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szo ro n g ó  yiJÉZI ES LEVENTE TANCMULATSAG
aggodalommal lessük most 
ismét óráról-órára a jelenté
seket, amelyek egyes zabolát
lan folyók vízállásairól szól
nak. Határunkat egyelőre nem 
fenyegeti veszedelem, szívünk 
mégis hangosabban dobban, 
s részvéttel telt figyelemmel 
fordul azok felé, akiket megint 
kiűzött hajlékukból a szennyes 
áradat. Mert még most is 
látjuk a fékezhetetlen elem 
hömpölygését, halljuk a káro
sultak és árvízsújtottak velőbe 
markoló segélykiáltásait és 
újra felelevenedik határunk
nak tavalyi már-már feledésbe 
ment szomorú képe.

A magyar gazda munkában 
megkérgesült keze imára kul- 
csolódik megint s attól kéri 
a támogatást, aki egyedül
képes segíteni ma az ár
borította vidékek lakosságán; 
s miközben a zúgó áradatnak 
korlátot igyekszik állítani 
szorgos igyekezettel, lelke a 
zsoltárok szárnyain az Isten
hez emelkedik: erőtkérőn ez 
újabb megpróbáltatáshoz.

Szomorú sors a magyar 
gazda sorsa: örökös harc
az elemekkel, hatalmas, az
éjt is nappallá tévő munka, a 
mindig az időjárás szeszélye
itől függő legbizonytalanabb 
holnapért. És mégsem csüg
ged egy percig sem. Mert 
hivatástudat van benne és 
nagy szeretet ezzel a drága 
magyar földdel szemben, 
amelyet bölcsőjétől a sírig 
híven munkálni isteni rendel
tetésnek tart. Ezért viseli el 
a legsúlyosabb csapásokat is 
megbékélt szívvel s ezért 
nem háborog akkor sem 
lelkében, amikor a felszaba
dult elemek fékeveszett indu
lata nemcsak munkája ered
ménykilátásait csökkenti, de 
létében támadja meg. Mert 
törhetetlen hittel bízik, hogy 
átvészel tűrésével mindent, ha 
az Ur nem fordul el tőle.

A legkíméletlenebb elem
mel szembeni harcában is azért 
fordul Istenhez, mert erős a 
hite őbenne. S ezért áll 
töret-len erőben még ma is, 
mert a „hite megtartotta őt,H

Az Árpád-szálló díszterme már 
elkészült és csütörtökön mutatták 
be az átvarázsolt tündértermet ^  
sajtó képviselőinek. Igazán mesteri 
munkát végeztek és a község 
szinte emberfeletti erővel és pénz
áldozattal tudta csak ezt megcsi
náltatni. Biztosak vagyunk benne, 
hogy szombaton este nemcsak 
nekünk, szarvasiaknak, de a nagy
számban ide ígérkezett idegen 
vendégeknek és vármegyei veze
tőknek is feltétlenül megnyeri 
tetszését, mert bátran mondhatjuk, 
hogy egyedülálló megyénkben a 
maga nemében. Ebben a szép

táncteremben lesz megtartva a 
nagy érdeklődést kiváltó selyem
zászló örökös vándordíj felavatása, 
mégpedig a következő műsorral:
1. Bevonulás pálcásifjak és leányok 
sorfala között. 2. Dr. Ugrin László 
főbíró avató beszéde. 3. Dr. vitéz 
Zerinváry Szilárdné zászlóanya jel
mondat kíséretében ráköti a se
lyemzászlóra a szalagot. 4. Vitéz 
BudayRezsőelszavalja MiklósVitéz 
„Zászlóavatás" c. ódáját. 5. A Test 
nevelési Bizottság elnöke átveszi 
a zászlót megőrzésre. 6. Himnusz, 
közének. A bevonulás alatt a 
zenekar Kodály Zoltán belépőjét

játssza. Most van a pálcáspárok 
összeállítása. Az avatás után kez
dőcsárdás, amit a táncrend szerinti 
táncok követnek szünóráig. Szün- 
óra után csárdás és a többi tán
cok reggelig. A ruhatárban női 
fodrász is áll a hölgyek rendel
kezésére. A ruhatár mindenkire, 
tehát a páholy lakóira is kötelező, 
mert így határozott a községi 
elöljáróság. Azért a rendezőség 
kér mindenkit, hogy a ruhatárban 
helyezzék el felesleges ruháit, 
hogy minden kellemetlenség eleve 
elkerülhető legyen. Az avatás 
pontosan 9 órakor veszi kezdetét.

Az orosházi ev. népfőiskola hallgatóinak látogatása
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tanulója Csepregi Lajos s. lelkész 
és Orbán István tanító vezetésévé 
február hó 2- és 3-án látogatást 
tettek Szarvason. Február 2-án 
délelőtt érkeztek, a vendégeket az 
állomáson Szakács Sámuel s. lel
kész és a KIÉ küldöttsége fogadta. 
Ezután részt vettek az istentisz
teleten, ahol Csepregi’ Lajos s. 
lelkész tartott beszédet.

A hallgatókat az egyház a gim
náziumi alumneumban vendégül 
látta, itt Kellő Gusztáv lelkész 
üdvözölte a népfőiskola ifjúságát 
és vezetőit.

Délután a Kisgazda Kör Önkép
zőkörében mutatkoztak be az ifjak, 
kiket ez alkalommal' vitéz Tep- 
liczky János elnök üdvözölt lelkes 
szavakkal. A zsúfolt teremben az

ifjak sorban nyilatkoztak, hitet 
tettek az ősi Tessedik Sámuel 
szelleme mellett, kinek nyomdo
kain akarnak járni, amidőn a pa
rasztifjúság lelki és szakismeret
beli felemelését írták zászlajukra.

Az egyes beszámolókat a hall
gatóság nagy tetszéssel fogadta. 
Nagyon szépek voltak az előadott 
ősi magyar dalok.

Este az egyházi díszteremben 
finom mintára rendezett bibliaóra 
következett, melyen szintén sok 
érdeklődő vett részt.

Másnap a hallgatók megtekin
tették a helybeli Tessedik Sámu
elről elnevezett gazdasági tanin
tézet mintagazdaságát, amelyről 
nagy tetszéssel nyilatkoztak és 
amelynek egyszeri megtekintése is 
mély nyomokat hagyott lelkűkben.

Délben a Kisgazda Kör Önkép
zőkörének ifjúsága látta vendégül 
az orosházi ifjakat, mélynek ke
retében a két község ifjúsága még 
szorosabbra fűzte egymás között 
a barátság szálait. Itt Kiszely 
Mihály ifjúsági elnök üdvözölte a 
vendégeket.

Értesülésünk szerint a helyi 
Kisgazda Kör és az Önképzőkör 
e tanfolyamon képviselteti magát 
és tervbe vette, hogy városunkban 
is létesít ilyen népfőiskolát, tekin
tettel annak nagy szükségességére 
és a mutatkozó érdeklődésre.

Valóban, becsüljük meg önma
gunkat, mert Tessedik városában 
csakugyan kellene lennie egy ilyen 
népfőiskolának, amelyet tulajdon
képpen már Tessedik szervezett és 
alkotott meg elsőnek Európában.

Hegkezdik a beruházási és a termelési kölcsönök folyósítását
Évi őt ét fél •siáioléko* kamattal egy hold jövedelmének tiiszerese igényelheti

A kormány a termelés növelé
sére és a gazdatársadalom meg
segítésére nagyfontosságú tervet 
dolgozott ki. Az elmúlt évben az 
államháztartás költségvetésének 
tárgyalásakor Teleki Pál gróf mi
niszterelnök bejelentette, hogy 
úgynevezett beruházási és terme
lési kölcsönt fognak folyósítani 
olcsó kamat mellett. A terv meg
valósulás előtt áll, amennyiben az 
Országos Földhitelintézet már 
meg is kezdi ezeknek a kölcsö
nöknek a folyósítását. .A kölcsön 
igényléséről, valamint folyósításá
ról az alábbiakban számolunk be : 

A kölcsönök csakis olyan befek
tetések céljaira használhatók fel, 
amelyek alkalmasak a birtokos 
földjének hozamát emelni. így pél* 
dául új üzemi ág bevezetésére, a 
gazdaságban szükséges épületek, 
emelésére, az állatállomány kiegé
szítésre, nagyobb gazdasági gé

pek beszerzésére, általában tehát 
a gazdaság fejlesztésére fordítható 
a kölcsön. A felhasználás módjá
hoz képest fogja a folyósító 
intézét a kölcsön törlesztésének 
feltételét és a kölcsön időtartamát, 
illetve lejáratát is megszabni.

Erőteljesebb, nagyobb összegű 
törlesztést és lejáratot állapítanak 
meg akkor, ha a kölcsönből esz
közölt befektetést a birtokos anyagi 
erejéhez képest nem jelentős, vagy 
ha a befektetés rövid idő alatt 
megtérül. Az első évben viszont 
csekélyebb lesz a törlesztés és 
általában hosszabb lesz a kölcsön 
lejárata, ha a kölcsönből létesített 
befektetés csak hosszabb idő alatt 
térül meg, vagy ha a kölcsön az 
igénylő birtokos anyagi erejéhez 
mérten nagy. Ilyen esetben úgy
nevezett kiméleti lejáratot állapí
tanak meg, a kölcsön visszafize
tésének határideje azonban nem

haladhatja meg a tizenöt évet
Az igénylésnél be kell jelenteni, 

hogy a birtokos a kölcsönt mily 
célra akarja felhasználni. Azt, hogy 
a- kölcsönt tényleg a megjelölt 
célra használták fel az igénylők,, 
az intézet a kölcsön folyósítása
kor és a kölcsön törlesztésének 
tartama alatt állandóan ellenőrizni 
fogja. A kölcsönök jelzálogos 
fedezet mellett és általában a 
jelzálogul felajánlott földWrtolc
kataszteri tiszta jövedelmének tíz
szerese erejéig lesznek engedé- 
lyezhetők. Egy-egy kölcsön nent 
lépheti túl az 50.000 P-t.

A kölcsön kamata ezidőszerint 
Öt és fél százalék lesz, amelyet 
félévenként utólagosan kell meg* 
fizetni.

Az igénylés céljaira az Orszá
gos Földhitelintézet által készített 
kölcsön-kérvény nyomtatványát 
kell felhasználni. Ezt a nyomtat-*
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'i om an  János llnóm elszele

AZ ÖNZETLEN MUNKÁLKODÁS
MEGÉRDEMELT JUTALMA

ványt levélben, vagy levelezőlapon 
bejelentett kérelemre díjmentesen 
küldi meg az Országos Földhitel- 
intézet (Budapest, V. Bálvány-u.
7.), vagy a Nemzeti Hitelintézet 
minden vidéki fiókja. Az igény
lésnél meg kell jelölni, hogy a 
fedezetül szo'giló ingatlan ötven 
katasztrálís hóidnál nagyobb, vagy 
kisebb, mert más tartalmú kér
vényt kell beadni az ötven hol
don aluli birtokosoknak és mást 
annak, akinek birtoka 50 holdon 
felül van. A kérvény minden 
rovatát pontosan kell kitölteni, 
hozzá a fedezetül szolgáló ingat
lanok hitelesítés nélküli telek
könyvi szemléjét mellékelni és 
póstán beküldeni az Országos 
Földhitelintézetnek vagy a Nem
zeti Hitelintézet vidéki fiókjának. 
A kérelmeket az Országos Föld
hitelintézet tárgyalás alá veszi, 
kitűzi a feltételeket és a megsza
vazott kölcsönt a legrövidebb idő 
alatt folyósítja.

Ugyanilyen kölcsönöket folyósít 
az Országos Központi Hitelszö
vetkezet és minden vidéki tagszö
vetkezete is. A kérelmeket beér
kezési sorrendben bírálják ei.

A szarvasi gazdák áldozat- 
készsége biztosítja 
az eddigi hajlékot a 

jővó nemzedékek számára
Régi, gyógyíthatatlannak hitt 

sebe volt a szarvasi gazdaközön
ségnek, hogy jelenlegi hajlékában 
csak szolgalmi jog biztosítja a 
helyét, természetesen azt is időle
gesen a mindenkori telekkönyvi 
tulajdodostól függően. A közelmúlt 
eseményei végre ebben a vonat
kozásban is sorsdöntő elhatáro
zásra bírták a Kisgazda Kör ál
dozatos lelkű vezetőségét és tag
jait. A telekkönyvi tulajdonos 
bankérdekeltség u. is áruba bo- 
csájtotta a hatalmas épület komp
lexumot, amelyre rövidesen több 
érdeklődő is akadt. A gazdakör 
vezetősége is foglalkozott a vétel 
gondolatával, minthogy azonban 
a Körnek vagyona nincs, kényte
len volt a tagok áldozatkészségé
hez fordulni, onnan remélven fe
dezetet találni a vételárra. Jellemző 
gazdáink áldozatos gondolkodásá
ra, hogy a gyűjtés ill. jegyzés 
már az első napokban komoly, 
alig remélt összegre rúgott, a 
kivánt fedezetet előteremteni azon
ban még sem sikerült. A gazda
kör ekkor a járási főszolgabíró és 
a vármegye főispánjának közben
járását kérte, egyrészt némi ösz- 
szegű állami segély kieszközlésé
re, részben pedig a fennmaradó 
összegnek a pénzintézeti központ 
által nyújtandó hosszú lejáratú 
kölcsön juttatására, miben közre
működni mind a ketten készség
gel ígéretet tettek.' Ma így áll a 
helyzet, a kérelem már ott van áz 
illetékesek előtt s holnap' lehet 
már saját hajlékában folytathatja 
a község és állam érdekében való 
munkáját a gazdák e tisztes tes- 
tfllete.

Könyveli

Február hó 2-án este 7 órai 
kezdettel tartotta székházában igen 
népes rendes évi közgyűlését a 
Középhalmi Magyar Olvasókör. 
Az elnöki megnyitó után a múlt 
évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
bemutatása következett. Majd a 
mindenre kiterjedő gondosan ösz- 
szeállított elnöki jelentést hall
gatta meg mindvégig nagy érdek
lődéssel a közgyűlés. Ez alkalom
mal néma felállással áldozott gróf 
Csáky István emlékezetének az 
iránta érzett mélységes tisztelete 
és hálája jeléül. Egyhangú hatá
rozatával tudomásul vette a vá
lasztmánynak azt az elhatározását, 
hogy a kör elnökének, Molnár 
László igazgató-tanítónak az ol
vasókör iránt tanúsított áldozat
kész fáradozásaiért, népművelési 
tevékenységéért, az iránta érzett 
általános tisztelet megnyilatkozá-

Még élénken emlékezetünkben 
él a tavalyi pusztító belvízáradás, 
mely oly mérhetetlen pusztítást 
vitt végbe a magyar gazda egyet
len reménysége: a termésben. 
Az idei esztendő a lehullott csa
padék mennyiségét tekintve sem 
biztatott rózsás kilátásokkal, kü
lönös figyelemmel arra is, hogy 
a rendkívül nedves ősszel a szo
kásos vetési munkálatokat csak 
részben tudták gazdáink elvégezni. 
Abban bizott mindenki, hogy az 
olvadás nem lesz ezidén olyan 
rohamos, s a hatalmas víztöme
geknek kellő idejük lesz a lefo
lyásra, itiert a föld bizony már

sának örök emlékéül megnagyob
bított arcképének mását ünnepé
lyes keretek között a körhelyiség 
falára kifüggeszti. Ezután a tiszt- 
újítás következeit, amikor ismét 
igen lelkes egyhangú határozattal 
a közgyűlés a régi tisztikart vá
lasztotta meg, hogy önzetlen 
munkálkodásukat megérdemelten 
jutalmazza. Áldozott a közgyűlés 
a nemrég elhúnyt köztiszteletben 
és szeretetben álló tagja, Gaál 
György emlékének is, akinek 
érdemeit jegyzőkönyvben meg
örökíteni határozta, a gyászban 
mélyen lesújtott családnak pedig 
részvéte tolmácsolását. A márciusi 
dicső napok szokásos módoni 
megünneplésének elhatározásával 
ért véget a közgyűlés, amely 
után a kör tagjai még sokáig 
maradtak együtt a megszokott 
békés egyetértésben.

semmit befogadni nem képes. Az 
utóbbi napok hirtélenül enyhére 
fordult időjárása, fűszerezetten is
mételt, bő esőzésekkel azonban, 
megint az ár tavalyi rémét vetíti 
szemeink elé s félős, hogy meg
ismétlődik minden óvó rendsza
bály és megelőzési kísérlet ellenére 
a tavalyi belvízáradás, amely ismét 
lehetetlenné teszi a tavaszi vető- 
munkálatok idejében való elvég
zését. Egyelőre még nincsen baj, 
s ha az eső eláll, talán él is ke
rüljük azokat múlt évihez hasonló 
súlyos és nehéz napokat, ame
lyeknek terhét még ma is érezzük 
és nyögjük.

Hírek
BÜSZKESÉG
tölti az emberi el, amikor a 
szarvasi kisgazda tömegek elha
tározó lépéséről írott referádákat 
olvassuk a legkülönfélébb napi- 
és hetilapokban. Az a jogos 
büszkeség, melyet a magasabb- 
rendűsóg, az elsővonalbeliség 
érzete kölcsönöz az embernek, 
de amely éppen ezért soha sem 
fajul fennhéjázássá, hanem eb
ben is csendes, miként tettre- 
késztő elhatározásaiban. Nehéz 
volna a gyökerét megtalálni 
ennek a nagyvonalúságra törek
vésnek, s ennek a csendes büsz
keségnek. A legközelebb mégis 
talán az a meghatározás áll, 
amely arra a sok-sok iskolára 
apellál, amellyel áldott emlékű 
őseink gondoskodása ezt a nagy 
falut megtöltötte. Tessedik és a 
többi nagyok szelleme terjeng a 
város falai között még ma is, 
és munkálkodott akkor is, ami
kor az az országraszóló első 
lépés megtörtént a társadalmi 
és politikai egység és harmónia 
érdekében. Például állítottak 

bennünket az ország népe elé, 
mondván: „a szarvasi kisgazdák 
levonták a tények konzekvenciáit 
s bölcsen látták, hogy velük 
szegényebb lett ugyan egy már 
nem is létező párt, de példa
adásukkal erősebb a magyarság 
egysége.“ Túl mindenen arra az 
egyre vagyunk büszkék csak, 
hogy tetteinkkel most is a ma
gyarság egyetemét szolgáltuk. És 
ezt észre is vették végre.

— Halálozás. F. hó 25-én húnyt 
el Angster Oszkár pécsi orgona
gyáros, aki Borgulya Endre taní
tóval való személyes kapcsolatai 
révén lehetővé tette, hogy az ó- 
templom orgonája „házilag" ké
szüljön el, ami az egyháznak kb.
15.000 pengős megtakarítást je
lentett. Az európai hírű orgona- 
gyáros többször járt városunkban, 
utoljára 1938 őszén, amidőn az 
elkészült orgonát megtekintette és 
a mű felelt elismerését kifejezte. 
Az ő gyárában készült a helybeli 
róm. kát. templom új orgonaja, 
a szentandrási és az endrődi róm. 
kát. templom nagy orgonája. A 
céget az elhúnyt fia tovább vezeti.

— Egyházi gyűlés. A szarvasi 
ev. egyházközség presbitériuma 
február hó 4-én igen látogatott' 
ülést tartott Szelényi János igaz
gató-lelkész és Borgulya István 
másodfelügyelő elnöklete mellett. 
A január 10-iki képviselőtestületi 
ülés jegyzőkönyvének tudomásul 
vétele után az ülés a beadott kér
vényeket kedvezően intézte el. 
Megválasztotta az egyházfiakat, 
kusztosokat és az évi szegődmé- 
nyeseket; elhatározta áz újtemp
lomi torony kitatarozását. A püs
pöki leirat kapcsán a segédleiké-: 
szék részére megszavazott havi 
15 — 15 pengőnyi hozzájárulást. 
Bejelentések és folyóügyek elin
tézése után a gyűlés véget ért.

— Meghívó. A szarvasi ev. 
Leányegyesület február 9-én, va
sárnap este fél 6 órai kezdettel 
az egyház dísztermében vidám 
estet rendez tartalmas mfl6orral, 
melyre mindenkit szeretettel vár 
a Vezetőség. MOsonnegváltás I

szépen beköti a

MÜLLER
könyvkötészet

Az utóbbi napok esőzése ismét komoly

veszélyt rejt magában
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— Helyi Tanító Egyesület Köz
gyűlése. A helyi Tanítóegyesület 
f. hó 1-én tartotta évi rendes
közgyűlését Melis Mihály elnök
lete mellett. Á lelépő tisztikar 
helyébe új tisztikart választottak. 
Elnökké egyhangúlag Rohony Pál 
tanítót választották meg. Szám
vevőnek id. Lipták Mihályt, jegy
zőnek vitéz Csatay Györgyöt, 
könyvtárosnak Borgulya Endrét
választották meg.

— Kitünően sikerült az ipa
rosifjak jelmezbálja. A Szarvasi 
Iparosifjak Önképzőköre február
hó 2-án. vasárnap esle az Árpád
szálló dísztermében rendezte meg 
minden évben oly nagy sikerű 
farsangi jelmezestélyét, amely ez 
alkalommal minden várakozást 
jóval felülmúlt, úgy erkölcsi, mint 
anyagi vonatkozásban. A szép 
számmal megjelentek — az Árpád- 
szallo kitűnő zenekarának muzsi
kája mellett — pompásan szóra
koztak a kora reggeli órákig a 
legjobb kedvtelésben. Hozzájárult 
az erkölcsi sikerhez az a párat
lanul nagyszámú jelmezes, amely 
ezen a bálon felvonult.

— Tea-est az Iparos Körben. 
A Szarvasi Ipar,osasszonyok és 
Leányok Egyesülete február 8-án, 
este az Iparos Körben tea estet 
rendez, melyre mindenkit szere
tettel meghív és elvár az egye
sület Vezetősége.

— Táncesték a Leventéknél. 
A Szarvasi Levente Egyesület 
Rendezésében minden vasárnap 
este 7 órától U óráig össztánc 
van. Zenedij 50 fillér.

— Jól sikerült a cukor és pet- 
róleumjegyek kikézbesítésének 
premierje. Kissé megkésetten 
ugyan, d%* héjén megtörtént a 
cukor- és'petróleumjegyek kikéz
besítése. Megállapíthatjuk, hogy 
ez az újítás általános örömet kel
tett s a polgárság nagy megelé
gedéssel fogadta azt. Egyes kisebb 
zökkenőktől eltekintve simán ment 
a kézbesítés, ha itt-ott elő is for
dult valami kis hiba az semmi 
körülmények között sem az élel
mezési hivatal munkájának, ha
nem inkább annak tudható be, 
hogy a polgárság nem tett eleget 
azon felhívásnak, mely őket a la
kásváltoztatások bejelentésére kö
telezte a saját jól felfogott érde
kükben. Legfőbb hiba mégis az 
volt, hogy a jegyeket későn kapta 
a hivatal meg s azok elkészítésé
vel a szokásosnál jobban kellett 
sietni, ez egyébként a kis kése
delemnek az' oka is.

. — Közgyűlés; A Szarvasi Dal-
' kar február 15-én, szombaton este 
fél 8 órakor tartja meg évi rendes 
közgyűlését, melyre az alapító, 
pártoló és működő tagokat tisz
telettel meghívja.

— Bomba-mókaest. A tanuló- 
ifjúság köre működésével február
15-én, szombaton d. u. 5 órakor 
jótékonycélú és tánccal egybekö
tött- műsoros farsangi est lesz a 
Szent István Otthonban. Kitűnő 
büfféről és zenért gondoskodik 
és mindenkit szeretettel' vár a 
rendezőség.

— Tűzifanagykereskedők 
Szarvason. A magy. kir. Keres
kedelmi Hivatal a'szegedi keres
kedelmi ésíparkadi arával közölte 
a kamarai kerületben a kijelölt 
összes tűzinagykereskedők jegy
zékét. Ezek a tűzifanagykereske- 
dók Szarvason a következők: 
Brauner György, Oaél János, Qaél 
József, Haviár István és Varga 
Ferenc.

— Farsangi estet rendez a 
Szarvasi Dalkar február hó 25-én 
az Iparos Kör helyiségében, ami- 
koris utolsó alkalma lesz minden
kinek az idei farsangban a kelle
mes szórakozásra.

— Társadalombiztosítási járu
lékfizetési időszakok megállapí
tása. Tekintettel arra, hogy sokan 
nincsenek tisztában az érdekel
tek közül, a társadalombiztosítási 
járulékok befizetésének időpont
jával és ezáltal panaszok merül
nek fel, hogy a fizetési megha
gyásokon oly eredetű késedelmi 
kamatok szerepelnek, amelyek 
szaporítják a tenyleges járulékok 
összegét. Ezt elke>ü endő, a kö
vetkezőkben adjuk közre az ese
dékességnek azt a pontos idő
pontjait, amelyeknek betartásával 
mindezek meg fognak szűnni. Az
I. 1940. XII. 30—1941. I. 26-ig
II. 1941. I. 27—1941. II. 23 ig
III. 1941. II. 24-1941. III. 30-ig
IV. 1941. III. 31 — 1941. IV. 27-ig
V. 1941. IV. 28—1941. V. 25-ig
VI. 1941. V. 26-1941. VI. 29-ig
VII. 1941. VI. 30—1941. VH.27-ig
VIII. 1941. VII. 28—1941. VIII31-ig
IX. 1941. IX. 1—1941. IX. 28-ig
X. 1941. IX. 29-1941. X. 26-ig
XI. 1941. X. 27-1941. XI. 30-ig
XII. 1941. XII. 1-1941. XIJ. 28-ig 
terjed.

— Felülfizetések. A Szarvasi 
Kereskedőalkalmazottak Egyesü
lete január 25-iki jelmezestéíyén 
felülfizettek: Kovácsik Pál 10 P, 
Szarvasi Kereskedők Egyesülete 
10 P, Sztrehovszky Márton, Klein 
Mór, Kovácsik Gyula, N. N. 5—5 
P, Miklós József, Baán Béla, 
Szarvasi Iparoskör, Gaál János, 
Weszter Béla, Walfisch László, 
Darida Pál 3—3 P, Kudlák Ende 
2‘50 P, Ruzsicska Sándor, Mül- 
ler Károly, Reich Jenő, Sábel La
jos 2—2 P, Reich Sándor 1 *20 P. 
A feIfllfizetésekért, a jelmezszép
ségversenyre adakozó kereskedők
nek a nyereménytárgyakért vala
mint a megjelent kedves közön
ségnek szives támogatásáért ez
úton is hálás köszönetét fejezi ki 
a Rendezőség.

— Remek műsor lesz a leven
ték atlétacsoportjának rendezésé
ben megtartandó február 23-iki 
előadáson. Ének, szóló- és össz- 
számok, magyar népszínmű, egy- 
felvonásos mókás vígjátékok lesz
nek előadva. A sikert előre is 
elkönyvelhetjük a hátralévő két 
hét ellenére is, ez már a szereplő- 
gárda kiválasztásánál biztosítva 
volt. A próbák már javában foly
nak és azok lefolyásáról, meg a 
többi előkészületről majd legkö
zelebb. Áz előadást tánc követi.

Kétszáztizenkilenc magyar 
hangosfilm készült eddig. A. 
magyar filmgyártás Örvendetesen 
fejlődik és különösen az utóbbi 
években erőteljesen halad előre. 
Most állították össze az elmúlt 
tíz esztendő magyar filmtermelé
sének statisztikáját. Megállapítható 
ebből, hogy 1931-től 1940 végéig 
219 magyar film került ki a mű
termekből. 1931-ben a magyar 
filmgyártás még csecsemőkorát 
élte. Ebben az esztendőben csak 
három filmet gyártottak, a követ
kező évben is csak hetetet, az 
ezt kővető évben tizenegy film 
került ki a magyar műtermekből. 
1937-ben indult meg a gyártás 
erősebb Üteme, ekkor már 41 
magyar film készült. Tavaly 35 
Aj magyar film gyártását fejezték 
be. Az 1941. évi magyar filmter
melés a tervek szerint túl fogja 
szárnyalni az eddigi rekordokat.

Mindennemű 

gabona f terményt
a megállapított legmaga
sabb áron vásárol

G A Á L FERENC
gabona- és terménykeres* 

kedő (Árvaház-épület).

— öngyilkosság. Glózik Ist
vánná szül. Janurik Zsuzsanna 
szarvasi 111. kül. kér. 102 szám 
alatti lakos 33 éves korában f. hó
3-án felakasztotta magát, mire 
hozzátartozói rátaláltak, már halott 
volt.

— Értesítés. Hatliáz és Óíemető 
alatti hegyközség elnöksége érte. 
siti a tagókat: a törzskönyv elké
szítése folytán saját érdekeben az 
utolsó két évben történt változá
sok esetén kiigazítás végett az 
elnök úrnál l.l. kér. 391 szám alatt 
naponként d. u. fél 1 órától 2 
óráig mindenki megtekintheti. 
Ugyancsak csősznek is lehet je
lentkezni, vagy a hegybírónál II. 
kér. 146. Elnökség.

— Frederic Prokosh : Valahol 
a világban. A keleti világ meg
ismerése a mai idők legfontosabb 
és legizgalmasabb problémája. Már 
nagyon sokan megállapították, 
hogy Európa és a nyugati civili-‘ 
záció sorsa — Ázsiában fog el
dőlni. Az ázsiai létekről, Kelet 
népeinek igazi életéről azonban 
még ma sem tudunk sokkal többet 
mint évszázadokkal ez előtt. Sok 
könyvet irtak Ázsia vallásairól, 
világpolitikai helyzetéről, filozófi
áiéról, irodalmáról, művészetéről̂ ' 
történelméről és ezek a tudomá
nyos munkák alig adtak feleletet 
a mindennél izgatóbb és a nyugati 
emberek számára annyira fontos 
kérdésre: hogy él a keleti ember, 
melyek a vágyai és a szenvedélyei 
mit érez velünk szemben, mi az 
„ázsiai titok1' amit ott érzünk,' 
arckifejezése és modora, szavai 
és mozdulatai mögött? Erre az 
izgató kérdésre csak az adhat 
felelelet, aki lélektátó művész és 
tudós felfedező egyszemélyben. A 
felelet most elhangzott egy párat
lanul művészi és lenyűgözően ér
dekes regény alakjaiban és hogy 
ez a felelet mennyire meggyőző 
és megragadó, bizonyítja, hogy a 
regény szerzőjánek Frederic Pro- 
kossnak meghozta Amerika leg

komolyabb, legértékesebb irodalmi 
diját, a Harper-dijat. Ugyanakkor 
pedig kitüntntték a keleti világ 
megismerésének előmozdítására 
szánt Guggenheim-dijjal is. A 
„Valahol a világban" rendkívüli 
külföldi sikere azt mutatja, hogy 
az olvasóközönség mennyire tudta 
élvezni Prokosh regényének elbü- 
vülő exotikus varázsát, idegen- 
szerű szépségét. Kelet exotikus 
varázsa nemcsak a regény hét 
európai hősét ejti meg, hanem 
magával ragadja az olvasót is, 
aki nyomon követi a hét európait 
különös titkokkal teljes vándor
újukon. A könyv kapható a 
Müller-könyvkereskedésében.

— M e g h ív ó .  A Szarvasi 
Munkásotthon Szövetkezet 1941. 
évi február hó 23-án délelőtt 10 
órakor saját székházában tartja 
lX-ik rendes évi közgyűlését, 
melyre a t. tagokat tisztelettel 
meghívja az Igazgatóság. Napi
rend : i . Igazgatóság jelentése az
1940. évről. 2. Jegyzőkönyvvezető 
és hitelesítők kiküldése. 3. Záró- 
számadások és a mérleg megálla
pítása. 4. Felügyelőbizottság 
jelentése. 5. Határozat a felment
vény iránt. 6. Öt igazgatósági tag 
választása 3 évre. 7. Öt felügyelő 
bizottsági tag választása 1 évre.
8. Esetleges indítványok. Tag
állomány 1940. évi december hó 
31-én 99 tag 200 üzletrésszel. 
Igazgatóság. Zárószámadások: 
Mérleg 1940 december 31. Vagyon 
készpénz 137 31P. Adósok 1 20 P. 
Ingatlan 2700 P. Berendezés2 50 P. 
Egyenleg 103'53 P. összvagyon 
2944-54 P. Teher: Részjegytöke

4 1200 P. Tartalékalap 1.508 P. 
; Házérték csökkenés 236'54 P. 

Összesen 2944-54 P. Eredmény
számla 1940 december 31. Vesz
teség 587‘41 P. Nyereség: Ház
bér 405 *P. Adományok 78 88 P. 

: Veszteség 103 53 P. Összes 
587 41 P. Megvizsgáltuk és rend- 

' ben találtuk. Felügyelőbizoltság.

A megye területén _ 
egyedüli engedélyes

h a l o t t s z á l l í t ó
v á l l a l a t

Exhumál, saját autóján szállít 
az egész ország területén.

SZATHMÁRY koporsó üzlet
Szarvas. Telefon: 142.

EgyttTfi é* d in i ♦twtrtwk I Olcsd áwlc
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B ú z á t ,  
á r p á t  •* z a b o t

v a l a m i n t

tengerit, ISkmagot, naprafor
gómagot, repcét, kölest, lucer~ 

nát, lóheremagot
bármilyen mennyiségben a legmagasabb napi áron

v á s á r o l

FCTVRA
•Szent István klrály^utca 51. 

Telefon 65.
749.

S P O R T

RÖVIDESEM tez“ l ve“‘
= ^ = = ^ =  a labdarugó- 
bajnokság tavaszi folytatása, vagyis 
a „második felvonás". Valószínű, 
hogy a sorsolás is megtörtént már, 
de Szarvason, a beharangozott 
tervek és előkészületek után nem 
látunk még semmi mozgást, a 
Turul tanyája környékén, amelyből 
hinni mérnök a komoly küzdelmek 
felvételét a múlt idényben olyan 
siralmasan szerepelt labdarúgó- 
csapatunktól. Azok a hangok, 
amelyek az utóbbi időben fenti 
kérdesben elhangzottak, megnyug
tattak valamennyire úgy minket, 
mint a még mindig vakon bízó. 
szurkolótábort, de azok már a 
rövidesen meginduló komoly elő
készületeket hangoztatták, nem 
pedig a jelenlegi tétlenséget. Ez 
indított bennünket arra, hogy szót 
emeljünk ez ellen, még idejében.

Körülbelül egy hónap múlva 
megkezdődnek a bajnoki küzdel
mek és csapatunk, a Turul SE
— melyet a rossz szereplés elle
nére is jóindulalúlag kezeltünk —, 
még semminemű komoly edzést 
nem tart, holott arra már igen 
nagy szükség lenne. Igaz — ez 
valamennyire mentségül szolgál — 
majdnem úgy áll a helyzet, hogy 
jelenleg meg 11 játékos sem áll 
a vezetőség rendelkezésére, tekin
tettel arra, hogy heten : Takács, 
Komár, Misúr, Litavecz, Miklós, 
Lehóczky és Gutyan katonai szol* 
gálatot teljesítenek, akik közül 
alig lehet egy-kettőre számítani, 
így a vezetőségnek nem lehet 
más választása, mint új játékosok 
megszerzése, de azok a hírek is, 
amelyek erről szóltak, idáig még 
semmilyen formában nem feleltek 
meg a valóságnak, ami által a 
szintén „beharangozott0 angol 
rendszer betaníttatása is elmaradt, 
amely egyébként igen szép remé
nyekkel kecsegtetett.

Pár héttel ezelőtt közölt cikkünk 
nyomán sokan már előre fejlődni 
látták labdarugósportunkat, de ez 
a „fejlődést reménykedés* csak 
ideig-óráig tarthatott, mert a szép 
szavakat nem követték tettek; 
Legalább már most kezdődne meg 
a komoly munka a tétlenség 
helyett, amely kiölte az emberek
ből • még a lehetőségét is annak, 
hogy higyjenek szeretett egyesü
letük : a Turul elsőosztályban 
való maradásában.

Nagy szolgálatot tenne a Turul 
vezetősége községünk sportjának, 
ha már most azonnal utánanézne 
az új játékosoknak, mert különben 
Szarvas sportja megint el fog 
veszni hosszú esztendőkre és 
azután nehéz lesz újra kezdeni 
az egészet. Tehát, ha nem történik 
megfefelö gondoskodás,, a Turul 
ki fog esni az elsőosztályból, ami 
biztosan maga után vonná közsé
günk nagymultú labdarúgósport- 
jánajc még mélyebbre süllyedésit 
Mi azonban még mindig bizunk 
az agilis vezetőségben, amely 
a múlt esztendőben o!.y hatalmas 
munkát' fejtett ki' az elsőosztályba 
kerülés érdekében, ezévi feladata 
pedig véleményűnk szerint — 
az legyen, hogy ki né essen é 
Turul onnan és ott folytassa majd 
eredményesebben a küzdelmeket, 
mint az elmúlt esztendőben, di
csőséget hozva a fekete-fehér 
színeknek éa örömet a szurkoló
tábornak, amely a rossz szerep
léskor is hű maradt egyesületéhez.

( r - y )
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Pi Q C I ár a
Az Árellenőrzés Országos 

kormánybiztosa Szarvas nagy
község területére az alábbi 
élelmiszerárakat engedélyezte: 

1. Élősertésárak : Legalább 12 
órát koplaltatott élősertése
kért kifizethető legmagasabb 
árak:
Élősertés, 160 kg-on felüli, fi-

atal I. rendű zsirsertés . . 1'44 P
Élősertés, 140-160 kg-os,.fiatal,

I. rendű zsirsertés . . . 1'36 „
Élősertés, 110-140 kg-os, fiatal,

L rendű zsirsertés . . . .  1*34 „
Élősertés, 170 kg-on felüli, korra 

való tekintet nélkül . . . 1‘32 „
Élősertés, 100 kg-on felüli, kö-

zépminőségü, szedett . . . 1*30 M
Élősertés, 170 kg-on aluli, silány 1’24 „

A  v ásárté ren  eladás, vagy a 

v evőhöz  hazaszá llítás  esetén kg- 

k é n t 2 filléres fe lár szám íth a tó  

szá llítás i kö ltség  c ím én  Á lta lá n y  

á ra k a t  a z  adás-vételnél a lk a l

m a zn i n e m  szabad .

2, H ú s á ra k :
Marhahús hátulja kg-ként . . 1*60 P
Marhahús eleje kg-ként . . . 1*40
Borjúhús (comb, lapocka kg. 1*80—2 
Borjúhús (pörköltnek) kg-ként 1'60
Sertésköröm............................—'80
Csontozatlan fej, farok . . , 1'—
Első c s ü lö k ...................1'30
Hátsó csülök , , t . . . 1*50
Oldalas ........................1*80
Tüdő, sziv, lép* nyelv . . . 1*20
Vese, velő, m á j ..............2*—
Sertészsír kg-ként......... 2*32
Háj kg-ként...................- . 2’24
Tepertő k g - k é n t ......... 2*32
Zslrazalonna kg-ként . . . .  2 20
Sózott szalonna kg-ként . . . 2*40
Sertéskaraj kg-ként . . . .  2*—
Comb k g - kén t.............. 2'—
Lapocka kgként ..........2 —
Tarja k g - k é n t .............. 2‘—
Dagadó kg-ként ..........2 —
Nyesedékhús, darálthiis . . . 2*—

3. Term ényárak:
Búza q-ként............................  22*55 P
Búza, zsákból mérve kicsinyben —*23 n
Zab q - k e n t ............................ 20‘30 „
Zab, zsákból mérve kicsinyben —'21 „ 
Takarmányárpa q-ként . . . 19*50 „
Takarmányárpa zsákból kimérve

kicsinyben kg-ként . . . —‘20 „
Ótengeri q - k é n t ...................  20*20 „
Otengeri, zsákból kimérve ki

csinyben kg-ként . . . .  —*21 „ 
Uj szemestengeri q-ként . . . 15*80 n
Uj szemestengeri zsákból kimérv.

kicsinybed kg-ként . . . —'16 „
Mesterségesen szárított szemes- 

tengeri q-ként . . . . .  19*80 „ 
Mesterségesen szárított szemes

tengeri zsákból kimérv. kies.
kilogramonként...................—*20 „

Csövestengeri q-ként . . . .  13*— „

4. Vegyes élelmi cikkek:
Egységes búzakenyér. . , . — '36 P
Péksütemény drb-ként. ; . . — 06 lf
Mák kg-ként...................2*80-3— „
Tej* teljes, literenként. . 0‘20—0*24 
Tejfel, literenként . . . 0*70—1'— ,. 
Étkezési kövér tehéntúró kg.-ként 0*40 „ 
Vaj, pasztőrözött kg-ként . . 5'10 „
Vaj, f ő z ő .................................4*40 „
Piaci irÓ8vaj kg-ként . . * . 4*20 „
Fehérbab kg-ként...................— 48 w
Gyöngybab kg-ként . . . .  —*52 „ 
Hosszubab kg-ként , , . , —*54 „
Laposbab.................................—'56 lf
Hosszú fürjbab kg-ként . . . — '54 n
Tarkabab kg-ként...................—*46 *
Vegyesbab kg-ként . . . .— '46 „
Lcpcse, kisszemü kg-ként . . — '52 *.
Lenese, középszemü kg-ként . —*62 „ 
Lencse, nagyszemü kg-ként . —*74 „ 
Méz kaként . . . . . .  2 — P
Burgonya, nyári rózsa kg-ként —*40 „ 
Burgonya, Gülbaba kg-ként , —*10 * 
Burgonya, Őszi rózsa kg-ként . — '09 „ 
Burgonya, EUa kg-ként . . . *Q8 *

Kftleaká—' kg-ként 0*80 „
Vöröshagyma kg-ként . . , . 0*32 *
Fokhagyma .kg-ként . . . .  ODO „
Eeje*kápo*ztafcg«ként. . , , 013
Tóját, hifi* drb-ként . . . .  0*14
Hántolt sárgaborsó kg-ként . . 1*20
Hántolt zöldborsó kg-ként , . 1'— 
Savanyított káposzta legeként . 0*32

Ezek azok «z árak, melye
ket a termelők és a  közvetlen 
triil termelőktől vásárló nyílt 
üzlettel nem rendelkező piaci 
tauok -a>lcőzség nyflt piacán 
kérhettük.

M E G H ÍV Ó
A Szarvasi Hengergőzmalom 

mint Szövetkezet 
XXVIII. évi rendes közgyűlését
1941. évi február hó lfi*án, vasárnap 
délelőtt 10 órai kezdettel tartja meg a 
szarvasi Vigadó helyiségében, melyre a 
tisztelt tagokat ezúton is meghívja

az Igazgatóság.

- Tárgysorozat:
1. Jegyzökönyvhitelesitők kiküldése,
2. Igazgatóság jelentése az 1940. üz- 

letévröl.
3. Az 1940. évre vonatkozó zárszá

madások ismertetése és a mérleg meg
állapítása.

4. A mérlegszerinti tiszta nyereség

felosztására vonatkozó igazgatósági ja
vaslat előterjesztése o és e tárgybaní 
határozathozatal.

5. Felügyelőbizottság jelentése, fel
ni entvény megadása.

6 A cégbíróság Cg. 10|940—128. sz. 
végzése alapján az alapszabály 1., 4., 
5., 7., 8., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 
19. és 2i. paragrafusának módosítása.

A zárszámadások és a mérleg a rrta- 
lom irodájában 1941 február hó 3-tól 
közszemléic vannak kitéve és a tagok 
által megtekinthetők. Zárszámadási 
könyvecskék 1941. február 13-tól a 
malom irodájában kaphatók.

Figyelmeztetés. Aki a közgyűlésen 
részt kíván venni, nevére szóló részjegyét 
szíveskedjen magával hozni és a jegyző
bizottságnál kívánatra felmutatni.

Búzát, árpát és tengerit
a legmagasabb napi áron vásárolunk

dr. Podany Pál és Társai
G Á S P Á R - M A L O M  Telefon ti.Telefon 67.

B ú z á t  t á r o l u n k !
810

AZ ÖN FÁJA BETEG!
We hagyja elpusztulni.

Használja: 

a POBMAWT WASH
koratavaszi permetezőszert.

Kapható:

BÁRÁNY BÉLA
vaskereskedönél

SHELL KŐOLAJ R. T. 
I e r a k a t a.

Rendeléseket gyűjt:

Csernák Mihály
növényvédelmi helyi megbízott 

Kondoroson elárusító ;

Vincze Lajos kereskedő.

Búzát ,

á r p á t ,

z a b o t ,

tengerit,

és mindenféle mag
vakat mindenkor a 
legmagasabb piaci  
napiárakon vásárol

KLEIN MIKSA
gabonakereskedő. Kontúr-házban 
(Árpád-szállodával szemben.)

TINTENK.ULI
T Ö L T Ő T O L L

kapható a M Ü L L E R  könyvkereskedésben

Szarvasi Hitelszövetkezet

mint az O. K. H. tagja cég

kamatozás mellett
folyósít váltókölcsönöket kis
gazdák és mezőgazdasági 
munkások részére. 370

APRÓHIRDETÉSEK
Egy szoba bútor és egy öt re

giszteres harmónium eladó Pataki 
János ny. ig. tanítónál III. kér. 
Kásamalom-utca.

Zongorát, vagy pianinót bérbe 
keresek. Cim a kiadóban._____ _

Használt férfi és női ruhát ve
szek és eladok. Hívásra házhoz 
megyek. Nótári Pálné 11. Beli- 
czey u. 17.________________ 913

Eladó 111. kér. gróf Széchenyi- 
utca 31 sz. 3 szobás és mellék
helyiségekből álló ház.______902

47 kishold föld felébe kiadó 
Baginyi József Szarvas, II. kér. 212. 
_________________________ 917

I. kér. 47 szám alatt üzlethelyi
ség, bútorozott szoba kiadó és 
és egy vaskályha eladó. 91ff

170 hold haszonbérelt föld Len
gyelkákán élő-holt felszereléssel 
tanyai épületekkel betegség miatt 
átadó. Jelentkezni Kacskovics ma
jorral szemben, szentandrási ta
nyán Mrena Imrénél. 921

Eladó Mangolban 266 négyszö
göl területű gyümíllcsös és körös- 
partrész, mely vikendház építésre 
alkalmas. Érdeklődni lehet a tulaj
donos Janecskó Jánosnál az Ált. 
Fogy, és Ért. Szövetkezeiben. 925

Háromszobás lakás kiadó már
cius 1-re II. kér. 180 sz. alatt. 
megtekinthet 4—5 óra között.

II. kér. 446 számú ház eladó. 
 937

Egy szobás lakás kiadó 111. kér. 
249;______________________ 935

IV. kér. 590 számú ház eladó. 
_________________________ 933

II. kér. 22 számú ház eladó. 
Érdeklődni ugyanott.______  928

15 hold föld Csabacsűdön el
adó. Érdeklődni lehet Kiszely 
György II. kér. .184 sz. alatt vagy 
pedig dr. Král Pál ügyvédnél. 929

Valódi nemestörzsű Harzi him 
és nőstény kanárik eladók Nagy 
Gyulánál Békésszentandráson. 930

Janurik Jánosnak 22 kishojd 
szántóföldje tanyával Décsilapo- 
son eladó. Érdeklődni lehet IV. 
bel, kér, 252 sz.___________ 427

Magas férfinek finom téli úri
kabát eladó. II. kér. Szent István 
Király ucca 296. 931

Nyomtatványokat
szép ízléses kivitelben 
olcsó áron készit a

Müller-nyomda

mmim

Nyomatott ÁtyUIef. Károly Ifönyv* 
nyoRuftájátan Szarvai, l  kér. 13.


