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Á szegényebb 
nép érdekében
Maga az iparügyi miniszter 

is súlyos intézkedésnek nevezte 
azt á kormányrendeletet, amely 
elrendelte minden bőrtalpú láb
beli bejelentését és zár alá 
vételét. Az intézkedés kétség
kívül súlyos, hiszen arra emlé
keztet, hogy a háborús világban 
a nem hadviselő ország sem 
vonhatja ki magát a háború 
gazdasági hatásai alóL Az in
tézkedés azonban nem csupán 
súlyos, hanení: átmeneti jellegű 
és célszerű is. Az ország bőr* 
szükségletét ugyanis más nyers
anyagokkal való gazdálkodás* 
hoz hasonlóan a közérdeknek 
megfelelően kell biztosítani, 

mert az anyag beszerzése ne
hézségekbe ütközik és csak a 
megszervezett fogyasztás bizto
síthatja azt, hogy mindenkinek 
egyformán és kielégítő mérték
ben álljon lábbeli rendelkezésre.

Magyarország bőrszükségle- 
tét a hazai termelés csak rész
ben fedezL Szükségletűnknek 
több mint felét külföldről hoz
tuk be, most azonban a kül
földi behozatal számos viszony
latban csak lehetetlenné vált. 
A  magas színvonalon álló euró
pai országok — közöttük Ma
gyarország is — valamennyien 
a-tengerentúlról pótolják azt a 
bőrmennyiséget, amely terme 
lésük és szükségletük között 
mutatkozik. A tengerentúli ke
reskedelem útját azonban el
vágta a háború s így kivétel 
nélkül minden ország a fogyasz
tás korlátozásához, a bőrrel 
való gazdálkodás központosítá
sához és az elosztás megszer
vezéséhez kénytelen folyamod
ni. Az európai országok közül 
Magyarország hosszú ideig 
aránylag kedvező helyzetben 
volt és csak később alkal
mazza ezeket a kényszerintéz
kedéseket.

A kényszerintézkedésekre 
azonban szükség van, mert az 
elmúlt világháború tanulságai 
megmutatták, hogy akár csak 
átmeneti áruhiány esetén is 
súlyos bajokat okozhat a szer
vezetlenség. A tehetősebbek 
esetleg összevásárolják nyerész
kedés szempontjából az árut, 
a szegény néposztálynak pedig 
semmi sem jut. Ez a helyzet 
Magyarországon nem fog bekö
vetkezni I Mihelyt összeírták a 
készleteket és megtalálták: a. 
legcélszerűbb módot az igazsá* 
gm elosztásra és gazdálkodásra, 
« i egyenlőség eírö fog az* egész 
Vftntton érvényesülni. -Arról is 
göfedöskodik a kormány, hogy 
az átmeneti intézkedések: szo
ciális és közérdeket ne sértse

nek. Nen vonatkozik a forga
lom korlátozása még átmeneti
leg sem a közszállításokra, a 
bányászbakancsok szállítására, 
a kisiparosoknál mértékre rüeg- 
rendelt cipőkre és nem vonat
kozik a javításokra sem. Addig 
is tehát, amíg a forgolom sza
bályozása megtörténik, nem kell 
tartani fennakadástól és hiáay- 
tól.

Messzemenő figyelemben ré
szesítik a szociális érdekeket-, 
is. Az anyagkorlátozások oká
ból nem lehet munkaerőnek 
felmondani sem az iparban, 
sem pedig kereskedelemben. 
Hangsúlyozni kell azonban, 
hogy mindezek csak átmeneti 
rendelkezések, amelyeket a fo
gyasztás olyan szabályozása kö

vet, amely biztosítja mind a fo
gyasztók, mind pedig a lábbe
liek készítésével foglalkozó 
iparosok és a lábbelieket for
galomba hozó kereskedők exis- 
tenciáját. Az átmeneti időszak
ban tehát semmi ok sincs ag
godalomra, riadozásra vagy ép
pen zugforgalomra. És ezen a 
ponton fontos hivatás vár a 
cipőiparosokra, akik a mai vi
lágban nemcsak a maguk sze
rény és becsületes existenciá- 
jának érdekeit, hanem a nem
zet magasabb érdekeit is őrzik. 
Az iparosok nagyban hozzájá
rulhatnak a helyzet megköny- 
nyítéséhez, ha az átmeneti idő
ben elsősorban a javítási szük
ségleteket elégítik ki. Ebben 
áz esetben aránylag kevesebb

anyag fogy, a szegényebb nép- 
osztály pedig, amelynek lábbe
liekből tartalékja nincs, fenn
akadás nélkül várhatja meg a 
közeljövőben várható végleges 
szabályozást.

Olyan fontos nemzeti érdekek 
ezek, hogy gazdasági érdekek 
köréből kiemelkednek. Ennek 
pedig magyarázata az, hogy a 
mai háborút legjobban az a 
nemzet vészeli át, amely a leg
célszerűbben tud gazdálkodni 
anyagi erőivel. Amidőn tehát 
most kisiparról, cipőtől, a sze
gény ember lábbelijének javítá
sáról beszélünk, országod kér*, 
dést teitünk szóvá, amelynek 
helyes megoldása remélhetőleg 
eredményesen fogja szolgálni a 
haza .ügyét.

Bánffy földművelésügyi miniszter látogatása Békés vármegyében
Báró Bánffy Dániel földmívelésügyi miniszter f«br. 18 án, kedden reggel a hajnali órákban 

Békés vármegye területére érkezett, hogy megtekintse a talajvízsujtotla vidékeket. A  Hódmező-
vácirnolv toml rovX mí nícv4A*»f- Rolí/i *A«r M«lrlAn 1..1..._vásárhely felől érkezd minisztert Beliczey Miklós főispán fogadta és kalauzolta végig a vármegyén* 
A miniszter kíséretében jöttek Bárczay Kálmán államtitkár és Trummer Árpád min- osztályfőnök, 
valamint Bau0r Sándor miniszteri osztályfőnök. A főispánnal együtt megjelentek a közigazgatás! 
hatóságok vezetői, a folyammérnökség főnöke és az ár mentesítő társulatok vezető főmérnökei* 
A  miniszter részletesen tájékoztatta magát a békés vármegyei talaj vízkárokról és végigjárta a 
vármegyének olyan vidékeit, amelyeken legnagyobb a-kár és így legszükségesebb a segítség*

A  Szarvasi Hitelbank

Az intézet az 1940. évben 1.260.000 pengő új kölcsönöket folyósított 
Kolcsönáiíománya 3.660.000 pengő, betétállománya 902.000 pengő

Folyó hó 16 án délelőtt tar
totta meg a Szarvasi Hitelbank 
R. T. ezidei rendes közgyűlé
sét, melyen a részvényesek nagy 
számban jelentek meg.

A közgyűlést a gyengélkedő 
gróf Bolza Pál társasági elnök 
helyett dr. Tóth Pál m. kir. 
koxmányfőtanácsos, igazgató- 
sági alelnök nyitotta meg, aki 
melegen üdvözölvén a megje
lent részvényeseket, megállapí
totta a közgyűlés határozátké-

Eességét, mire letárgyaltatott a 
özgyűlés napirendje, melynek 

során a közgyűlés hálával em
lékezett meg Kelet-Magyarór- 
szág és Erdély egy részé

nek áz anyaországhoz vérál- 
dozat nélkül történt visszatéré
séről.

Az 1940. évi zárszámadáso
kat Salgó Miksa vezérigazgató, 
a felügyelőbizottság jelentését' 
pedig — dr. Déri Henrik elnök 
akadályoztatása folytán — dr. 
Nádor Jenő főgimnáziumi igaz
gató, felfigyelőbizottsági tag 
terjesztette elő, mire a közgyű
lés a zárszámadásokat egyhan
gúlag elfogadván, elhatározta, 
hogy a 41.816 P 78 f tiszta 
nyereségből részvényenként 7 
százalékos =  3 P 50 f osztalék 
fizettessék és jótékonycélra —

az 1940. évben már kifizetett 
732 P 50 f-en felül — 400 P 
adassák.

A  közgyűlésen a részvénye-' 
sek nevében Marozsy János 
ny. állampénztári igazgató szó
lalt fel, aki a részvényesek 
elismerését és köszönetét fejezte 
ki az igazgatóságnak, vezér- 
igazgatónak és tisztikarnak á 
nehéz viszonyok között élért 
szép eredményért.

Ezek után a részvényesek a 
felmentvényt az igazgatóságnak 
és felűgyelőbizottságnak egy
hangúlag megadván, aközgyfi- 
lés az elnök lelkes éltetésénél 
ért véget.

Részleges tisztújító közgyűlés a Szarvasi Dal karnál
A Szarvasi Dalkar február hó 

15 én, szombaton tartotta meg 
79. évi rendes közgyűlését az 
Iparos Körben dr. Tóth Pál 
folt országggyűlési képviselő, 
kormányfőtanácisos elnöklete 
alatt. Az elnöki megnyitó után 
került sor aí részleges tisztújí
tásra,amelynek során egyhangú 
lelkesedéssel az alfóbítiszfség-

viselőket választották meg : 
alelnökké dr. Demián Győr 
gyöt, pénztáratokká Hicz Mi- 
Eályt, h. jegyzővé Marsall 
Lászlót, h. karnaggyá ifj. Lipták 
Mihályt. A  közgyűlés további 
részében a csaknem teljes 
számban megjelent tagok me
leg ünneplésben részesítették! 
á 290 esztendő óta karnagyos*

kodó Rohoska Gézát, akinek 
ügybuzgalma, fiagy szeretetem 
végtélen türelme, kiváló szak* 
tudása tette & tagok igyekezete 
mellett lehetővé olyan sike&k 
elérését, aminőkkeí e nagynaultd 
dalegyesület méltán dicseked
hetik. A  közgyűlést követően
— ugyancsak az Iparos Körben:
— családias szórakozás volt

Ara 10 fillér

POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP



1941. február 21, S z a r v a s  és V i d é k e 2. oldal.

A főispán nagy beszéde volt E R D É L Y I  K É P E K  I I I .  
a vasárnapi gyulai kubikos 

kongresszus eseménye
A Nemzeti Munkaközpont va

sárnap országos kubikoskongresz- 
szust tartott Gyulán, amelyen 
megjelent és felszólalt baiczai 
Beliczei Miklós, vármegyénk fő
ispánja is. Nagy figyelemmel hall
gatott, pompás beszédében meg
győző erővel mutatott rá arra, 
hogy a történelmi idők első pa
rancsa az, hogy ne legyen válasz
fal magyar és magyar között.
Az egységre soha nem volt na
gyobb szükségünk, mint most, s 
a nemzet minden fiának mara
déktalanul teljesítenie kell felada
tát ott, ahová a sorsa állította.

A kubikuskongresszus ezután 
több határozati javaslatot hozott, 
részben a társadalombiztosítással, 
a kubikos-munkabérek felemelésé
vel, másrészt kubikos-tanfolyamok 
tartásával kapcsolatosan, ame
lyeknek illetékes helyre felterjesz
tését határozták el.

A kongresszus Mester Miklós 
országgyűlési képvisalő, a Nem
zeti Munkaközpont ügyv elnöké
nek zárószavaival ért véget.

PIHENŐ PÁSZTOR

Vasárnap este lesz 
a levente-atléták

Tom an János linómetszete

nagy musoros-estj* Hadüzenet a Nagy Kaszásnak
Trthh alkalommal adtunk már ^  /Több alkalommal adtunk már 

hírt arról, hogy a Szarvasi Levente 
Egyesület atléta-szakosztálya nagy 
farsangi müsoros-estet rendez a 
Levente-Otthonban. Hosszú hetek 
próbázásai és előkészületei után 
elérkezett az előadás időpontja, 
amelyet február 23-ában állapí
tották meg és az este negyed 9 
órai kezdettel veszi kezdetét. Az 
a nagyarányú érdeklődés, amely 
megnyilvánul az atléták előadása 
iránt, nem meglepő azoknak, 
akiknek már egy jónéhányszor 
alkalmuk volt gyönyörködni az 
általuk megrendezett előadások
ban, amelyek úgy erkölcsi, mint 
anyagi siker tekintetében mindig 
a legsikerültebb levente-otthonbeli 
esték közé tartoztak. A mostani 
előkészületekből ítélve, azonban 
még nagyobb sikerre számítha
tunk. Ezt biztosítja az a pompás 
és ismert szereplő-gárda, amely 
vállalta a szerepeket, valamint az 
előadandó kitűnő műsor is, amely 
egyedülálló a maga nemében. A 
kiválasztott három egyfelvonásos- 
ban helyet kapott egy népies 
vígjáték, egy kacagtató egyfelvo- 
násos, valamint a „Kék és piros" 
című magyaros egyfelvonásos, 
amely talán egész más szellemet 
képvisel, mint amilyent vígjáté
kokban már megszoktunk. Nagy 
sikerre tarthatnak számot a 12 
tagból álló jazz-zenekar számai, 
valamint az atléta-szakosztály 20 
tagú csoportjának nótaszámai.

Tehát senki ne aggódjék a 
műsor jósága tekintetében, mert 
az — amint fentiekből is látható 
— nagyszerű lesz.
.A nagy érdeklődésből ftélve, 

óriási közönségsikerre lehet szá
mítani. Olyanra, amely bizonnyal 
zsúfolásig fogja megtölteni a 
Levente-Otthon helyiségét Az elő
adást családias szórakozás követi.

Belépődíj nincs, csupán a mű
sor megváltása kötelező, amely 
80, 70 & 50 filléres árakon előre 
váltható, illetve kapható az atléta- 
gzakosztály tagjainál.

Az ember legnagyobb, legérté
kesebb kincse az élet. Ezt az igaz
ságot érezte lelke mélyén minden 
idők és minden korszakok haladó 
embere. És mégis ez a legnagyobb 
kincs az, amellyel az emberiség a- 
legutóbbi időkig a legpazarabbul, 
legkönnyelműbben gazdálkodott. 
Az emberek ijesztően nagy tömege 
ott sem védte kellőképpen az 
életet, ahol ezt a tudomány segít
ségével eredményesen tehette volna 
A higiénia legegyszerűbb ábécéjét 
sem tanulhatták meg a tömegek. 
Nem tanulták meg, hogy a tiszta
ság, a víz, a szappan és a nap. 
fény milyen hatalmas szövetsége
sei volnának az idő előtti halál 
ellen való küzdelemben. A mi 
drága, jó magyar népünk lakás- 
viszonyai még mindig nem kielé- 
gítőek. A Nagy Kaszás járőrei, a 
különböző miazmák és bacillusok 
sok helyen ott tanyáznak ottho
nainkban s még mindig nem ta
nulták meg, hogy az életét, a 
legnagyobb kincset a„ természetes 
emberi. életkor határáig konzer
válni lehet annak, aki egészséges
nek született.

Ez az elmaradottság az oka 
annak, hogy nálunk a „szegények 
betegségé", a tuberkulózis még. 
ma is ijesztő százalékát okozza 
az idő előtti elhalálozásoknak, 
hogy serdülő ifjik és javakorabeli 
emberek térnek sírba %csak azért,

mert nem védekeztek kellőképpen 
a tuberku'ózis ellen. Pedig már 
az 1940. évi VI. törvénycikk köz
feladattá nyilvánította a gümőkór 
elleni védekezést és az újabb kor 
szociális szelleme a kormányok 
kötelességévé tette a nemzet élet
fájának gondozását, a népegész
ségügyi odaadó szolgálatot. Hiába 
jiüzd azonban a kormány a nép- 
egészségügyért, ha a széles töme
gek fásultan nézik ezt az értük és 
rajtuk keresztül az egyetemes 
nemzetért folyó küzdelmet. Hiába 
hirdeti az apostol az igét ott, 
ahol siketek a fülek, hiába dol
gozik a magvető a sziklák tetején.

Ha azt akarjuk, hogy a jövő
ben ne essék áldozatul évente 
a tuberkulózisnak 16.003—17.000 
virágzó magyar élet és hogy ez 
a gyilkos kór ne tegyen százez
reket munka- és keresetképtele- 
nekké, akkor mozgósítanunk kell 
ebben az országban mindenkit, 
annál inkább, minél szérényebb 
apyjgi viszonyok között él.

Ezért alakult meg a Tuberku
lózis Elleni Országos Szövetség 
és ‘ezért rendezte .most, február 
16-ika és 22-ike között az Or
szágos- Tuberkulózis Hét néven 
nevezett társadalmi: mozgósítást.

Köszöntjük • ezt éDpropagándát, 
köszöntjük ezt a megmozdulást, 
Köszöntjük, mert a magyar életet 
szolgálja és mert — sajnos —

Búzát, árpát es tengerit
a legmagasabb napi .áron vásárolunk

dr. Podany Pá l és Tá rsa i
T«Ufon a . G Á S P Á R B A  L O M MÁIM *7.

B ú z á i  t á r o l ü n k l
910

• olyan kevesen vagyunk mi, ma
gyarok. Nekünk nem szabad a 
magyar életet pazarolni, azzal 
rosszul gazdálkodni. Mi nem en
gedhetjük meg magunknak azt a 
fényűzést, hogy a tudomány se
gítségével megmenthető, viruló 
életeket dobjunk áldozatul saját 
pat!'páloskodásunknak. Nekünk 
sok magyar munkáskézre, sok jó 
és vitéz magyar katonára van 
szükségünk, ha a másik ezer 
esztendőt is meg akarjuk élni és 
ha komolyan vesszük azt a dog
mát, hogy az ember örökéletű. 
Mert nincs az a nemzet, amely 
elviselné az életfáján ráragadó 
férgek pusztítását. Védekezni kell 
ellene! Védekezni a bacillusok, 
a miazmák ellen úgy. mint aho
gyan végigpermetezzük szőlőnket 
es gyümölcsösünket.

A tudomány legyőzte például a 
fekete himlőt és számos más 
olyan kórt, amely még a múlt 
század derekán ezrével szedte 
áldozatait. Le fogja győzni, sőt 
kellő fonnák megtartása esetén 
máris legyőzte a tudós orvos a 
tuberkulózist is. De nem egyma
ga ! Az orvos s páciens akarata 
nélkül, vagy éppen akarata elle
nére tehetetlen a betegségekkel 
szemben. A most meginduló pro
paganda célja az, hogy mindenkit 
az orvos szövetségévé, segítő tár
sává tegyen a gümökór elleni 
küzdelemben.

Polgári kötelességteljesítésre hív 
fel mindnyájunkat a Tuberkulózis 
Elleni Országos Szövetség. Nem
zeti, vagy még inkább nemzet- 
mentő munkára, amely alól éppen 
úgy nem vonhatja ki magát egyet
len ember sem, mint a honvédelmi 
kötelezettség alól. És harc is ez: 
harc a magyar életért!

Újbál átszállás nélkül
közlekednek a vonatok
a halásztelki hídon át
Ismeretes olvasóink előtt, hogy 

f. hó 18-án a Halásztelki vasúti 
híd töltése — nyilván a túlságosan 
sok esősés miatt — Szarvas felöli 
részén,, közvetlenül a híd előtt 
megcsuszamlotl, mintegy 150 mé
ter hosszban s lehetetlenné tette 
a vonatok közlekedését a hídon 
át. Átmenetileg átszállással oldot
ták a közlekedést meg, de rög
tön hozzákezdtek a töltés kijaví
tásához kb. 400 emberrel s a 
munkával f. hó 20-ig annyira ha
ladtak. hogy — dr. Bényei Sán
dor helyi állomás főnöktől nyert 
értesülésünk szerint — már át
szállás nélkül közlekedhetnek az 
utasok a Szarvas—mezőtúri sza
kaszon.

Farsong utolsó napján,
február hó 25-én — kedden este 
lesz a Szarvasi Dalkar minden 
esztendőben oly nagysikerű far
sangi mókaestje. Páratlanul nagy 
érdeklődés nyilvánul meg az elő
adás iránt, olyannyira, hogy félős, 
hogy az Iparos Kör helyisége is
mét kicsinek fog bizonyulni. A 
próbák már javában' folynak. 
Egyfelyonásosok, szóló- és dalkor! 
nótaszámok kerülnek előadásra, 
minden bizonnyal , most'is a leg
szebb siker jegyében és a legtefr, 
jesebb megelégedésre. Aki farsang, 
utolsó napját kellemesen akarja 
eltölteni, az- feltétlenül jelenjen 
meg a Dalkar mókaes ĵén,
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Hirek
Hatvan éve

állja a vártát a magyar csendőr, 
s teljesíti hivatását a magán- és 
közvagyon, a közbiztonság és a 
jogrend fenntartása érdekében. 
Csodálatos testülete a csendőr
ség társadalmunknak: szerves 
kiegészítője, de védelmezője is 
annak. Micsoda éleslátás, igaz
ságérzet, jogi és kultúrérzék kell 
hozzá, mennyi hit, bátorság, 
türelem és megalkuvást nem 
ismerő kötelességteljesités, azt 
tudja és érzi minden polgára 
ennek az országnak. Azért ün
nepelt ezidén minden igaz ma
gyar meleg, együttérző szívvel 
és szeretettel e tesfülettel együtt 
e ritka jubileum alkalmával, 
erőt hitet, Mitartást, eredtfyényes 
munkálkodást kívánja e tisztes 
testületnek jövendő munkájához.

— Meghalt Hess Rudolf pro
fesszor. Hess Rudoif, a debreceni 
Tisza István Tudományegyetem 
világhírű tanára f. hó 14-én, 56 
éves korában elhalálozott. F. lió
16-án temették el órási részvét 
mellett. Holtestét a gyászszertartás 
után szülővárosába, Besztercére 
szállították s ott helyezték örök 
nyugovóra.

. — Névmagyarosítás. Az m. 
kir. belügyminiszter 5152/1941. 
rendelete szerint Kasnyik András 
csabacsűdi községi dijnok nevét 
„Kalocsaiéra változtatta.

— Kitűnően sikerüli* a KIÉ 
farsangi előadása. A KIÉ ifjúsága 
az elmúlt vasárnap nagy sikerű 
farsangi előadást rendezett az 
egyházi díszteremben óriási érdek
lődés mellett. A szereplők ügye
sen és otthonosan mozogtak a 
színpadon. A „Maszkabár fősze
replői Bankó Ácsi és Behan Anci 
voltak, akik rendkívül ügyesen 
adták elő szerepeiket, nemkülön
ben Tusjak Bözsi is, továbbá a 
férfiszereplők: Klimaj Mihály és 
Varga Ferenc, jánoslk S. is sok 
tapsot aratott. A #Népszámlálás“
c. darabban Kergyik András és 
Roszik Mihály keltettek harsogó 
kacajt. A legsikerültebb szám volt 
azonban Molier remeke, a „Kó- 
nyeskedők", melyben Mrsan Má
ria és Komár Juló szintet művészi 
módon alakították a finomkodó 
francia dámákat: Rendkívül ügyes 
volt Bakulya György Mascarine 
szerepében, Kulaság János Jo- 
delet szerepében. Tusjak Böske 
Maris szerepét alakította nagy 
ügyességgel. Klimaj Mihály, Varga: 
Ferenc, Laukó János méltókép 
hozzájárultak a darab sikeréhez.

—. A héten országos vásár 
van Szarvason. A hét csütörtök, 
péntek és szombatján tartják meg 
a szokásos koratavaszi országos 
állat- és kirakodóvásárt Azelső 
két napon, 20-án és 21-én 'állat- 
vásár, szombaton pedig a szoká
sos kirakodóvásár. Ha. az idő nem 
változik, nagy felhajtású, élénk 
forgalmú vásárra van kilátás.

— Mindnyájunk gondjairól. Új 
számmal gazdagodott - a rádió 
műsora. Ugyanis fenti jeim alatt 
minden kedd; este 9 órái kezdet
tel előadások lesznek) amelyeken 
a közellátás nagyfontossága kér
déseit világítják meg"‘Szakavatott 
előadók,

— Nagy érdeklődés előzi meg 
a március 8-i nótaestet. Március 
hó 8-án este 8 órai kezdettel 
nótaest lesz az Arpád-szálló dísz
termében. A jótékony célra ren
dezett est programmját és szerep
lőit a rendezőség egyelőre még 
titokban tartja, annyit azonban 
sikerült megtudnunk, hogy a nó
taest egyik főslágere László Imre, 
az országoshírü nótaköltő és dal
énekes lesz. Természetesen a mű
sor többi számaiban is méltó és 
nem kevésbbí hírneves partnerek 
lesznek segítségére László Imré
nek abban, hogy a minden bizony
nyal nagyszámú közönséget, ez 
estén kellemesen elszórakoztassák. 
Műsor után természetesen tánc 
következik reggelig. Reméljük, 
hogy jVW5 heti lapszámunkban a 
műsorból még többet elárulha
tunk nb. olvasóinknak.

— „Sárgapitykés közlegény". 
A S?arvasi Kereskedőalkalmazot
tak Egyesülete műkedvelőelőadás 
megrendezésére készül. Ez alka
lommal a „Sirgapitykés közle
gény" című három f .‘Ivonásos 
vidám operettet adják elő. Ismerve 
a kereskedöalkalmazottak kitűnő 
műkedvelő-gárdáját, az előadandó 
darab remek tartalmát, nagyszerű 
e'őadásra számíthatunk. Az előadás 
március hó 16-án lesz valószínű
leg megtartva a - GISZ. nagyter
mében, amit tánc követ majd. A 
próbák már folynak Toman János 
szakszerű irányítása mellett.

Március hó 8 án Szarvason 
nótázik László Imre.

— A gazdaságok burgonya- 
készletét nem vették zár alá. 
A kormány a közelmúltban 
5.900—1940. szám alatt rende
letet bocsátott ki, amely a burgo
nyának forgalmát bizonyos szem
pontokból korlátozta. Hogy azok 
az érdekeltek, akik a rendeletről 
bármely oknál fogva tudomást 
nem szerezhettek é6 a rendelet 
lényegéről tájékozódást nyerjenek, 
szükségesnek tartjuk a sajtó 
igénybevételét az esetleges zava
rok elkerülése végett. A kiadott 
rendelettel kapcsolatban a követ
kezőket kell tudni az érdekeltek
nek. Á burgonya nincs zár alá 
vévé úgy, mint néhány más ter
mény (pl. búza, tozs, tengeri stb.) 
Az említett rendelet célja csupán 
az, hogy a közellátás biztosítása 
céljából • módot nyújtson a gazda
ságokban- tároló és a termelők 
szükségleteit túlhaladó készletek 
célszerű felhasználására ott, ahol 
azt a közélelmezés megkívánja. A 
burgonyakészletek tehát igénybe- 
hetők. Azok a burgonyakészletek 
azonban, amelyeket .az illetékes 
szervek igénybevenni nem kíván
nak, továbbá is zavartalanul for
galomba hozhatók, — vehetők, 
illetve eladhatók.'

— Haszonbérmérséklés az 
elaini csapással sújtott gazdák
nak. A földmívelésügyi miniszté
rium kezelésében álló vagy a 
felügyelete' alá tartozó OKH> ill. 
Országos Földhitelintézet által 
alakított' haszonbérietek és a fel
vidéki földbirtokréndezési ügyek 
kormánybiztosának hatáskörébe 
tartozó .ingatlanokból alakított ha
szonbérieteknél, ' bérméreéklést 
kapnak a bérlők. A bérmérséklés 
aszerint, hogy elemi kér elmén az 
ingatlan földadóját, fele,; három
negyed részben, vagy egészben 
törették, a haszonbér 25, 45, ill.
00 'százaléka. Részletes felvilágo
sítást és szükséges igazolást a 
ktoeégi elöljáróság ad.

Március 8-án nóta-est az 
Árpádban.

— Tagértekezlet a tűzharco
soknál. A tűzharcos csoport he
lyi elnöksége f. hó 19-én, szer
dán délután 6 órakor népes tag
értekezletet tartott az Árpádban 
lévő saját helyiségében. Az érte
kezleten azon tisztikar és veze
tőségi állásokra ejtették meg a 
jelöléseket, amety tisztségek az 
országos igazolások során meg
üresedtek. A jelöléseket az új 
alapsz ibály figyelembevételével 
eszközölték, melyeket, Kovács ve
zetőtiszt ismertetett részleteiben is. 
Befejezésül elnöklő dr. Ugrin 
László főszolgabiró köszönetét 
mondott a csoport nevében Ko
vács Pál vezető tiszínek az iga
zolások során végzett maradékta
lan, nagy körültekintést és gon
dot igénylő munkájáért s további 
fokozott együttműködésre hivta 
fel a tagokat s az értekezletet 
berekesztette.

— Közkívánatra megismétlik 
a K1E nagysikerű, farsangi elő
adását február hó 23-án, Vasár
nap délután 6 órai kezdettel az 
árvaházi dísztermében. Az érdek
lődök figyelmét ezúton is felhívja 
az előadásra a KIÉ vezetősége.

Aki a magyar dalt szereti, 
jöjjön márciu38>raaz Árpádba.

— Filléres teasst. Február 22- 
én, szombaton 5 órai kezdettel 
teaest lesz az „Árpád“-szálló 
emeleti kis helyiségeiben.

— Műsoros farsangi délután. 
A helybeli tanitónőképző cserkész- 
csapata és a IV. osztály növen
dékei f. évi február hó 23-án, 
vasárnap délután 5 órai kezdet
tel műsoros farsangi . délutánt 
Féndeznek. Amelyre az érdeklődő
ket ezúton is meghívja a rende
zőség. A tiszta jövedelmet Erdé
lyi Akció javára fordítják.

E l a d ó k
a Mária-malom egyes tár

sainak a részei külön is.
Érdeklődni lehet Biroga Sándor 

malomrésztulajdonosnál helyben 

a telepen Fetőfi-utca 11 sz. alatt.

C O N T I N E N T A L

Í R Ó G É P E K
újból kaphatók

MUllernél
— Farsangi délután a polgári 

leányiskolában. A polgári leány
iskola tanulóifjúsága február hó
23-án, vasárnap délután '5 órai 
kezdettel tornatermében farsangi 
előadást rendez, amely pompás 
sikerűnek ígérkezik.

— Felülfizetések. A február 
8-án Szarvason rendezett vitézi és 
levente bálon az alábbi felülfize- 
tők adományát köszönettel nyug
tázzuk : gróf Bolza Alfonz, Kovács 
Ferenc, dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
20-20 P, gróf Bolza Pál 12 P, 
dr. vitéz Nyárády István, Éliás 
Viktor, Ilkanics József, vitéz Ele- 
fánty Jenő, vitéz Horváth Iván, 
Kovácsik kPál, Miklós József, dr. 
Ugrin László, Géczy Dezső 10—
10 P, Beliczey Miklós 8 50 P, , 
Deseő Jenő 8 P, Széli Jenő 7 P, 
dr. Podani Pál 6 P, özv. Gémes 
Istvánné 6 P, Gaál Fe
renc, Tömörkényi Dezső, özv. 
Sziráczky Jánosné, Sziráczky 
Sándor, Müller Károly, Podani

: János, dr. Demián György, dr.
- Simkovics Mihály, dr. vitéz Márky
 ̂Barna/ Forster Gusztáv, ifj. Kon- 
dacs Lajos, Máthé Éndre, dr. 
Dombos Kálmán, Gasztonyi Jó
zsef, Kachelman Curt, dr. Tokai 
Lajos, Süveges János, dr. Po- 
nyiczky Zoltán, vitéz Csatay 
György, dr. Nádor Jenő, Vadányi 
Miklós, Molnár Béla, Remenyik 
László, Szelényi László, dr. Dör- 
nyey József, Nagy Aladár (Kassa), 
vitéz Práznóczy Béláné, Garay 
János, Katonai Parancsnokság 
Turkeve, dr. Csongrádi János, dr. 
Kiss Ernő. Podmanyiczki János, 
Kiszely György, dr. Konkoly Iván, 
Frecska Mihály, Czinkoczky Kál
mán, Bárány Béla, vitéz Tep- 
liczky János, dr. Szathmáry László. 
Haviár István, Fehér Lajos, dr, 
Dávid László, Gajdács László, 
Kulik Sándor, Molnár Béla, Liszka 
Gyula, Kiss Mihály, vitéz Biki 
Nagy Imre, Paál Samu, Glózik 
György, dr. Papp András, Lipták 
Mihály, Szabolcs Károly, Nagy- 
kamrási Levente Egyesület, dr. 
Oncsik Pál, dr. vitéz Fejér Kál
mán, Sztrehovszky Márton, Dankó 
János, vitéz Harkay Re ső, Petry 
Zoltán 5-5 P. (Folyt, köv.)

Búzát, 
á r p á t é  z f k b o t

v a l a m i n t

tengerit* tOkmagot, naprafor
gómagot, repcét, kölest, lucer

nát, lóheremagot
bármilyen mennyiségben a legmagasabb napi áron

v á s á r o l

F U T Ü R A
Szent István király-utca 51. 

Telelői* 46.
K 749.

S P O R T

Március 9-én lesz az első 
bajnoki labdarúgómérközés

A csabai alosztályban megej
tették a sorsolást. Az I. o. csapatok 
mérkőzéseinek sorrendjét az aláb
biakban adjuk közre :

Március 9 : Sz. Turul—OMTK, 
Rokka—GyTE, BISE—B. MÁV, 
GyTK — B. Törekvés, CASS— 
MTE, B. Hunyadi—KoTE.

Március 16: KoTE—OMTK, B, 
Törekvés—Rokka, GyTE—GyTK. 
CASS— B. Hunyadi, MTE—Sz. 
Turul.

Március 23 : OMTK—GyTK, B. 
MÁV — MTE, B. Hunyadi — B. 
Törekvés, CASS—Rokka, Turul— 
BISE, GyTE—KoTE.

Március 30 : OMTK—B. MÁV, 
Rokka—BISE, KoTE—Sz. Turul, 
GyTE—Hunyadi, MTE—GyTK.

Április 6: KoTE—BISE, CASS 
—GyTE, B. MÁV—Sz. Turul, 
B. Hunyadi—Rokka.

Április 20: OMTK—B.Hunyadi, 
B. Törekvés—KoTE, GyTK—B. 
MÁV, BISE-GyTE..

Április 27: GyTE—B. Törekvés, 
BISE—OMTK, Rokka—MTE, Sz. 
Turul—B. Hunyadi, CASS-GyTK.

Május 11: B.Törekvés—OMTK, 
GyTK—BISE, MTE—KoTE, B. 
MÁV—CASS, Rokka—Sz. TuruL

Május 18 : GyTE — OMTK, 
MTE—BISE, Sz. Turul-CASS, 
KoTE—Rokka, B. Törekvés—B. 
MÁV, B. Hunyadi—GyTK. •

Május 25: Körösvidéki kér. 
válogatott—Nagyvárad válogatott, 
BISE—B. Hunyadi, Sz. Türul— 
GyTK, KoTE—B. MÁV.

Június 1 és 2: Országos ifjú
sági nap Budapesten. Kolozsvár 
válogatott—Körösvidéki Kér. vál., 
Dés város válogatott—Körösvidéki 
Kér. válogatott. Szabadnapok.

Június 8: OMTK—CASS, BISE 
-B. Törekvés, B. MÁV-Rokka, 
GyTK—KoTE, MTE—GyTE.

Június 15: Rokka — ÖMTK, 
CASS-KoTE, 3. Hunyadi-MTE, 
B. Törekvés—Sz, Turul.

Június 22: OMTK — MTE, 
GyTK—Rokka, B. MÁV—. B. 
Hunyadi, B. Törekvés — CASS, 
GyTE—Sz. Turul.-

Június 29: BISE-CASS, B. 
B.Törekvés—MTE. MÁV—GyTE.

Két hét múlva tehát újra baj
noki küzdelmeknek leszünk szem
tanúi. Szarvas nagyszámú sport- 
rajongói nehezen várják azt a 
pillanatot, hogy kedvenc csapa
tukat' ismét ott lássák, a pályán a 
hosszú .téli pihenő után. örömteli 
részünkről az a ragaszkodás és i 
szeretet, amely megnyilvánuí a 
csapat iránt és éppen ezért kelr • 
lene a vezetőségnek minden lehe
tőt elkövetni, hogy ez a ragasz
kodás valamivel meg is Jegyen 
hálálva. Ezt abban látnánk, hogy 
olyan csapatot állítson- ki a veze
tőség, amely méltón tudja képvi
selni Szarvas labdarúgósportját az 
első osztályban a március 9-én 
meginduló tavaszi évadban. Mert 
olyan gárdával, mint amilyen ax 
ősszel játszotta Turul színeiben, 
azzal csak veszíteni lehet mérkő-. 
zéseket, nyerni annál kevésbbé.

Reméljük, hogy a vezetőség 
mindent el fog követni,. hogy a 
bajnokság megkezdésére megfelelő 
játékosok álljanak rendelkezésrê
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A szarvasi kir: járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság. 

1002/1941 tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Mezőtúri Takarékpénztár vég- 

rehajtatónak Nyemcsok Mihály 
(nős volt Medvegy Judittal) jog
utódai végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság az 
újabb árverést 1.800 P tőkeköve
telés és járulékai behajtása végett 
a Kondoros községben fekvő, s a

I. kondorosi 1371. sz. tkvi. 
betétben A.+2. sorsz. 1267/5. 
hrszám alatt felvett 2 kát. hold 
27 négyszögöl területű, Mitrovszki 
dullőbeni szántónak a B. 12—16. 
sorsz. szerint Nyemcsok Mihály, 
nős Juhos Erzsébettel, Nyemcsok 
Pál nős Szirony Máriával, Nyem' 
csők Zsuzsanna özv. Tóth Pálné, 
kk. Szakács Judit és kk. Szakács 
Mária nevén álló 1/3-ad részére 
900 P. kikiáltási áron,

II. a szarvasi 1778. sz. tkvi. 
A-j-I. sorsz. 19.099/2. hrszám 
alatt felvett s az 1. alatt irt vég
rehajtást szenvedők nevén álló 2 
kát. hold 512 négyszögöl területű 
Juhos diillőbeni szántóra. 3016 P. 
kikiáltási árban.

Az árverést a kondorosi 1371. 
sz. tkvi. betétben C. 19. sorsz. 
s a szarvasi 1778. sz. tkvi. be
tétben C. 11. sorszám alatt az 
5603/1940. tk. sz. végzéssel özv. 
Nyemcsok Mihályné sz. Medvegy 
Judit javára bek. özv. haszonélve
zeti jogot nem érinti, amennyiben 
azonban az ingatlanok a haszon- 
élvezeti jog fenntartásával oly 
árban adatnának el, mely az 1. 
alatti ingatlan tekintetében a szol
galmat megelőző követelések ki
elégítésére ezúttal 6361 P-ben, az
II. alatti ingatlan tekintetében pe- 
6763 P. 82 f-ben megállapított 
összeget el nem éri, — az árve
rés hatálytalanná válik és az in
gatlan nyomban a szolgalmi jog 
fenntartása nélkül, újból elárve
rezhetik.

Az árverést 1941. évi március 
hó 14 napján d. e. 10 órakor 
a telekkönyvi hatóság helyiségé
ben Deák Ferenc-utca 31 sz. alatt 
fogják megtartani.

1. Az árverés álá eső 1778 sz. 
tkvi b'etétbeni ingatlant a kikiáltá
si ár Va-nál alacsonyabb áron el
adni nem lehet (1908: XLI. te. 
26. §.), ha az árverést a Mező
túri Takarékpénztár kért: 

ha .az árverés megtartását a 
végrehajtatok körül dr. Dörnyei 
József ügyvéd kéri 2*540 P, 

a kondorosi 1371. sz. tkvi be- 
tétbeni ingatlant pedig, ha az ár
verés megtartását a Szarvasi 
Gazdák és Iparosok Szövetkezete, 
kéri, a kikiáltási ár kétharmadánál,̂  

ha a Mezőtúri. Takarékpénztár, 
kéri 4039- — P, 

ha dr. Dörnyei József ügyvéd 
kéri 6579'— P vételárnál alacso
nyabb áron eladni nem lehet. 
(5.610/1931, M. E. sz. rendelet 
21. £-3). -

Vevő köteles a 43 30071939. 
ML. E. sz. rend. 1. §-ában meg
kívánt nyilatkozatot (zsidónyilalr 
kozat)caz árverési jegyzőkönyvbe 
mondani*

Bánatpénz e kikiáltási ár 10 
százatékfe ameiyet a magasabb 
ígéret-ugyanannyi százalékára kell 
kiegészíteni.

S&fyas* 1941. évi február hó
1 napján.

"Dír. Molnár sk. kir. j. bíró. 

A kiadmány hiteléül: 
0 54  Józsa kiadó.

Hajlítható fatalpú, férfi, női 
és gyermekcipők és papucsok 
megrendelhetők, készen kap

hatók

Kun P Á l
lábbeli készítőnél

IV. kér. 49 sz. Gummi csizma 
és hócipő javítását felelősség 

mellett vállalom.
965

— Zár alá vették a cipó- és 
és csizma-készleteket. A hivata
los lap vasárnapi száma közli a 
a kormány ama rendeletét, amely
ben zár alá veszik a bőrtalpú 
lábbeliket, éspedig a cipő-,csizma-, 
szandál- és papucs-készleteket. 
Illetékes körök nyilatkozata szerint 
a záralávételre azért volt szükség, 
hogy megakadályozzák a lábbeli- 
készleteknek a szegényebb nép
osztályok elől való felvásárlását. 
A készleteket be kell jelenteni, 
amit szintén részletesen szabályo
zott a közellátási miniszter ren- 
delete.

HEGHÍVÓ

A Szarvasi Hengergőzmalom 
mint Szövetkezet

XXVIII. évi rendes közgyűlését
1941. évi március hó 2-án, vasárnap 
délelőtt 10 órai kezdettel tartja meg a 
szarvasi Vigadó helyiségében, melyre a 
tisztelt tagokat ezúton is meghívja

az Igazgatóság.

Tárgysorozat:
1. Jegyzőkönyv hitelesítők kiküldése*
2. Igazgatóság jelentése az 1940. üz

letévről.
3. A 1940, évre vonatkozó zárszáma

dások ismertetése és a mérleg megálla
pítása.

4. Mérlegazerínti tiszta nyereség fel
osztására vonatkozó igazgatósági javaslat 
előterjesztése és e tárgybani határozat
hozatal.

5. A felügyelöbizottság jelentése, (el
mentvény megadása.

6. A cégbíróság Cg 10/940— 129. sz. 
végzése alapján az alap szabály 1., 4„ 5.. 
8., 12., 13, 14., 15., 16, 17, 18., 19. és 
26. paragfusának módosítása.

A zárszámadások és a mérleg a 
malom irodájában 1941. február 3-tól 
közszemlére vannak kitéve és a tagok 
által megtekinthetők. Zárszámadási 
könyvecskék a malom irodájában kap
hatók. = = =

FIGYELMEZTETÉS ! Tekintve, hogy 
az előző közgyűlés határozatképtelen 
volt, így ezen újabb közgyűlés a meg
jelent tagok számára való tekintet 
nélkül érvényesen határoz a fenti 
tárgysorozat felett

37|1941, vght szám,

Árverési hirdetmény.
Dr. Siki Andor bpesti ügyvéd által 

képviselt Cordatic Magyar Gumiabroncs 
rt, javára 137 P 69 f. tőke és ennek 
1938 aug. 12-től 5 százalékos kamata, 
42'86 P eddigi és az ezután (elmerülő 
költségek és járulékai erejéig, amennyi
ben a követelésre időközben részletfize
tés történt, annak beszámításával, a 
a szarvasi kir, járásbíróság 1940. évi 
2981. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőtől 1941 évi január hó 27-én lefoglalt 
és 1020 P-re becsült ingóságokra a 
szarvasi kir. jbíróság PK, 415|1941. sz. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLI. t.-c, 20. §-a 
alapján a következő megnevezett: 
továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatok javára is az 
árverés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma 
is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs, végre
hajtást szenvedő lakásán, Békésszent- 
andrás, Almos-u. 2, majd folytatva a 
községháza udvarán leendő megtartá
sára határidőül 1941 évi március hó 4 

napjának délután 2 órája tűzetik ki 

amikor a biróilag lefoglalt bútorok, fény* 

képezőgép és személyautó s egyéb in* 

góságokat a legtöbbet Ígérőnek, de leg

alább a becsár kétharmad részéért, kész- 

pénzfizetés mellett el fogom adni még 

akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí

nen nem jelenne meg, ha csak ellenke

ző kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Szarvason, 1941 évi február hó 13.

GÖRBE PÉTER
kir. bír. vghtó

Rossz q rádiója?
Forduljon bizalommal

B A R E C Z J Á N O S
felsőipariskolát végzett 

elektrospecialistához

S Z A R V A S
IV. kerület 61 szám.

945

Szarvasi Hitelszövetkezet

mint az O. K. H. tagja cég

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

Búzát , és mindenféle mag
vakat mindenkor á

>

á r p át,
legmagasabb piac i  
napiárakon vásárol.

zabot .

tengerit, KLEIN MIKSA
gabonakereskedő, Kontúr* házban 
(^pád-szállodával szemben.)

önkéntes árverés!
Hagyatékból visszamaradt háló

szoba, ebédlő, férfi szobabúto

rok, szalon garnitúra, csillárok, 

képek,szőnyegek, porcellán szer

visz, nőiruhák, cipők, nőibunda, 

konyha berendezés, edények f. 

év február hó 25-én 9 órakor 

Szarvason Petőfi-u. 97 sz. alatt 

a legtöbbet Ígérőnek elfognak 

adatni.
958

Háztartási munkáért, szoba, 
konyha, kamrás lakást adok. Cím 
a kiadóhivatalban. 962

Üzletberendezés sürgősen eladó.
II. kér. Ujtemplomköz 259 sz. 
 963

Két szoba, konyhás lakást ke
resek bérbe. Címem Bük Adolf 
Piactéri üzletébe megtudható.

____________ 964

Egy kisméretű kovács-tűzhely 
fúróval jutányosán eladó, érdek
lődni Gaál lakatosnál. 961

200 drb oszlopnak való akácfa 
tővel eladó Garay Pálnénál ti. k. 
33 sz. 960

Három vagy négy szobás la
kás kiadó március 1-től. Bácskai 
ház III. kér. 97 sz. 957

V. külker. 2 szám alatt pár 
száz db akáccsemele eladó. 956

2 szoba, előszoba, konyha és 
mellékhelyiségből álló lakás ki
adó II. kér. Hunyadi-utca 28711. 
  9ti6

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

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

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

IV. kér. 590 számú ház eladó. 
_________________________ 933

15 hold föld Csabacsfidön el
adó. Érdeklődni lehet Kiszely 
György 11. kér. 184 sz. alatt vagy 
pedig dr. Král Pál ügyvédnél. 929

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

Ház eladó IV. kér. 19 sz. a. 
Érdeklődni ugyanott.

Egy ügyes fiüt kovács inasnak 
felveszek VII. külker.: Gaióhalmi 
iskola mellett. Johaiiovics Pál.

047 

Mangolban gyümölcsös meder
rel eladó. Érdeklődni IV. kér. 
104 szánt alatt.

..............................’■— ■- -  — ■ ■ • -mw* m
Macózugt hegyközségben W  

négyszögöles ouinyeföld eladó* 
Érdeklődni lehet Kondacs Gyáigf
11. Bem-u. 200 sz. , alatt

Nyomatott Mlík» Hirely kfltoyv* 

nyomdájába* Snrva^ j» Itar. I&


