmegfelelőbb segítő 
eszközt. Az eddigi árvizek onnan 
eredlek, hogy a hivatalos hely is 
a magasabb területekről az ala
csonyabb részekre eresztette a vi
zet. Ezzel az alföldi helyzetnek 
megfelelő vízszabályozással tárolva 
lenne a mindenkori szükségletnek 
megfelelő vízmennyiség a földe* 
ken párhuzamosan fuló. földből 
emelt alacsony háttyákkal. Ezeket 
csak egyszer kell elkészíteni, ter
mészetesen mérnöki felmérések és 
utasítások alapján és azokat ke- 
resztül-kasul lehetne azután szán
tani, ami által a termőföldben 
semmi kiesés se lenne. Emellett a 
régi érvízvédelmi rendszerek se 
lennének feleslegesek, mert azok 
mint az új rendszer biztosítékai 
szerepelnének. A szerző Szarvason 
szerzett tapasztalataival igazolja 
rendszerének előnyeit és ezéri le r- 
vezete a hivatalos körök,■ legtelje
sebb érdeklődésére, annak reális 
elbírálására, valamint támogatására 
tarthat igényt. Az érdekes tanul
mány „A Céf‘ című folyóirat ki
adásában jelent meg.

— Iskolánkívpli Népmozgalmi 
Munka az Iparos Ifjaknál. A

Szarvasi Iskolánkívüli Népmű
velési Bizottság, az Iparos Ifjak 
Önképzőköre Elnökségének a 
felkérésére a kör tagjai részére
12—12 egységből álló előadás
ciklusban levelezési, helyesírási, 
kalkulációs és. könyvviteltani 
ismereteket nyújt. Az előadások 
vezetésére a Bizottság Elnöksége 
Szakács György és Zima Pél 
ev. tanítókat kérte fel. Az elő
adás-ciklus megnyitóján meg
jelent az iskolánkívüli népmű
vel ési bizottság elnöke, az ifjú
sági önképzőkör elnöke és az 
előadók. Ez alkalommal a bizott
ság, elnöke és Darida Samu 
önképzőköri elnök buzdító 
beszédet intéztek a nagyszám
ban megjelent ifjúsághoz.

ELADÓ a mezőtúri határban, 

a szarvasi határ rpel: 
lett 33 kisholdnyi 
jóminöségű

tanyás ingatlan
Az eladási feltételek 
dr. Készt Ármin agy* 
vednél tadhatók meg;
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— Meghívó. A Légoltalmi Liga 
szarvasi csoportja és női osz
tálya február hó 7-én délelőtt
11-órakor a községháza tanács
termében tarlja III. rendes évi 
csoportközgyűlését, melyre a 
csoport pártoló- és rendes tag
jait, valamint az érdeklődőket 
tisztelettel meghívja az Elnökség. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Az 
Előző évi zárszámadás és az 
1943. évi költségvetés letárgya- 
lása a számvizsgáló bizottság 
jelentése kapcsán. 4. Álllalános 
tisztújítás. 5. Felszólalások és 
indítványok. 6. Berekesztés.

TABLETTAKBAN
^ cU óctl/

^  EREDETI SÉGÉT A 

BIZONYÍTJA?

— Futball labdákat lopott. Mo

hácsi József szarvasi cigány 
fiatalember leventetársaitól fut
ball-labdákat és 22 pengőt lopott 
el. A szarvasi kir. járásbíróság 
jogerősen 8 napi fogházra és 
egy évi jogvesztésre ítélte.

— Gyufa nem gyermekkézbe 
való. Szarvas község csabacsűdi 
gazdaságában Szilveszter nap
jának reggelén id. Trnyik János 
gazdasági cseléd kisfia gyufát 
szerzett és az udvaron játszott 
azzal. Egy eldobott égő gyufa- 
szállói a község tulajdonát ké
pező szalmakazal meggyulladt 
és elégelt. Dr. Molnór János kir. 
járásbíró most tárgyalta az.ügyet 
és id. Trnyik Jánost gondatlan
ságból eredő tűzvész okozás 
címén vonta felelősségre .és 100 
pengő pénzbüntetésre ítélte, de 
az ítélet végrehajtását felfüg
gesztette.

— Drágábban adta el a fok
hagymát. Mészáros Sándorné 
öcsödi lakos a fokhagyma ki
lóját a megengedett 58 filléres 
•árnál pár fillérrel drágábban, 
adta el. A szarvasi kir. járás
bíróság egyes uzsprefeíiája 100 

pengő pénzbüntetésre és egy évi 
jogvesztésre ítélte. Az ítélet jog
erős.

— Késelésért két hónapi fog
házat kapott. Furár János szarvasi 

legény egy tanyai háznál házi- 
mulatságon vett részt. Mulatság 
közben két legény összekülön- 

bözött az udvaron és Furár 
János amikor ki akqrt mepni 
Jtibékíté?ükre, Olejár György 
kérte, hogy hagyja, őket. Furár 
^rre bicskát rántott elp és Ole
jár Györgyöt hasbaszúrta. Éjet- 
yeszélyes sérüléssel a szentesi 
kórházba szállították a fiút, aki 
Azután teljesen felépült. A kir. 
járásbjtóság most tárgyalta az 
ügyet és Furár Jánost 2 hónapi 
fogházra ítélte jogerősen.

— Elitélték a tolvaj* cigány- 
leányt. Nagy Rozália öcsödi 20 
fves cigányleány egy fiatalkorú 
leánnyal Nádi Andrásné öcsödi 
(okostól még október 9-én tar
honyát, tésztát, kristálycukrot, 
•télikabátot és két gyermekpárnát 
Jopott el. A szarvasi kir. járás-

bíróság 8 napi fogházra és egy 
évi jogvesztésre, fiatalkorú tár
sát pedig dorgálásra ítélte.

— Leesett a létráról. Szvák 
János csabacsűdi 41 éves béres 
munkaadójának tanyáján a pad
lásról akart lejönni, miközben 
a létra kicsúszott alóla és a 
földre zuhant. Az esés követ
keztében medencecsontja törölt 
el. A szarvasi mentők a békés
csabai kórházba szállították.

— Megcsúszott a síkos úton. 
Szakács Mihály szarvasi II. kül- 
kerület 128. házszám alatti föld

műves az orosházi úton a szé
náskert mellett megcsúszott a 
jeges 'úton és bal alsószártörést 
szenvedett. Orvosi elsősegély 
utón a mentők a szentesi kór
házba szállították, ahol gyógy
kezelés alá vették.

— Fözötechnikai tanfolyam. A
budapesti Dietétikai Intézetben 
március 1-töl 6 hónapos főző- 
technikai tanfolyamot rendez
nek, amelyre 18—35 év közötti 
hölgyek jelentkezhetnek. Kérvé
nyek február 28-ig nyújthatók 
be a m. kir. tiszlifőorvosnál 
Gyulán. Részletes tájékoztató is 
onnan kérhető.

— Termeljünk cnkorpóftló növényekéi.
Erről ír a Növényvédelem és Kertészet 
legújabb száma. Cikkeket közöl még 
a gyümölcsfák meszeléséről, egy kivá
lóan bevált új permetezőanyagról, a 
gyümölcsös léli fagykárainak megaka
dályozásáról. az islállótrágya pótlásá
ról. a zöldségfélék korai magvetéseiről, 
a ribizlibokrok téli gondozásáról stb. 
A két színes képei is közlő szaklapból 
a Növényvédelem kiadóhivatala (Buda
pest. Vi., Aréna-út 84/c.) díjtalanul 
küld e lapra való hivatkozással mutat
ványszámot.

KIVÁLÓAN FÍNOMAK

a likőrök, 
rumok, 

pálinkák 
Nagy Sándor
rum- és likőrgyárából. 

Szarvas, II., Horthy M.-út 2.

A Szarvas-környéki italmé
rők bevásárlási helye.

TURUL MOZGÓ
a Gazdakör Vigadójában.

Negyediziglen
címmel a magyar filmgyártás 
egy kiváló műve kerü| bemu
tatásra a héten, amelynek sze
repeit a legjobb magyar színé
szek alakítják. A velencei Bien- 
nálén díjat nyert film antibolse- 
vista irányú és már ezért is mél
tán kelti fel a közönség érdek
lődését.

1943. január 29, 30. 31-én, 
február 1. és 2-án Negyed
iziglen. Antibolsevista film ke
rül bemutatásra. Kiegészítésül 
magyar és UFA híradó.

Február 3-án és 4-én : Mél- 
tóságos kisasszony. Vidám 
magyarfilm. Kiegészítésül az 
olasz Luce híradó. 

MAMVMMWWMWMMIMMM

NPRÚItfRDETÉSEK.
. Cipészsegédei állandó új mun

kára felvesz Lestér Flórián 
cipészmester Csabacsűd, bel
terület 138.

• Élelmiszerjegyek és pénztár- 
kezeléshez értő megbízható höl
gyet felvesz Podmaniczki János 
fűszer és csemege kereskedő.

■ II. kér., 153 sz. alatt egy papír- 
és illatszer kereskedés beren
dezéssel, és egy télikabál eladó.

- Házasodna 50 éves férfi 40— 
45 éves gyermektelen asszony 
vagy leánnyal, némi hozomány 
megkívántalik. Cím a kiadóhiva- 
talba' leadandó .____^____^

. III. kér.; 41. számú ház eladó. 
Érdeklődni úgyanoil, Vargha 3b- 
lán tanárnőnél.

. Jogfolytonos korcsma és fű
szerüzlet berendezéssel és ház
zal családi okokból sürgősen 
eladó. Érdeklődni a Szarvasi 
Hitelszövetkezetben.

. Kifutó fiút vagy leányt ke
res azonnalra Klenk fogtech
nikust ~

. 300—500 D-Bl veteményföld 
eladó. Érdeklődni lehet IV. kér. 
404. sz. alatt.'

• Jó állapotban lévő magányos, 
antik diófurniros ágy, ruganyos 
betéttel P rl50;ért eladó. Meg
tekinthető II. kér. 48.

• Keresek egy üres szobát a 
képző közelében. Cím a kiadó- 
hivatalban.

. Takarításért lakást adok 
szerény családnak. Dr. Robitsek 
ügyvéd.

. 8 darabból, álló szalóngarni- 
túra eladó. Érdeklődni II. kér., 
415. szám alatt az óvodában.

. 2 drb kis kirakat eladó. Ér
deklődni leheta kiadóhivatalban.

Feldfe kiadó NAGY SÁNDOR  
Nyomatott a Szarvasi Kttsloay Nyom* 
das és Lapkiadóvállalat nyomdájában
I. kert« Horthy Miklósiul 9« szám.

Eladó földek:
132 kalasztrális hold részben szántó, részben legelő ta

nyával Ecseren, kövesút melleit;
58 hold szántó a mezőtúri határban.
34 V* hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
30 katasztrális hold jókarban lévő épületekkel Disznó

halmon ;
20 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen;
10 kishold szántó Kiskirálzságon (volt Wolfinger-féle) vá

sárhelyi út mellett;
8 hold szántó Tóniszálláson.
6 és fél hold Kákán, kanális közelében;
2—3 kishold príma szánló a VÍI. kerület 472. sz. tanya

mellett, csabai kövesúihoz közel.
2400 D-öl 1. oszt. szántó Maginyecz-dűlőben.
Körösparti nyaraló erős kőépüléttel.
241‘□•öl dinnyeföld Nyúlzugban.
4 járás közös legelő Tóniszálláson.

Eladó házak: |
Kondoroson piaciér mellett lakóház teljesen felszerelt 1

sütődével; H
Bsjeqjandfáspn szőnyeggyár közelében cserepes lakóház. g

SZARVASON: |
I. kér. 432. sz. cseréppel fedett lakóház melléképületekkel; g
I. kér. 184. sz. sarokház melléképületekkel. M
Elsőrangú helyen egynegyed házrész; m
170 D-öl üres telek sarok mellett; §
I. kér. 391. sz. ház 400 □ öllel, továbbá ugyanott 400 g

□-öl üres sarok telek; g
Eladó sarokház a bennelévő vegyeskereskedés és korcsma 1

joggal és berendezéssel; g

Bővebb felvilágosítást nyújt a Szarvasi Hitel- |
szövetkezet, mint az 0. K. H. tagja pénz- |
intézet,' ahol ingatlanok adásvételének közve- l
Ütésével is foglalkoznak. 5

Ugyanezen pénzintézet képviseli a Gazdák Biz- g
tosító Szövetkezetét,; folyósít termélés és be- |
ruházás céljait előmozdító 4 1/2 °/o-OS ka- §
matozású kölvénykölcsönöket és kamatmen- I
te8 lókölcsönt. 1
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1943. évi február hó 15-én, déli 12 órakor székházában tartja

74. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
Az Igazgatóság.

T á r g y s o r o z a t :

amelyre a t. részvényeseket meghívjuk.
Szarvas, 1943. január hó.

1. Az igazgatóság jelentése az 1942. üzletévről.
2. A felügyelőbizotlság jelentése, a mérleg megállapítása 

és a nyereség felosztása.
3. Az ügyvezető 1942. évi szolgálati illetményeinek meg

állapítása.

4. Határozat a felmentvény tárgyában.
5. Felügyelőbizotlság választása és díjazásának meg

állapítása.

F 2 O  V  P  I V tl Felkérjük t. részvényeseinket, hogy amennyiben a közgyűlésen résztvenni kívánnak,
*  ^ 5  y  *  ■ B í U S Í B b I  szíveskedjenek az alapszabályok rendelkezése értelmében részvényeiket a közgyűlés 
napja előtt az intézet pénztáránál. Szarvason, vagy Békéscsabán, a Békésmegyei Kereskedelmi Bank Rt.-nál, vagy Budapesten 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál letenni.

Mérlegszámla 1942. december 31-én.
V a g y o n P f P 1 f T •  h e r P f P 1

Készpénz és bankári követelések . . .
É r té k p ap íro k ...........................................
Váltók . . . . . . . . . . . .

! 101.385
146.631

2.827.951

23
56
23

Részvénytőke ...................
Tartalékalap . . . . . .

300.000
146.000 
51.000

—

497.000
Ebből jelzáloggal fedezve P 2,383.114 23 

Adósok:
Áru vagy egyéb fedezettel . . . 
Külön fedezet né lkü l...................

88.212
239.174 21 327.386 21

Beruházási /hozzájárulás függőszámla
Értékkülönbözeti ta r ta lé k ...................
Betétek:

T akarékköny vecskére 874.706 23

6.511
26.264

c

74
.42

Átalakított törlesztéses kölcsönök . . . 90.934 35 Folyószámlára . . . 291.844 32 1,166.550 55
Kezességek............................ P 720'—
Átmeneti té te le k ......................................
Berendezés......................................

Ingatlanok;
Intézeti székház 
Egyéb ingatlanok

50.000
35.800

_ _

12155
1

43
Visszleszámitolt v á ltó k ........................
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kflv. . 
Engedményezett átalakított töri. kölcsön
Kezességek............................ P 720*—
Fel nem vett o sz ta lé k ........................
Átmeneti tételelek.................................

1,420:659 
301J68 
48.399

1.488
35.122
24.260

80
28

60
08
54

Le: értékcsökkenési tartalék .
85.800
64.2C0

-
21.600

Nyereség . . . . . .

1 3,528.045 ‘ 01 1 3.528.045 01

Szarvas, 1942. december 31.

Az igazgatóság nevében:

dr. csákói Geist Gyula dr. lovag Podoski József
elnök ölelnok

A felügyelőbizottság nevében:

Ponyiczky KAImAn
elnök

Kovács Ferenc
ügy vezető igazgató

Eredményszámla 1942. december 31-én.

Személyzeti illetmény és nyugdíj
Üzleti k ö l t s é g ............................
Adók és illetékek . . . . .

Nyereség :
1941. évi nyereségáthoaat .
1942. évi nyereség . . . .

2.913 
2!. 346

63.285
37,066
2ĆT.093

24.260

153.702

54

50

J O v t d o l m e k

Beszedett kamatok:
V á ltó k am a t.............................
Folyószámlái adóskamat . . 
Jelzálogkölcsön kamat . . .
É rtékpapírkam at...................

Le: Kifizetett kamatok:
Takarékbetétkamat.............................

_ Folyószámlái be té tkam at...................
Visszleszámitolt vél toka mát . . . .  
Folyószámlái h ite lk a m a t ...................

Tiszta kamatjövedelem 
Jutalék és különféle nyereségek . .
Ingatlan jövedelem .............................
Nyereségé thozat az 1941. évről . .

- Szarvas, 1942. december 31.

Az igazgatóság nevében : A felügyelőbizotlság nevében;

dr. csákói Geist Gyula dr. lovag Podoski József Ponyiczky Kálmán
cinek atelnflk elnök

209.883
30.380
1.188
7.253

20.165
13.065
75.717
15.218

248.708

124.167

124.541
23.153
3.093
2.913

153.702

49

01

50

Kovács Ferenc
ügyvezető igazgató


