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T a v a s s z á

virult pár nap óta minden. A 
hosszú, fagyos tél felengedett 
dermedtségéből s a márciusi 
nap melengető fényében biz
tatóbbá, reménytkeltöbbekké 
látszanak lenni a holnapok. A 
kényszerű téli pihenő után új 
erőkifejtésre készültek a mun
kás-karok, hogy megvessék az 
alapjait és tovább építsék az 
elkövetkező esztendők magyar 
életének épületét. Öröm látni 
boldog megelégedettség, hogy 
itt nálunk ébredezik az élet, 
hogy minden és mindenki az 
élet himnuszát zengi s a termé
szet és az ember egyaránt 
valamennyi megnyilatkozásában 
és tervében egy-egy biztató, 
jövőbenéző tekintet, mely a 
boldog aratás eljövetelének 
szilárd hitében élt új élet eljö
veteléről mesél. Márciusi lélek
kel, márciusi reménydús élet
kedvtől hevesebben dobbanó 
szívvel oly szomorú gondolni 
viszont azokra, kiknél ez a ta
vasz ősz lehet könnyen s a 
márciusi fuvalom nem az élet 
himnuszát, de az elmúlás halk 
zsolozsmáját zengi majd. Mert 
miként az őrök természetben 
ez a hónap a titkok hónapja, 
sejtelem még csak, amelyben 
feí-felcsillan az élet, a való 
arcát azonban még nem mutatja 
meg, a jelen világpolitikájának 
is ez a legtitokzatosabb idő
szaka, melynek méhében ki
tudja: a béke vagy a háború, 
élet vagy halál fogant-e meg 
nem a legnyugalmasabb tűnő 
telünk idején. Csendes, titok
zatos készülődés ez a hónap, 
mindig a legtitánibb harcra az 
emberi élet egy újabb eszten
dejének a biztosításáért. Ámde 
ama másik harc nemzedékek 
sorsát dönti el és nemzetekét 
talán, amelyek mindegyike az 
életéért küzd szintén s e saját 
elgondolása szerinti jobb jöven
dőjéért és annak kiépítéséért. 
De miként a természet is csak 
a tiszta szándékú, becsületes 
munkát jutalmazza meg, az 
örök igazság kúlforrása most 
Is a helyes döntést hozza majd 
meg, az egyetemes emberi ér
dekek további biztosítására.

Talán azért ilyen virágosnak 
látszó, nyugalmasnak Ígérkező 
a mi tavaszunk, mert meg
adatott nekünk a kegy: medi
tálni csak és csendes szemlé
lőnek lenni ama dolgok és 
történések felett, amelyek a 
jelenbeli állami berendezkedé' 
leket még az idén gyökerében 
készülődnek megváltoztatni.

Hála érte a mindenható Is
tennek l
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Vasárnap délelőtt tartotta1 a Szarvasi 
Hengermalom rendes évi közgyűlését

Az elmúlt vasárnap délelőtt 
tartotta meg a Szarvasi Hen
germalom rendes évi közgyű
lését a Vígadóban az üzlet
részesek nagy érdeklődése 
mellett.

Kondacs Pál vezérigazgató 
szeretettel üdvözölte a megje
lenteket, majd felkérte dr. Král 
malmi ügyészt, hogy az igaz
gatóság jelentését olvassa fel.

Az igazgatóság jelentése sze
rint, bár a tavalyi évben hozott 
különböző korlátozások a ma* 
lom üzemében sok akadályt 
jelentettek, mégis sikerült több 
mint 36.000 pengős tiszta nye
reséget elérői. A Szövetkezet 
tavaly 38 waggonos raktárépü
letet, 2 waggonos malompincéfc 
épített 15.000 pengő költséggel 
és ezenkívül még 4.000 pengő 
körüli összegért különböző fel-, 
szerelési tárgyakat szereztek be.

Az igazgatóság jelentéséhez 
először Paulik Pál szólalt fel, 
aki felszólalásában minden év
ben szokásos bizalmatlanságát 
fejezte ki az igazgatósággal 
szemben, azonban azt kellően 
megindokolni nem tudta, mert 
semmi olyan tényt fel nem ho
zott, amelyből arra lehetett 
voloa következtetni, hogy az 
igazgatóság nem teljesíti kel-

' lően vállalt kötelezettségeit.
Többek hozzászólása után 

vitéz Tcpliczkv János szólalt 
fel, aki Dölcsés niélygondolatú 
szavakkal óvta az üzletrésze
seket attól, hogy a malom éle
tébe személyig és egyéni sérel
meket keverjenek és így a 
bomlás csíráit szórják el a 
mérlegből kitűnő eredmény 
szerint egészséges szövetke
zetbe. Hogy az igazgatóság jól, 
vagy rosszul működött, annak 
megállapítására az üzleti ered
mény alkalmas, amely pedig az 
igazgatóság arravalóságát fé
nyesen igazolja. Vitéz Tép* 
liczky János felszólalása után 
a közgyűlés az igazgatóság je
lentését egyhangúlag elfogadta.

A mérleg szerinti tiszta nye
reség felosztására vonatkozó 
igazgató sági javaslathoz leg
először Palotai Pál szólott hoz
zá, aki az igazgatóság által ja
vaslatba hozott 4 pengős osz
talék helyett 12 pengős oszta
lék kifizetését javasolta, java
solva egyben azt is, hogy a 
szövetkezet a Horthy repülő 
alapra és más jótékonysági cé
lokra nagyobb összegeket adó* 
mányozzon a tiszta nyereség
ből. Amit a közgyűlés egyhan
gúlag elfogadott.

Kiss Sándor tanítónöképzői 
igazgató tiszta logikával és 
nagy tárgyilagossággal fejteget
te, hogy a nyereség felosztá
sára vonatkozó igazgatósági 
javaslatot a közgyűlés lehető
ség szerint változatlanul fogad
ja el, mivel azt az igazgatóság 
nyilvánvalóan a malom összes 
és a közgyűlés elé nem tárható 
üzleti érdekeinek szemelőtt tar
tásával állította össze.

Borgulya Pál volt nemz. gy. 
képviselő ugyancsak az igaz
gatósági javaslat mellett szólalt 
fel, biztosítván a maga részé
ről az igazgatóságot bizalmá
ról.

Hosszas vita után a közgyű
lés az osztalék összegét üzlet
részenként 6 pengőben állapí
totta meg.

Ezután a közgyűlés a malmi 
alapszabályokat módosító kor
szerű és törvényes határozato
kat hozott, amelyekkel a tárgy- 
sorozat ki is merült és a je
lenlevők nyilvánvalóan azzal a 
meggyőződéssel távoztak el, 
hogy ezen tiszta keresztény 
alapítású és jellegű vállalat az 
alapítók által szem előtt tar
tott célok és eszmék betartá
sával működik’ Szarvas köz- 
gazdasági életében.

A „Baross Szövetség" Szarvasi Fiókjának tisztújító közgyűlése
A Baross Szövetség Szarvasi 

Fiókja március 2-án tartotta 
meg évi rendes közgyűlését a 
Baross tagok nagy érdeklődése 
mellett. Az elnöklő dr. Szath- 
máry László elnöki megnyitó
jában megemlékezett Erdély 
visszatéréséről, majd vázolía a 
Fiók múlt évi munkáját. A  
pénztári jelentés meghallgatása 
után a lemondott elnökség he
lyébe a következő tisztikart 
választotta meg: elnök dr.
Szathmáry László, ügyvezető 
elnök: dr. Medvegy György, 
titkár: dr. Gémes Szilárd,

társelnökök: Takátsy Sándor 
és vitéz Szomjas Frigyes, alel- 
nőkök: dr. Král Pál, dr. Csi- 
csely Mihály, vitéz Tepliczity 
János, Kiszely Györgyi Síe- 
leczky Vilmos, Bárány Béla, 
Sztrehovszky Márton, Misik 
Lajos, ifj. Szűcs József, Gaál 
József és Bencsik Alajos. Pénz- 
tárnok : Glózik György, Szám-1 
vevők: dr. Sinkovicz Mihály,í 
dr. Demján György, dr. Kollai 
Lajos, ügyész: dr. Roszik Mi
hály. A  választmány tagjaiul a 
következőket választották meg: 
Bakos László, dr. vitéz Fejér

Kálmán, Gunda Mihály, Holub 
Mihály, Janurik Mihály, Hanó 
Pál, Klimaj Sándor, Korbely 
Sámuel, Müller Károly, Tillmán 
Béla, Varga Ferenc, Weszter 
Béla, Sárkány János, Kun Pál, 
Darida Ferenc, Dárida Mihály, 
Miklós József, továbbá az Ált. 
Fogyasztási Szöv., a Hangya 
Szöv. és a Mária malom 1—1 
képviselője. A megválasztott 
tisztikar nevében dr. Szathmáry 
László köszönte meg a közgyűlés 
bizalmát, majd a jövő évi költ
ségvetés elfogadása után a gyű
lés több kérdésben határozott

A Tűzharcos Szövetség Szarvasi Főcsoportjának évi közgyűlése
Az Országos Tűzharcos Szö

vetség helyi csoportja március 
hó 2-án, vasárnap délután 3 
órai kezdettel évi rendes köz
gyűlést tartott a tagok élénk 
érdeklődése mellett Az ülést 
a csoport elnöke, dr. Ugrin 
László járási főszolgabíró nyi
totta meg néhány keresetlen 
szóval, majd Kovács Pál tanító, 
vezetőtiszt terjesztette elő az
1940. év történetét Azután

vitéz Takács István ismertette 
az 1940. évi zárszámadásokat, 
melyek tudomásul- vétele után 
a közgyűlés a felmentvényt a 
szokásos óvások mellett a fele
lős számadóknak megadta. 
Tárgyalta. még a közgyűlés 
szintén vitéz Takács István elő
adásában az 1941. évi költség- 
előirányzatot is. A  közgyűlés 
Kovács Pál indítványára, eddigi,

a csoport érdekében kifejtett 
szolgálatai jutalmazására vitás 
Takács István pénztárosnak 50 
P*t Szokolai Pál tűzharcosnak 
pedig 100 P-t szavazott meg és 
elhatározta, hogy 1941. január 
1-től havi 25 P-vel fogja Szo
kolai munkásságát díjazni. Több 
kisebb indítvány elfogadása 

után a közgyűlés elnöklő dr. 
Ugrin László főszolgabíró sáró- 
szavaival ért véget
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Térítés fizetésével 
segít a kormány 
a sertéshízlaló 
gazdaságokon

A kormány tudja, hogy azok 
a gazdák, akik ma sertéshízla- 
lással foglalkoznak, sok nehéz
séggel küzdenek. Másrészt az 
is ismeretes, hogy ezek a bajok 
érezhetőkké válnak a városok, 
főleg Budapest zsírellátásában. 
Ezért határozta el legutóbb a 
kormány, hogy térítést fog fi
zetni a budapesti piacra felho
zott jólhízott zsírsertések után.

Március 3 álól, hétfőtől kez- 
dődőleg a földmívelésügyi mi
nisztérium 15 pengő térítést 
fizet minden olyan sertés után, 
amelynek budapesti eladási sú
lya 130—160 kg között van. 
Csak fiatal, jólbízott zsúserté- 
sek, vagy zsírsertés-jelle&ű ke
resztezett sertések jöhetnek 
figyelembe, amennyiben azokat 
kisgazdák hizlalták. 20 pengő 
térítést ad a minisztérium 
minden egyes darab sertés ulán, 
amelynek budapesti eladási sú
lya 160 kg-nái több. Ezeknek 
is fiatal; jólbízott zsírsertések- 
nek kell lenniök. A 160 kg-nál 
nehezebb sertések után nem
csak a kisgazdák, hanem a 
nagybirtokosok vagy ipari hiz
lalók is részesülnek térítésben.

A  gazdáknak figyelemmel 
kell lenniök azonban arra, hogy 
a Budapestre felhozott sertés 
után csak akkor kapják meg a 
megfelelő térítési összeget, ha 
marhalevéllel igazolni tudják 
azt, hogy a szóbanlévö sertés 
legalább 3 hónap óta van bir
tokukban és ezért ^megfizették 
azt a maximális árat, ami a 
sertés vásárlásakor a vétel 
helyén érvényben volt.

Március végéig 
letétbe kell helyezni 
az összes hadi- 
kölcsön - kötvényeket

A Magyarországon meglévő 
összes hadikölcs ön-kötvényeket 
egy, a múlt héten megjelent 
rendelet szerint letétbe kell 
helyezni, megfelelő-bejelentési 
nyomtatvány kitöltése mellett. 
Letéti helyek: adóhivatalok,
Pénzintézeti Központ és tag
egyesületei, OKH és a körze
tébe tartozó szövetkezetek. 
Azoktól a kötvényekről, ame
lyek a felsorolt őrzési helyek* 
aél már letétben vannak, az 
érdekeltelmek csak a megfelelő 
bejelentést kell , megtenniök, 
mégpedig annál a helynél, ahol 
letétben vannak.

A  letétbehelyezés, ilL beje- 
lentés végső határideje 1941. 
március 31. A  letétbehelyezés, 
vagy bejelentés elmulasztása 
esetén a hadikőlcsön-kötvények 
alapján többé semmiféle jogot 
gyakőrölni nem lehet A  szük
séges nyomtatványok a kötvé
nyek átvételére kijelölt, illetve 
jogosult hivataloknál és intéze
teknél kaphatók. 'Az átvételi 
helyek egyébként az érdekelt 
felek részére bővebb felvilágo-. 
fftftffal szolgálnak majd

E R D É L Y I  K É P E K  V . HEGYI  LAK

T o m a n  J á n o s  l i n ó m e t s z e t e

A szarvasi lapok megszüntették 
a tiszteletpéldányok küldését és 

a hirdetések díjtalan közzétételét
Szarvas lakosságának megértéssel kell fogadni az Országos 
Magyar Sajtókamara lapunk által is végrehajtott határozatait

Az Országos Magyar Sajtó
kamara, — az ország összes 
lapkiadóinak érdekképviseleti 
szerve, — február hónapban 
megtartott értekezletein hozott

határozatokban megtiltotta, 
hogy a lapok tiszteletpéldáayo 
kát juttasanak egyeseknek és 
ugyanakkor megtiltotta a hir
detések, egyesületi megmozdu 
lások reklámcikkeinek, műked 
velőelőadások, mozik, bálák 
propagandájának díjtalan köz? 
lését

A határozatot a Szarvason 
megjelenő két politikai hetilap 
magára nézve is kötelezőnek 
elismerte és így közöljük ked
ves Olvasóinkkal és az Egye
sületek vezetőivel, hogy ezután 
nem áll szerkesztőségüknek 
semmiféle belépődíjas előadás 
nak a propagandáját díjtalanul 
eszközölni, köszönetnyilvánítá
sokat díjtalanul lehozni és 
kiadóhivatalunknak ingyenes 
tiszteletpéldányokat küldeni.

Ennek alapján a két lap ki- 
adóhivatala^ kidolgozta a lapok 
hirdetési díjszabását, azt a já

rási Főszolgabíró Urral látta
moztatta, kiadóhivatali helyisé
geiben kifüggesztette és annak 
betartását mindkét lap kiadó- 
hivatala kötelezőnek elismerte.

helyi viszonyokra való te
kintettel ez a díjszabás olyan 
minimálisan lett megállapítva, 
hfcgy egyetlen egy közület, gaz
dasági és társadalmi egyesülés 
sem fogja érezni annak anyagi 
hátrányát, viszont ezáltal el 
lesz kerülve az, hogy a nagy 
kiadásokkal járó lapkiadással 
szemben egyesek minden jogi 
alep nélkül elvárják jövedelem
mel járó megmozdulásaik díj
talan propagálását.

Természetesen a lezajlott elő
adásokról, mint eddig, a hagyo
mányos tiszteletjegyek ellenében 
a lapok szerkesztői beszámol
nak azok lefolyásáról. Hazafias 
és vallásos, belépődíj nélküli 
összejövetelek, előadások köz
leményeit ezután is díjtalanul 
tesszük közzé. Közgyűlési és 
egyéb iheghívókat pedig csak 
ama egyesületek kérésére te
szik közzé a helyi lapok, ame

Búzát, árpát és tengerit
a legmagasabb napi áron vásárolunk

dr. Podari*y Pál és Társai
Telefon <7. G Á S P Á R - M A L O M  Telefon é l.
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lyek erkölcsi kötelességüknek 
tartják, hogy a lapok áldozatos 
és a közért és az egyesületért 
való munkáját azzal becsülik 
meg, hogy mindkét helyi lapra 
előfizetnek.

A két helyi lap kiadóhivata
lai mai, számmal mindennemű 
tiszteletpéldány küldését is be
szüntetik. A Szarvasi Közlöny 
és Szarvas és Vidéke lapok 
kiadóhivatalai ezúion kérik 
meg azokat, akik éveken át 
díjtalanul élvezték nagy anyagi 
áldozattal, de miodíg a közért 
dolgozó lapunk tiszteletpéldá' 
nyait, hogy megértve fentieket, 
megértésüknek azzal adnak ki
fejezést, hogy e hó elsejétől 
belépnek előfizetőiek táborába 
és a csekély előfizetési díjjal 
fogják a két lapot támogatni, 
hogy ezután még fokozotlabban 
küzdhessenek azok Szarvas 
társadalmi, kulturális politikai 
céljaiért, lakosságának gazda
sági érdekeiért és egyúttal a 
társadalmi béke áldó összefogó 
erejének lendületével szolgálják 
szeretett Hazánk örök egysegét 
és boldogságát.

Hírek.
Istentiszteletek :

A szarvasi ág. h. ev. ótemplomban 
vasárnap délelőtt tót; d. e. 10 órakor 
magyar, az újtemptem plombán 9 órakor 
tót istentiszteletet tartanak.

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

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében. Kondoroson 
minden hónap második vasárnapján 
délután 2 órakor van istentisztelet a 
községi iskolában.

— HALÁLOZÁS. Szómba- 
tón, f. hó 1-én rövid szenvedés 
után 79 éves korában elhalt 
Litauszky György a kisgazda
társadalom egyik legnépsze- 
rfibb, szeretve tisztelt tagja. 
Az elhúnyt különösen fiatalabb 
éveiben tevékeny részt vett a 
paraszttársadalom megszerve
zése körül s szorgalmával, pu
ritánságával mindenüt becsüle
tet, tiszteletet szerzett mind 
magának, mind annak a társa
dalmi rétegnek, amelyhez mind
halálig tartozott. Hétfőn temet- 
ték el óriási részvét mellett,

— HALÁLOZÁS. Kedden 
tragikus hirtelenséggel elhalá
lozott dr. Kordoványi Mibályné 
született Schósz Eleonóra, dr. 
Kordoványi Mihály öcsödi köz
ségi állatorvos forrón szeretett 
hitvese. Fiatal, alig 30 eszten
dős korában támadta meg a 
gyilkos kór s az orvosi tudo
mánynak s szeretteinek min
den fáradozása dacára alig egy 
heti kínos szenvedés után visz- 
szaadta nemes lelkét Teremtő* 
jének. A  megboldogult egyik 
legrokonszenvesebb, legmegbe
csültebb és szereteK tagja volt 
Öcsöd «xi társadalmának, aki 
kopciliáts modorával. szeretet- 
teljes magatartánával nemcsak 
Öcsöd községben, de minde
nütt ahol megfordult kedvés és 
kellemes emlékeket hagyott 
maga után. Szerdán temették 
el Szarvason a közel vidékről 
is összesereglett tisztelők és 
barátok őszinte, igaz részvéte 
mellett Pihenjen békében.
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— ÚJ JÁRÁSBÍRÓ. A kor
mányzó az igazságügyminiszter 
előterjesztésére dr. Domonkos 
Sándor szegedi járásbírósági 
titkárt a szarvasi járásbíróság
hoz járásbíróvá kinevezte.

-  TONELLI SÁNDOR nyu- 
galombavonul. A Szegedi Ke
reskedelmi és" Iparkamata fő
titkára, Toaelli Sándor dr. 
kormányfőtanácsos, hír szerint, 
nyugalomba vonul. Ennek kö
vetkeztében személye kombi
nációba sem kerülhet a szegedi 
kamara miniszteri biztosi állá
sának betöltésével kapcsolat
ban. Itt említjük meg, hogy a 
vidéki kereskedelmi és ipar
kamarák vezetőinek kijelölése 
most már rövidesen megtörté
nik a kormány részéről és azt 
nyomon követi a véleményező 
testületek tagjainak kinezése is.

— ÁRVASZÉKI ÜLNÖK 
VÁLASZTÁS. Békés vt 'megye 
törvényhatósági bizottsága múlt 
hét péntekjén tartott ülésén 
töltötte be az üresedésben lévő 
két árvaszéki ülnöki állást is 
többek között. A két állásra 
titkos szavazással egyhangúlag 
dr. Szepesvári Elemér vm. al
jegyzőt, Szlovák Pál ny. ig. ta
nító fiát és Kardoss József vm. 
aljegyzőt válsztották meg. A 
dicséretes előmenetelhez mele
gen gratulálunk.

— TÜZ1FANAGYKERES- 
KEDÖI KIJELÖLÉS. Békés 
megye alispánja Varga Ferenc 
helyi fakereskedöt tüzifanagy- 
kereskedőül kijelölte s részere 
a szarvasi járás községeiben 
való elosztás kötelezettségével 
2600 tonna tűzifát utaltatott ki.

— VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 
a vármegyei Vörös* Keresztnél. 
A  vármegyei Vörös-Kereszt 
Egylet pénteken igen népes 
választmányi ülést tartott Gyu
lán baiczai Beliczey Miklósné 
elnöklete alatt. A gyűlésen az 
országos központ is képvisel
tette magát Vállay Gyula közp. 
ügyvezető igazgató személyé
ben. A gyűlés az alapos, kö
rültekintő gonddal és nagy 
ügyszeretetre való pontossággal 
elkészített elnöki jelentéssel 
kezdődött, majd a titkári és 
számvizsgálói jelentések hang
zottak el. Vállay Gyula tartott 
ezután épületes beszédet a 
Vörös-Kereszt nemzeti és nem
zetközi jellegéről, feladatairól, 
az általa élvezett kiváltságokról 
és az arról az emberbaráti 
munkásságról, amelyet ez az 
egyesület a szeretet jegyében 
végez. Az ülés levezetése* elő
készítése, nemkülönben az 
egész esztendei munka irányí
tása a vármegyei egylet elnök
nője, baiczai Beliczey Miklósné 
érdeme.

— A GAZDÁK vetőmag- 
feleslegét magasabb áron veszik 
á t A  főldmivelésügyi kormány
zat felhívja az ötven holdon 
felüli gazdák figyelmét arra, 
hogy a vetés céljaira alkalmas 
tavaszi árpa, zab és kukorica
készleteket a Futura minőségi 
felárral veszi á t Mintát kb. 
másfél kilót k e ll,beküldeni a 
Futárához (Budapest, Vigadó 
utca 6) egyúttal icőzölni Ttell, 
hogy a vételre felajánlott ve
tőmag a közélelmezesi hivatal 
által igénybeveendő készlet 
feleslege, vagy a saját haszná- 
latára félretett mennyiségből 
ered.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonoknak, ismerő

söknek, jó barátoknak, akik sze
retett jó férjem, illetve drága jő 
édes apánk, nagyapánk elhunyta 
alkalmával végtisztességén meg
jelentek, vagy részvétüket fejez
ték ki és ezáltal fájdaimunkat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Szarvas, 1941. márc. hó. 

özv. LITAUSZKI GYÖRGYHÉ 
és családja.

Hí a
— KÖZGYŰLÉS. A Szarvasi 

Nyugdíjasok Egyesülete folyó 
hó 9 én délután 3 órakor tartja 
meg rendes évi közgyűlését. 
Amennyiben a közgyűlés nem 
lenne határozatképes, úgy fo
lyó hó 16-án délután 3 órakor 
lesz megtartva.

— Márciusban hozzák forga
lomba az új akciószöveteket. 
A Magyar Közgazdaság jelenti: 
Laky Dezső közellátási minisz
ternek a Magyar Textilgyáro
sok Országos Egyesületével 
történt megállapodása értelmé
ben már március havában for
galomba kerülnek az akció
textiláruk. Az első akció kere
tében 5 millió méter pamut
szövetet és 900.000 méter gyap
júszövetet hoznak forgalomba. 
Ebből az akcióból kizárólag 
csak olyanok részesülhetnek, 
akiknek nem áll módjukban a 
mai viszonyok mellett bevásá 
rolni. A textilárukat a szövet
kezet útján hozzák forgalomba. 
A vásárlási jogosultság meg
állapítására kizárólag a köz- 
igazgatási szervek illetékesek. 
Ily módon veszik elejét, hogy 
illetéktelenek jussanak olcsó 
textilárukhoz..............................

— RENDELET a textiláruk 
kereskedői forgalmának szabá
lyozásáról. A napokban jelent 
meg a rendelet, mely az orszá
got textilnegykereskedői kör
zetekre osztja. A  nagykereske
dői kijelölés iránti kérelmeket 
az illetékes kereskedelmi és 
iparkamaránál kell benyújtani.- 
Ázok a nagykereskedők, aki
ket a miniszter ilyenekül nem 
jelöl ki, tevékenységüket jogo
sultságuk megszűnésétől számí
tott 60 napig folytathatják. Az 
új beosztásra azért volt szük
ség, mert hivatalos megállapítás 
szerint is a textilnagykereske
dők száma a háború kitörése 
óta több, mint megtízszerező
dött.

— MEGHÍVÓ. Hatház és 
Ótemető* alatti hegyközség 1941 
évi március 9 én délután 2 
órakor évi rendes közgyűlést 
tart a U. kerületi Lelkes-féle 
iskolában, melyre a tagokat 
úgy az önálló, mint a csoport* 
képviselőket tisztelettel meg
hívja a Vezetőség. A közgyű
lés határozatképtelenség esetén 
március 16-án lesz megtartva 
a megjelent tágók számára te
kintet nélkül Tárgysorozat: 1. 
Közgyűlés megnyitása, jegyző- 
könyvhitelesítök megnevezése 
és a múlt közgyűlés' jegyző
könyvének felolvasása. 2. El
nöki beszámoló és hegybírói 
jelentés; 3. Zárszámadás be
mutatása és a vizsgálóibizott
ságnak a felmentvény meg
adása. 4. Törzskönyv szerint 
önálló és csoport*képviselők 
szavazólajstroin. kiigazítása és 
gyakorlása. 5. Két választmányi 
tag választása. 6. Esetleges in
dítványok, Elnökség.

-  MÜKEDVELÖ-ELÖADÁS. 
Az Öcsödi Levente Egyesület 
1941. évi március hó 8-án, 
szombaton az öcsödi Iparos
kor összes termeiben táncmu
latsággal egybekötött műked- 
velő-eiőadást rendez. Előadják 
ezalkalommal Hunyadi Sándor 
„Három Sáckány" cimű három 
felvonásos játékát. A rendezés 
nehéz munkáját Tóth József 
levente-oktató vég2 i a legna
gyobb odaadással.

-  FELÜLFIZETÉSEK. A 
február 22-én tartott reformá
tus teaesten felülfizetni szívesek 
voltak: bzelényi László 5 P, 
dr. Juhász Miklós, dr. Tokay 
László és Krebsz Zoltán 3—3 
P, Ruficska Sándor, Bujdosó 
Károly és Haviár István 1—1 
P-t. Nevezett uraknak ezúton 
köszöni meg felülfizetésüket a 
rendezőség.

-  ANYAKÖNYVI HÍREK. 
Születtek: Kasuba Pál és Pre- 
javara Mária fia András-Mátyás, 
Rómer Pál és Grecsnyik Mar
git fia János, Dudás György 
és Koiim Mária leánya Mária, 
Szrnka Mihály és Uhljar Anna 
leánya Anna, Kovács György 
és Kis Zsuzsanna leánya Ágnes 
Anna, Kunstár János és Mol
nár Judit leánya Judit. — Há
zasságot kötöttek: Hruska Má- 
t)ás Kondacs Zsuzsannával, 
lusjak András Hanzó Zsuzsan
nával, Farkas Antal Enyedi 
Juliannával. — Elhaltak • Mrsan 
Mária 9 éves, özv. Roszjarovicz 
Györgyné Podani Mária 61 
éves, dr. Kordoványi Mihályné 
Schosz Eleonóra 30 éves, Özv. 
Borgulya János 72 éves.

-  MŰSOROS DÉLUTÁN. 
Március 9-én, vasárnáp d. u. 
fél 6 órakor az Árva ház nagy
termében műsoros d. u rendez 
az 484 sz. cserkészcsapat apród 
raja, melyre mindenkit szeretet
tel hív és vár a Parancsnokság.

-  HÁROMFELVONÁSOS 
eredeti népszínmű kerül a kát. 
Legényegylet jó műkedvelő 
gárdájának rendezésében elő 
adásra a Seent István Otthon- 
Első izben vasárnap márc, 9 én 
este fel 8 órakor látható meny
nyi küzdelmet és boldogságot 
jelent a „Negyedik Parancsolat"- 
nak szülői és gyermeki betar
tása. Március 16-án, vasárnap 
továbbra színen marad a „Ne
gyedik Parancsolat." Mindenkit 
szerettei vár a rendezőség.

Özv. Grexa Mihály tulaj
donát képező 1 hold az 
első kiosztási legelőből eladó, 
ugyancsak egy drb. 18 soros 
„ P r ím a  d r i l l "  vető
gép, egy darab lógereblye és 

különféle mezőgazdasági 
szerszámok eladók. Érdek
lődni III, bel. kér, 196 sz.és 
Csabacsűdön Tanya 81. sz. 
alatt megtekinthetők is. 9§0

— VAN E RÉZGÁLICPÓTLÓ 
SZERÜNK? Erre ad választ a 
Növényvédelem és Kertészet 
legújabb száma. Cikkeket kö
zöl még az egészséges vető
magról, a gyümölcsös telepíté
sének alapjairól, a tavaszi gyü- 
mölcsvédelmi munkákról, a víz
zel elárasztott gyümölcsösökről, 
a szőlő trágyázásáról, a tavaszi 
fontos konyhakerti munkákról, 
a talaj víztelenítéséről, _ a gyü
mölcsfák koronájának ritkításá
ról stb. A színes gyümölcské
pet közlő két lapból a Növény- 
védelem kiadóhivatala (Buda
pest, VI,, Aréna út 84/c.) egy 
alkalommal díjtalanul küld mu 
latványszámot.

É r t e s í t é s !

Gazdák Beszerző és Kiviteli 
Szövetkezete értesíti a gazda- 
közönséget, hogy Szarvason a 
Vásártéren március hó 11 én 
délután lósorozást tart és vásá
rol külföldi szállítás céljaira.

Számításba jöhetnek: 1935, 
1934 és 1933 évbeli születésű 
sötétszínü heréit, igen'masszív 
csontoz atú és patájú, erős 
ágyús lovak, Nónius vagy más 
tájfajtáúak, 154—161 botcenti 
magasságban,
' A  bizottság által átvett lova
kért darabonként 1000—1400 
pengő vételárat fizetünk köz
vetlen az átvételkor.
: Szabályszerűen kiállított jár- 
lat Szarvasra legyen irányítva 
és azzal igazolandó, hogy a ló
3 hónapja az eladó birtokában 
van.

Együtt, egyidejűleg egy_má- 
sik sorozóbizottság is működik,
5—10 éves jócsontozatú és 
nemes mozgású heréit lovakat 
vesz 165—172 szalagcenti ma
gasságban ugyanilyen árakon.
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TŰZIFA
szükségletéi a jövő télre már 
most rendelje meg. Elsőrendű 
száraz bükkhasáb fát kaphat

k e d v e z ő ^ l i z e t é s i ^ J e l t é t e l

m e l l e t t  r

Gaál József
t ű z i f a  k e r e s k e d ő n é l  

T elefonszóm: 136. 978

S P OR T
A  t a v a s a :  e l j ö i i e

érezteti hatását már községünk 
labdarúgó-életében is. A  termé
szet felvidulása és életrekelése 
mintha új lelket és új erőt ön
tött volna azokba, akík^ennek 
a pompás sportnak azf űzői és 
vezetői nálunk: Szarvason. A 
hosszú tél után — aWAiY-aalr a 
természetben — új élet kezdő
dik tehát a labdarúgósportbftn ‘ 
is. Most már tetteket latunk, 
erős és komoly munkát, átne- 
lyet olyan régen sürgettünk. 
Ilyenirányú írásaink azonban 
nem találtak helyeslésre egye
seknél, holott azt mindenki tud
hatja, hogy azok nem rossz- 
indulatból, de Szarvas labda
rúgásának félő süllyedéséből és 
további eredménytelenségének 
megóvásától voltak eredőék. 
Aggodalomra most már — re
méljük — sem a mi, sem a 
szurkolótábor részéről nincs ok, 
mert a Turul-vezetőség «>lf 
közbenjárás és munka után 
komoly erősségeket tud majd 
a fekete-fehér színek győze- 
lemreviteléhez sorompóba állí
tani. Az új játékosok minden 
bizonnyal sikeresen fogják a 
rájuk rótt feladatokat megol
dani és ezáltal valóra válhatik' 
a sok szarvasi szurkoló álma: 
a Turul benn marad az első 
osztályban, ami biztosan a 
a szarvasi labdarúgósport tava
szát és feltámadását jelentené.

A március 9-én meginduló 
bajnoki mérkőzések, hiMrfík, 
hogy örömet fognak hozni a. 
nagyszámú, hűséges és áldoza
tokat vállaló szarvasi sportra
jongóknak, mert azt nemcsak 
elvárják, de egyenesen meg is 
követelik szeretett csapatuktóL

•
Sok érdeklődő

volt jelen a Turul múlt vasár
napi edzésén. Nem is csoda; 
hiszen olyan pompás és remek 
idő> volt, hogy a szurkolótábor 
legjobban egy mérkőzés ' meg
rendezésének örült volna. De 
így is volt része egy kis öröm
ben — talán először az őszi 
évad megkezdése óta. Azok az 
új játékosok, alriÍr az edzésen: 
megjelentek és igen jól ját-1 
szottak, egykissé megnyugtat-' 
ták szurkolótáborunkat Sokan 
már maguk előtt látták kiala
kulni kedvenc csapatuk tavaszi 
összeállítását Bizony -nem is 
volna rossz, ha kombinációik 
valóra válnának. Mindenesetre 
tény, hogy lényegesen megerő- 
södik a Turul 3—4 elsővonal
beli játékossal, akik közűi az 
edzésen csupán kettő jelent 
meg. Ott láttuk azonban a régi 
Turul két „öreg harcosát : 
Bobvost és Szironyt akik igaz, 
hogy már nem a régiéig de 
még mindig tudnak és á Turul 
fiataljai csak tanulhatnak tőlük. 
Az edzésen igen jó játéknak 
lehettünk szemtanúi Pocsai 
játéka volt a legtetszetősebb 
és sokat ígérő. Nagy, Mdich, 
Kuhajda és vitéz Csatay is 
nagyszerűen mozogtak, de a 

. többiek is nagyon igyekeztek. 
Az A) és B) csapat játszott 
egymás ellen. Győzött az A) 
csapat 3:1 arányban. A  gólo
kat Mdich, Hadady, Károly, 
valamint Szirony szerezték*
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A Turul-OMTK

első osztályú labdarúgómérkö- 
zést nagy érdeklődés előzi meg 
községünkben,' Az a várako • 
zás, amely minden szarvasi 
sportrajongót eltölt, nem meg
lepő számunkra. Tudott dolog, 
hogy a Turul ősszel mindössze 
két pontot tudott szerezni csu
pán és annak birtokában az 
utolsó, vagyis 12. helyen áll. 
Minden alosztálybeli egyesület 
ezáltal eldöntöttnek tekintette 
az egyik kieső kérdését. Meg
állapíthatjuk : igen elhamarko
dott volt örömük és temetésük 
a Turul felett. Ha minden terv 
sikerül, akkor a Turul ismét 
félelmetes együttes lesz a bé
késcsabai alosztály csapatai szá
mára — még vidéken is. Ezt 
annál is inkább állíthatjuk, 
mert olyan játékosokkal erősít 
csapatunk, akik már nagyon 
sok komoly küzdelmet vívtak 
meg — eredményesen és akik 
tudásukat — remélhetőleg — 
bele fogják plántálni az ifjú 
Turul-játékosokba is. Mert az 
őszi eredménytelenségnek oka 
volt az is, hogy hiányzott a 
csapatból 2—3 olyan játékos, 
aki komolyságával, tudásával 
és fegyelmezettségével irányt 
tudott volna mutatni a fiata
loknak. Ez az állapot most nem 
fog bekövetkezni, az biztos I

Csapatunk ú|

összeállításának kérdése foglal
koztatja élénken a szurkoló
tábort — mint azt fentebb is 
említettük. Ha a játékosok iga
zolásai megjönnek — ami talán 
biztosra vehető — akkor a 
következő tizenegy játszik az 
OMTK ellen: Binder — Nagy, 
Hadady — Kuhajda, Pocsai, 
Melich — vitéz Csatay, Sófalvi, 
Takács V.f Unatyinszki, Károly. 
A  csapat új játékosait ugyan
csak mindenki látta játszani, 
de csak külön-külön és a Tu
rul ellenfeleiben. Nagy igen jól 
rúgó és helyezkedő játékos, a 
védelem erősödik vele. Pocsait 
ismerjük a MAFC-bóL Eddig 
sok keserűséget okozott a Tu
rulnak, ezután — reméljük — 
csak örömünk lesz benne. A  
legnagyobb nyeresége és erős
sége csapatunknak. Sófalvi az 
őcsödi Kinizsiben, a bcsabai 
CsAK-ban és szentesi SzTE- 
ben játszott. Értékes tagja lesz 
a Turul „ötösfogatának", amely 
a nagyon tehetséges és bomba- 
lövéseiről ismert Unatyinszki- 
val is megerősítve, pompás és 
félelmetes csapatrésze lesz a 
Turu ln a k . Bízunk benne, hogy 
a fenti tizenegy sikeresen fog 
bemutatkozni és győzelemmel 
fogja kezdeni a tavaszi évadot.

•
Szép győzelmet

aratott a máris nagyszerű for
mában lévő békésszentandrási 
Hunyadi a Kunszentmártoni 
TE ellen a múlt vasárnapi ba
rátságos mérkőzésen. Pompás 
é« jóiramú, mindvégig sport
szerű keretek között végigját
szott mérkőzésen 3:0-ás félidő 
után 7:0 arányban diadalmas
kodott a Hunyadi jóképességű 
ellenfele felett Különösen a 
csatársor volt elemében. — 
Vasárnap játssza a Hunyadi is 
első bajnoki mérkőzését, még
pedig a Kondorost TE ellen.

<r — y)

Meghívó.
A Szarvasi Általános Fogyasz
tási és Értékesítő Szövetkezet
f. évi március hó 23-án d e. 10 órakor 

a Gazdakör tánchelyiségében tartja

XXX. rendes évi közgyűlését,
melyre a szövetkezet tagjait ezúton is 
meghívja az Igazgatóság

T Á R G Y S O R O Z A T :

1. ^jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv- 
hitelesítők és' szavazatszedő-bizottság 
kiküldése.

. 2. Igazgatóság és felügyelőbizottság 
jelentése.

3. Zárszámadások megvizsgálása, jó* 
váhagyása és a mérleg megállapítása.

4. Tiszta nyereség felosztására vonat
kozó igazgatósági javaslat feletti hatá
rozathozatal.

5. Az igazgatóság és felügyelőbizott
ság felmentése.

6. 2 igazgatósági és 5 felügyelőbi
zottsági tag választása.

7. Az alapszabály 16 §. 2. pontjá
nak, valamint a 20. § módosítása.

8. Egy kizárt tag felebbezésének a 
letárgyalása.

Szarvas, 1941. március hó.

Kivonat a Szövetkezet alapszabályaiból

16. §.
13. pont. Aki a közgyűlésen részt 

venni kíván, köteles az üzletrészeiről 
szóló, nevére kiállított tagsági köny
vecskéjét, ha az legalább három hó
nappal a közgyűlés megtartása előtt 
a szövetkezet könyveiben nevére köny- 
veltetett, a közgyűlés színhelyén meg
bízott igazolóbizottságnak bemutatni 
s esetleg a szavazati jegyét átvenni.

14. pont. A közgyűlésen a Szövet
kezet minden tagja tekintet nélkül a 
befizetett üzletrészek számára, csak egy 
szavazattal bir.

15. pont. Meghatalmazott utján ma
gát senki sem képviseltetheti.

ÉRTESÍTÉS !
Értesítem a mélyen tisztelt 

közönséget, hogy szobafestő- 
és mázoló műhelyemet I. kér. 
Kossuth Lajos-utca 42 sz. alá, 
a Szent István otthonba he
lyeztem át. Minden e szakmába 
vágó munkát továbbra is a 
legjutányosabban végzem. —

FODOR GYÖRGY
szobafestő és mázoló. 977

Csabacsűd község vadászte
rületének bérbeadása.

Hirdetmény
Csabacsűd község a mintegy 

2900 kát. holdat kitevő I. szá
mú, a mintegy 3406 kát. holdat 
kitevő II számú és a mintegy 
2100 kát. holdat kitevő 111. 
számú vadászterületének vadá
szati jogát 1941. évi augusztus
1-én kezdődő és 10 egymás
után következő évre az 1941. 
évi március 22-én d. e. 9 óra
kor a községházán megtartandó 
nyilvános árverésen bérbeadja.

Kikiáltási ár az I. sz. vadász- 
területnél 150 P., a II. számú 
vadászterületnél 100 P, és a
III. számú vadászterületnél 80 P.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10
C 7 Q 7 í t

Előforduló vad: fogoly, fá
cán, nyúl.

Az árverési feltételek Csaba
csűd községházán megtekint
hetők.

Csabacsűd, 1941. február 28. 
Dr. Gergely István Moginyecs 

főjegyző. bíró.

Búzái, 
árpát» zabot

v a l a m i n t
tengerit, tökmagol, naprafor
gómagot, repcét, kölest, lucer

nát, lóheremagot
bármilyen mennyiségben a legmagasabb napi áron

v á s á r o l

FÜTÜRA
Szent István király-utca 51.

Telefon 65. 749

B ú z á t ,

á r p á t ,

z a b o tf

tengerit,

és mindenféle mag
vakat mindenkor a 
legmagasabb p iac i  
napiárakon vásárol.

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

Szarvasi Hitelszövetkezet

mint az O. K. H. tagja cég

Ö ^ l o - O g
kamatoiásmellett
folyósít váltóköicsönöket kis
gazdák és mezőgazdasági 
munkások részére. 370

APRÓHIRDETÉSEK
Özv. Borka Ignácné 111. kér. 

257 számú háza eladó. 971

Tulakörösön 15 kát. hold föld 
felesmüvelésre kiadó. Érdeklődni 
dr. Csicsely Mihály ügyvédnél.

972

Napszámost .állandó munkára 
felvesz Süveges kelmefestő. 973

Eladó a mangolzugban 277 
négyszögöl príma, jókarban tar
tott szöllö. Érdeklődni lehel I. 
kér. 131 sz. alatt. 975

Mangolban gyümölcsös meder
rel eladó. Érdeklődni lehet Csaszt- 
van Mátyás 111. kér. 104 sz. a.

976

Papír és illatszertár áruval és 
bútorral azonnal eladó II. kér. 153.

979

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

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 Ált. 
Fogy. és Ért. Szövetkezetben. 925

Ügyes fiút tanulónak felve
szek. D e l l  A n t a l  úriszabó, 
Szarvas, Kossuth-tér 29. ■ 992

A róm. kát. iskola épületé
ben egy üzlethelyiség és egy 
pince azonnal kiadó. 993

Bobvos Györgynél VII. kül. 
kér. Csipkár soron 5 kishold 
tanyával eladó. 986

Ügyes fiút tanulónak felvesz 
Darida szabó. 983

Kisfok düllőben 13 kis hold 
haszonbérbe, felibe kiadó, vagy 
örökáron részletekben eladó. 
Felvilágosítást nyújt dr. Csicsely 
ügyvéd. 991

Egy utcai pados szoba, kony
ha, speiz azonnal kiadó UL80. 
______________ _________  989

Szarvasi fióküzletemet janu
ár hó 31-ével a változott viszo
nyok folytán megszűntettem. 
Köszönöm szíves pártfogásukat 
Toffler János Orosháza. 988

Skorka Jánosnak 2 hold 
földje eladó Kákái táblán Mól' 
nár János földjéből Orosházi- 
út mellett 987

Nyomatott Müller Károly könyv
nyomdájában Szarvat, L kér. 13,


