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Ébred a természet. Tavasz 
van már a lelkekben, az em
beriség életében is. Ifjú áram
latok kimozdították a kivénhedt 
világot nyugalmi helyzetéből és 
szebb, boldogabb világot terem
tenek.

A  kapitalista-liberális társa
dalmi berendezkedés a falvakat 
teljesen elhanyagolta. A  libe- 
rálizmus főhaszonélvezöje, a 
zsidóság csak vadászterületnek 
tekintette a magyar falut. A 
liberális állam is mostohagyer
mekként kezelte a falut, csak 
arra használta, hogy olcsó élel
met, katonát, adót kapjon tőle. 
Ez a felfogás végül is Kun 
Béla és társai uralmához veze
tett. Ebben a lesüllyedésben,
— mely mélyebb volt Mohács
nál — vettük észre, hogy milyen 
nagy hibát kellett a nemzetnek 
elkövetnie, hogy idáig juthatott.

A nemzeti felébredés, a sze
gedi program állította azután 
előtérbe a magyar falut, s an
nak népét, mint a magyar meg- 
újhódás egyedüli .forrását. Ez a 
felismerés azonban nehezen tud 
átfogó, intézményesen cselekvő 
erővé válni, mert a régi világ 
bástyáiba Ütközik mindenütt. 
Világosan látjuk a kormány 
nehéz helyzetét, amikor a szo
ciális Magyarország megterem
tésének útján halad. Az új 
világ azonban a természet örök 
törvénye szerint előbb vagy 
utóbb biztosan kialakul.

A szociális Magyarország nem 
épülhet fel máson, mint a dol
gozó magyar népen, elsősorban 
a magyar paraszton. Minden 
állam elveszett, melynek nincs 
egységes parasztsága. Példa 
erre Franciaország, amely mai 
elesettségét jórészt annak kö
szönheti, hogy a nemzeti élet 
irányításában a parasztság hát
térbe került. A  parasztság 
tiszta, keveredésnélküli társa
dalmi osztály, s ez a szó 
„paraszt" fejezi ki legjobban 
azt az élő kapcsolatot, amely 
a magyar föld és munkása, 
szerelmese, a magyar földmű
ves között kialakult. A föld; és 
annak népe legyen megbecsült, 
mert munkáján épül fel az egész 
állam. A  föld csak azé legyen, 
aki az- eszével, vagy kezével 
megmunkáljál mert szent a 
föld, s az teremti az életet.

Az új magyar élet kialakítá
sánál a földkérdés helyes meg* 
oldásán kívül a kereskedelem 
és ipar terfiletén hosszú időn 
át uralkodó szellemet is meg 
kell szüntetni. Az Ott uralkodó 
asidó szellemet a annak gyü
mölcsét, a munka nélküli mám*

mutjövedelmet el kell tüntetni. 
A krisztusi szellemmel átitatott 
gazdasági élet a termelési költ
ségek, a befektetett munka 
arányában kell, hogy megszabja 
az árakat. Ha ez megtörténik, 
akkor az agrártermények és 
az ipari készítmények árai kö
zött egészséges arány lesz. A 
munkabéreket is ennek az elv
nek megfelelően kell rendezni. 
Az ipari munkás, s a földmű
ves és mezőgazdasági munkás 
között munkabér tekintetében 
ma egészségtelen különbségek 
vannak. Áldozatok árán is 
emelni kell a falu dolgozó tár
sadalmának jövedelmét, mert 
ezzel együtt a falu szellemi 
színvonala is emelkedni fog, s 
eltűnik a kiáltó különbség a 
falu és a város között.

A  liberális rendszer a nem

zet gerincét századokon át 
alkotó középnemesség helyébe 
nem tudott megfelelő közép- 
osztályt állítani. Emiatt jött 
lére az a helyzet, hogy a nem
zet kettéhasadt: a túlságosan 
gazdag felső ezrekre, s a nincs
telen milliók tömegére. Egész
séges, öntudatos, vezetésre hi
vatott magyar középosztályt 
kell az idők során megterem
teni, amely alkalmas a nemzet 
életének irányítására.

Jólesően látjuk, hogy a kor 
mány a mögötte álló párttal 
együtt az új világ kialakítására 
törekszik. A Magyar Élet Pártja
— látjuk — nemcsak válasz
tásra szervezkedik, hanem azért 
épíü ki szervezeteit, hogy a 
nemzeti életet átformáló nagy 
munkához minden erőt egye
sítsen és szervezetein át nyu

godt közhangulatot, világos 
közfelfogást biztosítson. A Ma
gyar Élet Pártja törődik a vá
lasztókkal. Ennek hatásaként 
visszatért a bizalom a nép 
nagy tömegeibe a politika iránt, 
amely most már nem „úri 
huncutság". A párt képviselői
nek túlnyomó többsége nagy 
áldozatok árán is állandóan 
kapcsolatot tart fenn a válasz- 
tókkal s a kerület minden 
ügyes-bajos dolgát felelősséggel 
veszi kezébe. A  magyar falu 
népe a természet örök törvé
nyeit látja. Látja, hogy lesz az 
elvetett magból kenyeretadó 
termés, éppen ezért bízunk a 
Magyar Élet Pártja által elve
tett magok sorsában. Türelem
mel várjuk az aratást, amely 
Isten segítségével előbb-utóbo 
biztosan elkövetkezik.

Hazaáruló az, aki az ország közellátását veszélyezteti
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd országgyilési képviselő felszólalása a képviselőházban 
a közellátás érdekeit veszélyeztető cselekmények büntetéséről széló törvényjavaslathoz

Vitéz Zerinváry Szilárd, ke
rületünk országgyűlési képvi
selője nagy beszédet mondott 
a Házban a közellátás érdekét 
veszélyeztető cselekményekről 
szóló törvényjavaslat vitája so
rán. Beszédéből az alábbi rész
leteket közöljük :

Nehéz feladat elé állítja a 
történelem géniusza a mai idők 
által érintett összes államok 
törvényhozásait. Jogszabályo
kat, normákat kell hozniok, 
azokból sáncot kell építeniök, 
amely sánc mögött az ország 
érdekei húzódnak meg és eze
ket az érdekeket kell megvé- 
deniök. A mai magyar törvény
hozóknak maguknak is ki kell 
állniok a sáncra. A sáncnak 
viharállónak kell lennie és 
minden természeti és termé
szetfeletti, emberi és emberfe
letti ostrommal szemben meg 
kell védenie a mögötte meg
húzódó értékeket, amely érté
keknek összessége teszi a leg
drágább értéket, a nemzet biz
tonságát.

Nehéz időkben, kedvezőtlen 
gazdasági körülmények között 
fontos érdek a közellátás ér
deke, amelyet veszélyeztetni 
nem szabad. A közellátás fo
galma, a közellátás érdekeinek 
megvédése nem újdonság, nem 
is importeszme, mert ennek 
gyökerei, vagy ha úgy tetszik, 
csirái megtalálhatók az egész 
világ történelmén keresztül, 
különösen a hadbanálló nem
zeteknél bárhol, ahol a közös
ség csak a ̂ legkevésbé is kifej
lődött és az illető ország, nép 
vagy közösség meg akart ma
radni és megmaradt.

A javaslat egyik különös 
értéke, amelyet én legalábbis 
a magam részéről igen nagy 
őrömmel üdvözlök, az a bátor 
kezdeményezés, amellyel a ja- • 
vaslatban foglalt visszaélés 
cselekményeket kiveszi a kihá
gások köréből és azokat vét
ségeknek, minősített esetekben 
pedig bűntetteknek deklarálja. 
Örömmel üdvözlöm ezt azért, 
mert tapasztalati tények azt 
bizonyítják, hogy a kihágás 
büntetése nem elég elrettentő 
dolog, hogy valaki újra és újra 
ne kövesse el ezeket a cselek
ményeket. Ezért kellett — kü
lönös tekintettel arra, hogy 
gazdasági háború is van — 
áttérni arra a rendszerre, hogy 
súlyosan büntessük ezeket a 
cselekményeket. Ne feledjük el 
ugyanis, hogy olyan bűnözők
kel állunk szemben,' akik a 
közellátás érdekeit súlyosan 
veszélyeztetik. Rövidesen elkö- 

, vetkezhetik az az idő is, _ ami
kor szigorú parancs minden 
termelő gazdát és iparost terv
szerű gazdálkodásra fog köte
lezni. Erre az esetre nekünk is 
fel kell készülnünk.

Ami a törvény minősítését 
illeti, ezzel nem kívánok rész
letesebben foglalkozni, mert a 
három évig terjedhető börtön
ről szóló rész, továbbá a 20 .000  
pengőt meghaladó pénzbünte
tési része a törvénynek, azt 
hiszení, mindenki előtt felieken 
világos. Világos az is, hogy a 
hivatalvesztést és a politikai 
jogok gyakorlásának felfüggesz
tését is meg kell állapítani. Ha 
valáki az ország gazdasági el* 
látását nehéz időkben és gaz

dasági háborúban súlyosan ve
szélyezteti, lehet azt magya
rázni így, vagy úgy, de az én 
szememben az, aki ilyen idők- 
bnn az ország gazdasági ellá
tását súlyosan, bűnözőén ve
szélyezteti és sokszor vissza- 
esőleg veszélyezteti, hazaáruló 
és megérdemli, hogy megbélye
gezzék és kitaszítsák a nem
zeti közösségből. Ezért helye
sek ezek a bizonyos fokig drá
kóiaknak mondott rendelkezé- 
zések. Annál is inkább, mert 
szemünk láttára zajlik le egy 
nagy népnek héroszi küzdelme 
a fél világ ellen és látjuk azt 
az óriási önmegtartóztatást és 
fegyelmet, amelyet bele tud 
vinni ebbe a küzdelembe. Ezt 
feltétlenül megtanulhatjuk tőle. 
Nem panaszkodhatunk a mi 
kis megszorításaink ellen. Ez a 
legkevesebb, amivel a nemzet 
jövőjének tartozunk, 6 jószívvel 
kell meghozni ezt az áldozatot.

További értéke a javaslatnak, 
hogy ez a gazdasági élet min
den processzumán, a termelé
sen, a forgalombahozáson és a 
fogyasztáson is számhaveszi a, 
gazdasági élet minden ténye
zőjét. További nagy értéke a

1‘avattatnak az, hogy egyetemes 
teretek közé helyezi as ország 
közellátási érdekeit és hatályos 
büntetőjogi védelemmel — még
pedig előíegzett védelemmel is
— látja el azokat. De nem 
utolsó sorban nagy értéke a 
javaslatnak, hogy dokumen
tálja a magyar törvényhozás 
határozott lándzsatöréaét a 
közösségi szellem jegyében 
történő nemzeti takarékosko
dás mellett,
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AZ ÚJSÁGÍRÓ
kérése az olvasóhoz

Az újságbetűk legtöbbször 
úgy jelennek meg, hogy nem 
tudni, ki írta őket és ki áll

i mögöttük, síma-e.. a , homlok, 
vagy redős, ősz halántékú-e, 
vagy fiatal, amely .mögött a 
betűket teremtő gondolatok 
születtek. Valaki irta, útnak
indította őket, hogy éljenek 
és hirdessék a hírt. Hogy ki 
ez a valaki, nagyon ritkán 
tudni a z  olvasó belenyugszik, 
hogy a betűk, sorok, hasábok 
és oldalak mögött az újságíró, 
vagy ha úgy tetszik, az Újság
író áll, él és dolgozik, de hogy 
milyen ennek az Újságírónak 
az arca, vájjon mosoly csillog- e 
a szemében, vagy ráncok ár
kálódnak szája körül, tud- e 
sírni, vagy nevetni, s hogy a 
nevetés nem takar* e könnye
ket, ezt nem tudja senki. Az 
újság szinte személytelenül 
születik meg, talán azért is, 
mert csak , rövid ideig, legföl
jebb néhány óráig él, addig, 
amíg a helyébelépő meg nem 
öU az elődöt. Talán azért is 
van, hogy az újságíró nem 
szeret magáról beszélni, s el
hiszi, hogy az ő sorsa máso
kért élni, rohanni, lobogni, 
m int valami süslörgő fáklya, 
amelyet a hivatás szent tüze 
gyújtott meg azért, hogy míg 
másoknak világít, hamuvá 
váljék.

És ha most az újságíró kilép 
a névtelenség álarca mögül, s 
ha az olvasóhoz fordul, akivel 
a nap majdnem minden órájá
ban szembe néz, elismerést, 
vagy kritikát 'várva, ennek sem 
az az oka, mintha az újságíró 
egyszerre meg akarna eleve
nedni, s egyéni habarékra 
törne, hanem az, hogy rendje 
nagy közösségének érdekében 
kíván szólani. Minket a munka 
lázas tempója szinte géppé 
alakított át 8 nem szoktunk 
arról beszélni, hogy amikor a 
hit szolgálatában * acéllá kemé- 
nyedett idegekkel dolgozunk, 
néha könnyünk jpereg, s szí
vünk vére csorog a kerekek 
között, mert nekünk is vannak 
emberi fájdalmaink és emberi 
érzéseink. Néha, ha megáll 
munkánk zsarnoki ritmusa, 
eszünkbejut, hogy a mi ren
dűnkben is vannak a munká
nak -vértanúi, vannak rokkant- 
jaink,' leszünk mi is egykor 
elhasznált és elkopott gépal
katrészek, vannak és lesznek 
özvegyeink és árváink. De sen
kinek sem szabad észrevenni, 
hogy munkakőzben eltorzul az 
arcunk, szívünk szeretteinkért 
dobog, s mikor a kérdőjeleket 
inuk, mögöttük saját öregko
runk, vágy hozzátartozóink j 
sárgáinak bizonytalansága gőr-

a kötelességet minden ellen
szolgáltatás nélkül teljesítjük 
is. S ha most mégis az olvasó
hoz fordulunk kéréssel, ezt a 
munkaasztal mellett kifáradt és 
nyugalomra érdemes kartársa
inkért, s az újságíró-özvegye
kért és árvákért tesszük. Egyik 
legrégibb és legáldásosabb jó
léti intézményünk, a Magyar 
Hírlapírók Országos Intézete 
most érkezett el 60 éves jubi
leumához. Sok megpróbáltatás, 
s a közért hozott áldozatos 
gesztus áll Nyugdíjintézetünk 
hat évtizede mögött, s ha 
anyagi erői megfogyatkoztak, 
nem a mi hibánk. Azt akaijuk, 
hogy öreg napjaira az újság
írónak se legyenek gondjai, a 
rokkantakat kárpótolhassuk a 
k öz szolgálatában kimerült 
energiákért, s özvegyeinknek 
és árváinknak olyan segítséget 
adhassunk, amely illő az emberi 
méltósághoz.

Kérő szavunk megértésre és 
meleg szívre talált az ország 
első asszonyánál, főméltóságú 
Kormányzónk fenköltlelkfi hit
vesénél, aki készségesen vál
lalta Nyugdíjintézetünk meg
erősítésének fővédnökségét. Jó

ságos segítő kezét, amelynek 
áldását annyiszor érezte a ma
gyar társadalom, most a név
telen dolgozó újságírók felé 
nyújtja ki, s mi bízva abban, 
hogy ennek a mozdulatnak 
szépségét megérti ebben az 
országban minden újságolvasó, 
most és az elkövetkező napok
ban azzal a kéréssel fordulunk 
az olvasóhoz, hogy legyen se
gítségünkre. Tudjuk, hogy nehéz 
az idők járása mindenki fölött, 
s a hétköznapok terhei minden 
vállra ránehezednek ebben az 
országban, de mégis kérjük az 
olvasót, hogy adományaival 
siessen Nyugdíjintézetünk meg
segítésére. Fogadja kérésünket 
úgy, mint a naponként szíve 
ajtaján kopogtató jóbarát kéré
sét, akinek a megsegítés fillérje 
éppolyan jólesik, mint a na
gyobb adomány. A mai naptól 
kezdve május 18-ig minden 
nap jelentkezünk kérő szavunk
kal, a Nyugdíjintézet 5600-as 
csekklapjának, s ehhez az újság
hoz egy alkalommal csatolt 
postataikarékpénzlári befizetési 
lapnak segítségével.

íme, most egy pillanatra meg 
láthatta az olvasó a betűk fe

kete sorfala mögött emberi 
arcunkat. Nem szégyeljük, hogy 
kérnünk kell, mert nem ma
gunkért kérünk, ■ hanem a mun
kában felőrlődött kartársaink 
és 'ti hozzátartozóinkU jövőjéért. 
Meg vagyunk győződve, hogy 
a magyar olvasóközönség meg
érti kérő szavunkat, s nem írja 
rovásunkra, hogy egyszer mi 
is emberek mertünk lenni. A 
munka folyik nap nap után, 
szakadatlanul, s mi ismét eltű
nünk az újságbetűk ismeret
lenségének hátterében, de ren
dünk történelmében és szívünk 
mélyén arany betűkkel írjuk 
föl, hogy akkor, mikor kérő 
kezünket kinyújtottuk, meg
hallgatásra találtunk. Ebben a 
tudatban tesszük le a Magyar 
Hírlapírók Országos Nyugdíj- 
intézetének eljövendő jobb sor
sát a magyar olvasóközönség 
kezébe, s köszönetét mondunk 
már előre is minden adomád 
nyért, mely az újságírói munka 
elkopott, megrokkant munká
sain, s az újságíró özvegyeken 
és árvákon kíván segíteoi.

Budapest, 1941. május 4-én.

Az Orsz. Magyar Sajtókamara

Kötelező lett a nyolcosztályú elemi oktatás
Áz 1941—1942. tanévtől mindenhol megnyílik a hetedik osztály

Az . újságíró mindenkinek 
mindene. Ha kell, kemény hár
íts , kése rohamra menni áz 
igazságért, vagy létét teszi fel 
"értmi'. hogy szívós védelmiharc- 
Tian tartson ki véleménye mel
lett. Nincs az á közügy, amely- 
4>eftföl ne emelné szavát, or-
ngftgnwlr, IAr««<U1ninnfllrr g a
kulőfibőző társadalmi rétegek
nek éppúgy rendelkezésére áll, 
mint egyeseknek, ha leérő sza
vukkal hozzáfordulnak. Nem 
azért beszélünk most erről, 
ftwtiflMi ebben érdem volna. 
Nem, fz  kötelességünk és ezt

A vallás és közoktatásügyi 
miniszter 57.000/1941. V. K. M. 
sz. rendeletében intézkedik a
VII. és a VIII. osztály kötelező 
megszervezése tárgyában, a- 
mennyiben a VII. osztály láto
gatását kötelezően előírja, ezzel 
egyidőben megszűnte'! a gaz
dasági továbbképző népiskola 
r^évfirfyamát- Ott, ahol a folyó 
tanévben a VII. osztály már 
fel lett állítva és a következő 
évben megnyílik a VIII. osztály 
is, ott megszűnik a gazdasági 
továbbképző iskola II. osztá 
lya is-

Eszerint az 1941/42 ik tan
évben minden VL osztályt vég
zett tanulónak be kell iratkozni 
valamely VII-ik osztályba, s~aki 
a VII. osztályt végezte, annak 
a VIII- osztályba.

Természetesen, alti gimná
ziumba vagy más hasonló isko
lába akar beiratkozni, azt meg
teheti, s arra nem kötelező 
a VII. osztályba való beirat
kozás.

A  hivatkozott rendelet mel
léklete szerint Szarvason a kö- 
/ vetkező iskolákban kell meg- 
/ nyitni a VII., illetve a Vili.
I osztályt: 1 . Állami elemi isko

lában. 2 . Róm. kát. iskolában.
3. Tanító nőképző gyakorló 
iskolában. 4. Kossuth; utcai ev. 
központi iskolában. 5. Kossuth- 
térí ev. központi iskolában. 6. 
Újtemplomi ev; iskolában- A

kültelken pedig az Ezüstszollői 
ádami és ev. egyházi iskolában, 
a kondorosi-ú i közs- iskolában, 
továbbá a Galóhalmi, Inke- 
Kákaí, Maginyecz, Mótyó szpl- 
lői, örményzugi és Skorka-féle 
tanyai ev. iskolákban.

\

A rendelet kimondja, hogy 
azon községekben, ahol a VIII. 
osztály a folyó évben már 
működött, ott a gazdasági to
vábbképző III. évfolyamát is 
be kell szüntetni, viszont ott
1940 i XX. törvénycikk 4. §- 
ának 2 . bekezdésében megje
lölt kilencedik évi, ú. n. gya
korlati gazdasági oktatást kell 
megkezdeni a törvényben elő
írt módozatok mellett.

Az 1941—42-iki tanév osz
tálybeosztásáról közelebbi ada
taink még nincsenek, de azok 
megszerzéséről és idejekorán 
való leközléséről gondosko 
dunk, miután az iskolafenntartó 
hatóságoknak minden tárgyi és 
személyi részletkérdést előzőleg 

. le kell tárgyalni. ‘f

A rendelettel kapcsolatban 
megállapítjuk, hogy az ú. n. > 
ismétlői oktatás a nagy közön- ' 
ség előtt is nem volt valami  ̂
rokonszenves, s köztudomású, .! 
hogy többet, jobban lehet ta- ’ 
nulni folyamatos napi oktatás
ban, mint heti 2  félnapos, ál- 

; landóan zökkend oktatással,
i mélynek kapcsán a tanulók 

zöme több rősszat tanult el
l(

egymástól az utcán, mint az 
iskolában az. órákon.

A környező trianoni utód
államokban mindenütt nyolc- 
osztályú volt az elemi iskolai 
képzés, s az nagy eredménye
ket produkált a maga nemé
ben. Sokszor hivatkozott kul- 
túrfölényünk biztosítása9 egye
nesen megköveteli, hogy a 
szinte két évtizeddel ezelőtt 
felvetett eszme valóra váljék 
s nálunk is megszülessék á 
nyolcosztályú elemi oktatás 
melyre az ifjúságnak nagyon 
nagy szüksége van.

Községünk társadalma a leg
régibb időktől fogva nagy meg
értéssel fogadta mindig a neve
lés ügyét fejlesztő törvényeket. 
Ezt bizonyítja például az is, 
hogy az 1868-iki közoktatás- 
ügyi törvény Szarvason minde
nütt iskolát talált — még a 
tanyákon is ! — és az analfa
béta olyan ritka volt, mint a 
fehér holló I

Ha meggondoljuk, hogy a 
fejlődő lélekre milyen fontos 
a? állandó és minél tovább 
tartó nevelői behatás, akkor 

® ,jeánaéyobb megértéssel 
üdvözölhetjük a kormányzat
nak ezen intézkedését, amely 
úgy anyagi, mint erkölcsi vo
natkozásban — kellő végre
hajtás estén — csakis jót ered
ményezhet úgy hazánkra, mint 
annak egyedeire. (B— e)

Búzát, árpát és tengerit
a legmagasabb napi áron vásárolunk

dr. Podany Pál és Társai
Ttfefon 47. G Á S P Á R - M A L O M  M tfon 67.

B  u  z  á  t l á r  o l u n k l
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A Szarvasi Hitelszövetkezet

mint az 0. K. H. tagjj* meg
kezdette a

. 4V, 7.-os
kamatozású mezőgazdasági 
termelés fokozását előmoz
dító középlejáratú kötelez-, 
vtfnykölcsőnők folyósítását.

______________ ' u



1941. május 9. Szarvas  és V i dé ke 3, oldd.

Hírek
Anyák napja

Vasárnap egy pillanatra imá
ra kulcsolódott minden gyer
meki kéz, hogy hálát adjon a 
Mindenhatónak azért a . szeré
téiért, hűségért, áldozatért, gon
doskodásért, amelyet az édes
anyán keresztül mindannyiónk 
részére juttat. Egy napra szelíd 
Önvallomással és ' nagy-nagy 
szeretettel telt meg a szivünk 
azzal szemben, aki az életünket 
adta, de aki a2t követőleg is 
soha meg nem szűnik értünk 
aggódni, fáradni és dolgozni. S 
be kell vallanunk: hogy hálát
lanok, igaztaldnok, tiszteletlenek 
voltunk sokszor, ha fáj is oly
kor az az anyai szív, mindany 
nyiszor újra kitárúl előttünk, 
ha szeretetre, hitben erősítésre, 
lelki vigasztalásra, az élet ko
moly intelmére van szükségünk. 
S szórja szét közöttünk a sze
retet isteni adományát pazar 
bőséggel csak azért, hogy szebb, 
napsugarasabb, boldogabb le
gyen az élet, amelyet önmagáé
nak elismerni, jóban, rosszban, 
örömben és bánatban, súlyos 
hálátlanságunk idején sem szű
nik meg egy percre sem. Va
sárnap belenézett a leikébe min
denki s akár csendes elvonúlt- 
ságban, akár meghitt családi 
körben, vagy külsőségekben is 
megnyilatkozottcm, de az édes
anyára gondolt áldást kérve éle
tére és boldogságot, több szere
tetett, megértést és hálát a gyer
mekek részéről Szebb, bensősé
gesebb, melegebb, meghittebb 
ünnepünk alig-van mostanában, 
örömmel láttuk a sok őszinte 
gyermeki megnyilatkozást. az 
édesanyák örömére s az Isten 
dicsőségére. Kegyelmes lesz hoz
zánk érte az Isim.

Istentiszteletek.:
A szarvasi ág. h. ev. ótemplomban 

vasárnap délelőtt >tót, d. u. 6 órakor 
magyar, az újtemptemplomban 8 órakor 
magyar istentiszteletét -tartanak.

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

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

— Bárcsay -álámtitkár a vár-' 
megyében. Dr. B&rczay János 
földmívelésügyi államtitkár áp
rilis hó 30 áa, szerdán Békés 
vármegyébe, érkezett Tummer 
Árpád. Bauer N. és vitéz . Pa- 
tonai Ignác miniszteri osztály- 
főnökök kíséretében b meg? 
szemlélték .: a vízkárok és 
árvizes építkezéseket. Az 
államtitkárt és kíséretét baiezai 
Beliczey Miklós főispán, dr. 
vitéz Márky B m a  -álisóán, a 
Kőrös*Tisza Máxfcsi vAhnente- 
sítő Társulat részéről pedig 
Takátsy Sándoi iszarVasi sza* 
kaszfőmérnők -kalauzolta végig 
az árrízsujtotta . területen. Az 
államtitkár - vegetése alatt álló 
bizottság 'először. Orosháza ár
vizes területein.folyö munká
latokat tekintette meg, majd 
Békéscsabám^anoaife pedig Bé
késre, MeÉftfcvnfefifebe, Körös* 
tarosára, KffrBdbdáhypa, Gyo

mára, legvégül Mezőtúrra láto
gattak el. Mindenütt alapos 
körültekintéssel vizsgáltak meg 
mindent, amiben viszont nagy 
segítségükre főispánunk és al
ispánunk. nemkülönben Takátsy 
Sándor főmérnök felvilágosítá
saikkal, mind a folyó munká
latokat, mind pedig azok előz
ményeit illetően. Az államtit
kár a látottak és hallottak 
felett elismerését és dícséretét 
fejezte ki- Bárczay államtitkár 
kíséretével együtt szerdán a 
délutáni órákban utazott visz- 
sza a fővárosba.

— Tessedik sírjának meg
koszorúzása. Az evaog. elemi 
iskolák tanulói az elmúlt héten 
együttesen kizarándokoltakTes- 
sedík Sámuel sírjához, abol 
Bartos Pál lelkész, i&k. bizott
sági elnök mondott alkalmi 
imát, majd lelkes szavakkal 
méltatta Tessedik jelentőségét, 
intve a tanulóságot az Isten
félelemre és szorgalmas mun
kára. Az ünnepség alkalmával 
a tanulóifjúság koszorút helye
zett el a sírra.

— Levente-nap. A Szarvasi 
Levente Egyesület május 18 áa 
nagyszabású levente-napot ren
dez az Erzsébet-Iigetben. A 
komoly és a vidám müsorszá- 
mokból mindenki tetszése sze
rint válogathat. Lepényevés, 
zsákbanfutás, világhíradó, ökör
sütés, csapolt sör, stb. biztos 
záloga a jókedvnek és vidám 
hangulatnak- Este színdarab és 
reggelig tartó tánc. Mindenki 
ott legyen!

— Szabolcska-est. Az Orsz- 
Turul Szövetség kebelébe tar
tozó • Szabolcska Mihály Baj
társi-Törzs még a tél folyamán 
elhatározta, hogy művelődési 
táborozások keretében ismer
tetni fogja Szarvas nagyjainak 
életét és munkásságát. Elsőnek 
a Törzs névadójának, Szabolcs 
ka Mihálynak, a biblikushangú 
költőnek életét, munkásságát 
és jelentőségét fogja ismertetni 
a Törzs f. hó 10-én este fél 9 
órakor a gimnázium tornacsar
nokában. A fényesnek ígérkező 
est központja Gyökössy Endre, 
a kiváló költő emlékbeszéde 
és a szarvasi származású, ne
ves színésznő Botond Mária 
szavalata lesz. Az e&t prológját 
írta és előadja Qrosz Iván szer
kesztő és költő. Szederkényi 
Nándor zenetanár egy szép 
hegedűszólót játszik, Horváth 
Lajosné és Oncsik János pedig 
Szabólcska-dalokat énekelnek. 
Á ; dalokat Tauth Antal kar 
nagy kíséri. Közreműködik még 
a  ̂Szarvasi Dalkár is szebb 
Szabolcska-dalok éneklésével. 
Á táborozás iránt máris nagy 
áz érdeklődés, s minden remé
nyűnk meg van arra, hogy 'a 
Bajtársi Törzsnek ez a szép 
elhatározása és cselekedete 
nemcsak kellemes, de értékes 
nyomokat is hagy a hallgató • 
ság lelkében.

— Meddig kell elfogadni a 
sima pereműi kétfillérest. A
pénzügyminiszter rendeletben 
szabályozta a sima peremű 
acél kétfilléresek becserélési 
idejét, egyben kimondotta a 
rendelet azt is, hogy azokat a 
magánosok május hó 31 ig, 
állami és kÖzpéniztárák július 
31-ig kötelesek fizetésfii elfo
gadni. A  Magyar Nemzeti Bank 
október 31-ig cseréli be a for
galomból kivont acélváltópénzt

— Horthy-kép az Iparosifjak 
Önképzőkörében. A helybeli 
Iparosifjak Önképzőköre tagjai 
nak élénk részvétele mellett a 
számos vendég jelenlétében 
avatta fel vasárnap délután 
díszközgyűlés keretében vitéz 
nagybányai Horthy Miklós 
kormányzónk arcképét. Á dísz
közgyűlést Darída Sámuel az 
önképzőkör elnöke nyitotta 
meg szives szeretettel köszönt
vén a megjelenteket, majd dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd ország
gyűlési képviselő tartotta meg 
avató beszédét. A lelkes han
gulatú közgyűlés Darida Samu 
zátószavaival s a himnusszal 
ért véget.

— Meghívó. A  Szarvasi Á l
talános Fogyasztási és Értéke
sítő Szövetkezet folyó évi május 
hó 18-án délelőtt 10  órai kez
dettel a Gazdakör tánchelyisé
gében tartja XXX. rendes évi 
közgyűlését, melyre a Szövet
kezet tagjait ezúton is meghívja 
az Igazgatóság. Tárgysorozat:
1 , Jegyzőkönyvvezető, jegyző- 
könyvhitelesitők és szavazat
szedőbizottság kiküldése. 2 . 
Igazgatóság és felügyelőbizott
ság jelentése. 3. Zárszámadások 
megvizsgálása, jóváhagyása és,, 
a mérleg megállapitása. 4. Tisz
ta nyereség felosztására vonat
kozó igazgatósági javaslati 
feletti határozathozatal. 5. Az 
igazgatóság és felügyelőbúott- 
ság felmentése. 6 . 2  igazgatósági 
és 5 felügyelőbizottsági tag 
választása. 7. Az alapszabály-
16. §. 2 . pontjának, valamint a
2 0 . §. módosítása. Ezen pontok 
módosítása azért vált szüksé
gessé, mert a Szövetkezeti 
Értesítő című budapesti lap 
megszűnt, igy helyette a szö
vetkezet hirdetményei megje
lenésére a Szarvas és Vidéke, 
vagy a Szarvasi Közlöny című 
szarvasi lapok nevezedők meg.
8. Egy kizárt tag fellebbezé
sének a letárgyalása. Szarvas 
1941 május hó. 105

— A 16 éven aluli fiatalkorú 
OT1 tagok 2 hetes üdültetésé.
Az Országos Társadalombizto
sító Intézet fiatalkorú biztosí
tott tagjai részére folyó évi 
június 2 -től az egész éven át 
ingyenes gyógyüdültetést ren
dez. Az üdültetésben az Inté
zetnek c jak a 18 éven aluli, 
fiatalkorú, öregség és rokkant
ság esetére biztosított tagjai 
részesülhetnek. A gyógyüdül- 
tetés az Intézetnek . az ország 
különböző részem : a Balaton 
mentén és a magaslati vidéke
ken létesített üdülőtelepein tör
ténik és időtartama egyénen
ként két hét, amely időtartam 
megegyezik'1 a 30 Ö01—1936. Ip. 
M. számú- iparügyi miniszteri 
rendeletben a tanoncok részé
re törvényesen, biztosított fize
téses szabadság időtartamával.

Az üdültetésben való részvétel 
semmiféle (sem üdülési, sem 
utazási) költséggel nem jár. 
Előjegyzés végett jelentkezze
nek úgy a leányok, mint a fiúk 
a munkaadó törzsszámával az 
ipariskolában Rohoska Lajos 
iparisk. igazgató-tanítónál, és 
a jelentkezők számához szük
séges „Jelentkezési lapot" az 
Intézet meg fogja küldeni. Az 
egészségügyi szempontból üdü
lésre szoruló fiatalkorú bizto
sítottak az Intézet elküldéses 
gyógyüdültetésében való rész
vételre minél nagyobb szám
ban jelentkezzenek- — Külön 
említjük meg, hogy nemcsak a 
tanulók, hanem a felszabadul
tak is részt vehetnek a két he
tes üdülésen, ha 18. életévüket 
még nem töltötték be. Ezutób- 
biak jelentkezzenek 1 1 -én, va
sárnap délelőtt 8 órától Mol
nár Ferenc OTI. választmányi 
tag lakásán, (I. kér. 260. sz.) 
hogy részükre is a szükséges 
„Jelentkezési lapok" mielőbb 
beszerezhetők legyenek.

— P á ly á z a t i  h irdetés.
A  szarvasi községi iparostanonc
iskola fetügyelőbizottsága pá
lyázatot hirdet a fiú iskolánál 
öt közismereti osztály, valamint 
kezdő-, díszítő-, fémipari-, fa
ipari , rajzpótló, ruházati-, 
kezdő és haladó bőripari 
egyenkint 3 órás rajzcsoport 
óráinak ellátására; a leány
iskolánál két közismereti osz
tály, két 3 órás ált, rajz és egy 
3 órás női szabó rajzcsoport 
óráinak eliátsára. A megvá
lasztott óraadók megbizatása 3 
tanévre szól. Pályázati határidő 
1941. június 5. Kérvények fel
ügyelőbizottsághoz címezve 

igazgatóhoz küldendőké 1 0 1
— Kitünően sikerült a gaz- 

daifjak műkedvelője. A gazda- 
ifjak Önképzőkörének műked- 
velögárdája szombaton, f. hó'
3-án, este 9 órai kezdettel 
pompásan sikerült műkedvelő 
előadást rendezett a Vigadóban 
Ez alkalommal Békeffy „Ka* 
détszerelem“ című operettjét 
adták elő, községünk legjobb 
színjátszói közreműködésével, 
gondos1 rendezés és dicséret
re méltó betanulásban. Álta
lánosságban minden szereplő 
tudása legjavát adta, egyik
másik alakítása mégis kikiván- 
kozik a keretből. All ez a női 
szereplők közül különösen 
Mravik Zizára, aki dalszámai
val aratott megérdemelt sikert, 
továbbá Litauszki Mária, Bor
gulya Ziza,- Szeljak Mária L, 
Széljak Mária II., és Szeljak 
Judit, a férfi szereplők közül 
pedig Pieténik Józsefé a pál
ma, kívüle Szmka János, Filyó 
Antal, Terein Mátyás és Kon
dacs Mihály reinekeltek. Vaj
da Sándor eltúlozta szerepé
ben kissé a komikumot/ Az

AJDUSZOBOSZLOI

H pn a m ̂  r európai hírű.
Az ország egyik legolcsóbb és páratlan- gyógyha
tású fürdője. Féctett gyógymedencék, ivócsarnok, in* 
halatórium, strandfürdő, hullámfürdő. Páratlanul ered
ményes fürdő-, ivó- és belélegző-kúrák. — A fürdőt 
Hajdúszoboszló 73 és, 78D-Os sós, Jódos, brpmos, 
hidrocarbonátos hévvizei táplálják. 3.000 liter forró- 
víz percenként. Magyar- és németnyelvű ismertetővel 
készséggel szolgál a fürdő Igaigatósága.

előadás előkészítése, a szerep
lők betanításán, irányításán 
mindvégig meglátszott Tomann 
János rendező műérzéke, szin- 
padismerete. ötletessége és 
szakavatottsága. A siker fő- 
osztályrésze őt illeti meg. Di
cséretesen működött közre az 
első magyar zenekar is.

— Rendelet a tűzelőanyagbe- 
szerzéséről. A közellátási mi
niszter ismét rendeletben sza
bályozta az ország tüzelő 
anyaggal való ellátását, mely a 
tavalyihoz viszonyítva még to
vábbi enyhítést tartalmaz. A 
szállítási torlódások elkerülése 
végett u. is, azoknak a fogyasz
tóknak, akik szén és brikett 
szükségletüket július hó 15-ig 
beszerzik, egyharmaddal több 
szén és brikett beszerzését en
gedi meg. Ezzel a rendelettel 
kapcsolatban illetékes helyen 
külön is felhívják a közönséget 
arra, hogy a jővö évi tüzelő- 
anyagszükségletét minél előbb 
szerezze be, hogy előre nem 
látott szállítási nehézségek ese
tén se legyenek az ellátásban 
zavarok.

— Hirdetmény. A bőrtalpú 
lábbelik beszerzéséhez szük
séges jegyek kiadásával kap
csolatban értesíti az elöljáró
ság a község lakosságát, hogy 
a mai naptól kezdve a lábbeli 
igényléseknek a közellátási bi
zottság álalali elbírálásáról az 
igénylők — amennyiben kész
let folytán a lábbeli kiutalható
— külön értesítést fognak kap
ni, A lábbeli igénylések az ed
digi módon azonban a külön 
hirdetményben közölt időpon
tokban eszközlendők a -közel
látási'hivatalnál; Szarvas, 1941. 
május 8 . Elöljáróság.

Május hó 5 tői érvényben 

lévő vasúti összeköttetésele

Szarvasról indul Mezőtúr {•(£

délelőtt 7 óra 35 perckor* csatlakozást van 
Budapestre (gyors) érk. 11 óra 25 perckor

délután 16 óra 29 perc csatlakozása van 
Békéscsabára gyors

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

Békéscsabára (személy)

Szarvasról indul Orotházo fs li

délelőtt 6 óra 51 perc 

délután 13 óra 10 perc 

este 19 „ 21 perc

S P O R T

KÉZIUBDAMÉRKÓZÉSEK

A Szarvasi Levente Egyesü
let május 1 1 -én, vasárnap ren
dezi meg á szarvad járás le- 
ventebajnokságáért a kézilabda 
körmérkőzéseket Békéészent- 
andrás, Öcsöd, Kondoros ’ éi 
Szarvas csapatai részvéteiével. 
A mérkőzések a Sporttelepen 
bonyolítódnak le a kővetkező 

_ sor- és időrendben: délelőtt 
' háromnegyed 9 órakor. Békésf* 
szentandrás—Kondoros, 1 0  áfa
kor Szarvas—Öcsöd; délutáfr 
3 órakor Öcsöd—Kondoros, fél
5 órakor Szwvás-r-Béké îrent- 
andrás. A  résztvevő csapatok 
fél 12 órakor a Hősi szoborhoz 
vonulnak és megkoszorúzzák,

Belépődíj: felnőtteknek .40 
fillér, középiskolai tanulóknak 
és leventéknek 20 ftUér,



4. oldaL Sza rvas  és V i déke 1941. május 9.

E ^ lk . 'w s G f  I Ezúton értesi- I reinivas ! tem és felhívom i 
a nagyérdemű közönséget, ameny- | 
nyiben vidéken v. vidéki kórház- i 
bán elhalt hozzátartozóját szállí
tani óhajtja, forduljon cégemhez.

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

t i s z t e l e t t e l  ;
K ovács  György : 
temetkezési és halottszállítási 
vállalkozó. Békéscsaba! Bánát*u. j 
17. Telefon 580. — Bővebb fel- j 
világositással szolgál Nádházi : 
János temetkezési vállalk. Szarvas l 

Telefon 42._______  94 I

— Anyakönyvi hírek. Szü

lettek : Lestyan Pál és Kiss 
Elvira leán/a Elvira Zsuzsanna, 
Szvák Mihály és Borgulya Má
ria leánya Zsuzsanna, Mag- 
lóczki Mihály és Kondor Er
zsébet fia Mihály, Dispiter Pál 
és Szrnka Anna fia László, 
Furár Pál és Kis Judit fia Já
nos Pál. Medvegy András és 
Varga Zsuzsanna fia Pál. El
haltak : Rideg Erzsébet 1 2  hó
napos, Molnár János 73 éves. 
Veles Mihályné Urbancsok 
Zsuzsanna 84 éves, ifj. Angyal 
János 6  éves, Hanzó János 63 
éves, Tomasovszki Pál 72 éves. 
Házasságot kötöttek: Fazekas 
Pál Litauszki Erzsébettel, Ga
rami Mihály Lakatos Jolánnal.

— Jótékonycélú mozielőadás. 
A Protestáns Nőszövetség a 
jövő kedden, 13-án nagysza
bású jótékonycélú filmelőadást 
rendez a Frecska-mozgóban. 
A film címe „Leányintézet", 
főszerepekben a világ legkivá
lóbb filmművészeivel. Az elő
adásra ezúton is felhívjuk a 
n. é. közönség figyelmét.

A szarvasi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóságtól. 

1909—1941. tkv. sz.

Árverési hirdetmény és 
árverési feltételek

Váradi József (képv. dr. Harsányi Fe
renc tiszaföldvári ügyv.) végrehajtatnak 
özv. Kiss Ambrusáé Ki6s Rozália vég
rehajtást szenvedő ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a 
végrehajtató kérelme következtében az 
1881. LX. te. 144, 146 és 147. §§. ér
telmében a végrehajtási árverést 862 
pengő tőkekövetelés, ennek 1929. május 
6 napjától járó 5 százalék kamata, 196 
P 22 fill. eddig megállapított per és 
végrehajtási és az árverési kérvényért 
ezúttal megállapított 33 pengő 32 fill. 
költség, behajtása végett:

Az Öcsöd községben fekvő s az
I. Öcsödi 1987 sz. tkvi betétben A t 1 

sor. 6902 hrsz alatt felvett Pecz János 
dűlőjében fekvő 4 kát hold 700 négy
szögöl területű szántó ingatlanból vég
rehajtást szenvedő a R. 10 sorsz szerint 
illető 12/48-ad tulajdoni illetőségre 1331 
pengő 28 fill.* kikiáltási árban,

a C. 1 és 2 sorsz alatt Özv. Kiss 
Imréné sz. Kerekes Rozália javára be
kebelezett szolgalmi jogot az árverés 
nem érinti,

II. az öcsödi 2378 sz. tkvi betétben A fl 
sor. 5260/2 hrsz. a f. s Földes járandó 
dűlőben fekvő 360 négyszögöl részingat
lanból a végrehajtást szenvedőt a B. 2. 
sorsz. szerint illető 12/48-ad tulajdoni 
illetőségre 25 pengő 32 fill. kikiáltási 
árban,

III. az öcsödi 2614 sz. tkvi betétben 
A fl sorsz. 5760/1 hrsz. a. f. Földes 
járandó dűlőben fekvő 720 négyszögöl 
rétingatlanból a B. 5 sor szerint vég
rehajtást szenvedőt 12/48-ad tulajdoni 
illetőségre 50 pengő 52 (ill. kikiáltási 
árban,

IV. az ugyanezen betétben Af2 sorsz. 
5760|4 hrsz a f. 3i>0 négyszögöl ugyan
ott fekvő rélingatlanból a végrehajtást 
szenvedőt illető s B. 5 sor. szerint 12/48- 
ad tulajdoni illetőségére 25 pengő 20 
fill. kikiáltási árban elrendelte.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek 
Öcsöd községházánál megtartására 1941. 
évi május hó 28 napjának délután fél 4 
óráját tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881. LX. te. 150. §-a alapján meg
állapítja.

Az árverési feltételek a hivatalos órák 
alatt telekkönyvi hatóságnál (Deák Fe
renc u. 31) és Öcsöd község elöljáró
ságánál tekinthetők meg (1881. LX. te. 
147 § g pont.)

Az árverési feltételek a következők.

1. Az árverés alá cső
a I. alatti ingatlant 1047 pengő 82 fill.,
a II. alatti ingatlant 777 pengő 84 fill.,
a III. alatti ingatlant 782 pengő 04 fill.,
a IV. alatti ingatlant 782 pengő 04. — 

vételárnál alacsonyabb áron eladni nem 
lehet (5610) 1931. M.E sz. rendelet 21 §).

Az árverési vevő köteles a 43300— 
1939 I. M. sz. rendelet 1 §-ában írt 
nyilatkozatot az árverési jegyzőkönyvbe 
mondani.

2. Az árverelni szándékozók kőtele- 
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
százalékát készpénzben vagy az 1911 : 
I. t.-c. 127. §-ában meghatározott árfo
lyammal számított óvadékképes érték
papirosban a kiküldöttnél letenni vagy 
a bánatpénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt 
a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 
150.. 170 §§ ; 1908: LXl. t.-c. 21 §.),

Szarvas, 1941. évi február hó 22-én.

Dr. Molnár s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül; 

100 Józsa kiadó.

APRÓHIRDETÉSEK
, Kákái legelőn 4 járás kiadó. 
Erdekíődni Farkas János II. k. 
389, 92

Terehalmi gazdasági-tanyá
val szemben 42 kishold tanyá
val örök áron eladó v. bérbe 
kiadó. Ugyanoda egy juhász 
kerestetik. IV. k. 408. 93

Egy használt, jó állapotban 
lévő ruhaszekrényt keresek 
megvételre. Cím a kiadóhiva
talban. (?)

Vitéz Orbán Lászlónak Man- 
golban lévő villája eladó, la
kásán bútorozott szoba kipdó. 
__________________________ 24

Csabacsűdi határban az oros
házi úttól 1 kilométerre 32 kis
hold föld uj tanyával és mel
léképületekkel (magtár, gófé, 
istálló) jutányos áron eladó. Ér
deklődni dr. Král Pál ügyvéd- 
nél._______________________ 25

Egy utcai pados szoba, kony
ha, spaiz kiadó 111. kér. 80. 41

Eladó 1  db Phlilips 3 lám
pás telepes néprádió teljes fel
szereléssel együtt kedvezmé
nyes áron. Külkerületben, ahol 
nincs villamos áram, különösen 
alkalmas. — Érdeklődni lehet 
Sztrehovszki Márton villany
szerelő üzletében vagy Tóth 
György bércséplögéptulajdo- 
nosnál 111- 462 szám alatt. 63

Makó Gyula fegyverkeres- 
kedő háza eladó.__________ 44

Dr. Král Pál ügyvédnek Szap
panosban levő 405 négyszögöl 
ingatlana eladó. 81

Járás kiadó. Érdeklődni Ja- 
nurik Pálnál ü l kér. 57 szám 
alatt. 1 1 2

I. kér. Deák Ferenc utca 284 
számú ház, köves és beton 
járda mellett eladó. 107

Egy ügyes fiút tanulónak 
felveszek. Bankó Mihály férfi 
szabó. II. kér. 65._________ 108

Üzletház jóforgalmu fűszer
üzlettel, trafik és korlátolt ital- 
mérés^ engedéllyel, 3 szobás 
lakással, vendéglő helyiséggel 
eladó vagy kiadó. Bővebbet 
válaszbélyegre. Chn: özv. Pa
raszt Lajosné Szelevény, Szol
nok megye. 109

3  szobás lakást keresek, cim 
a kiadóban.______________ 1 1 0

Öcsödön beltelek és ház nö
vényzetével eladó. Á ll; négy 
helyiségü lakás, kamara, istálló, 
ól és 50 év óta élénk vegyes 
kereskedői üzlet berendezéssel, 
kis raktárral, pincével részek
ből. Az üzletben háromféle 
állami egyedárusitás is van, mi 

- erre jogosult keresztyén vevő 
által szintén megszerezhető. 
Eladási árra, válaszbélyeg kül
dés mellett felvilágosítást ad, 
nem közvetítő Páczai Mihály 
ny. taoitó, Piactér, 600. Kísér
letező kérdezősködés céltalan.

106

M E G H Í V Ó
Az Í898-: XX III. törvénycikk alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó

S Z A R V A S I  H I T E L S Z Ö V E T K E Z E T
mint az O. K. H, tagja

1941. évi május hó 11 én d. e. fél 11 órakor, határozatképtelenség esetén 1941. évi május hó 25-én
d. e. fél 1 1  órakor a szövetkezet helyiségében

rendes közgyű lést
tart, melyre a tagok az alapszabályok 37. § a értelmében meghivatnak.

N A P I R E N D :
1. Múlt éri özleteredményről szóló jelentések tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés.

5. Az igazgatóság 3 tagjának választása.
6 Igazgatóság napibiztosi- és a felügyelőbizoltság vizsgálati 

díjának megállapítása. '
7. Netaláni indítványok.

VAGYON Mérleg szám lája 1940. december hó 31-én. TEHER

1 Készpénz
2 Pénzintézeteknél fennálló követelések

M. kir. Postatakarékpénztárnál 
Orsz. Kőzp. Hitelszövetkezet

3 Kihelyezett kölcsönök
Váltókolcsönök...................
Mg. termelési kölcsönök . ,
Kötelezvény kölcsönök. .
Közvetített kötelezvény kölcsönök 
Folyószámla kölcsönök . .
Egyéb követelések . . . .

4 Kttpontaél elhelyezett letétek 
6 Értékpapírok
6 ftertndéfét
rfa.i» i

Pengő

345
28035

336374
125200

3900
108135
69180
13563

f. Pengő í.

15536!

28360 69

94278325

1 Befizetett uzletrésztőke

2 Tartalékok
Rendes tartalék "alap .
Külön fedezeti alap .

3 Betétek.................................
Betétkönyvekben elhelyezve 
Folyószámlái betétek . . .

4 Igénybevett hitelek
Központi váltó hitel . . .

„ mg. term. hitel .
„ közv, kőtv. hitelek 

Népjóléti alap 

Felnem vett osztalék 

Átmenő tételek

Nyereség

Pengő

4000
31500

145148
87045

357274
131700
108135 72

Pengő

64437

35500

232194

|597I09
290

3554

3030

942783

44

72
50
88
46
25

25

j&auda
F e lk e r

s. k. 
íárton s. k.

a.t ó s á g :
Dr. Podány Pál s. k. 

Kiss János s. k.
Darida Sámuel s. k. 
Raksa György s. k,

a törvény

A  t  i g a 2 g 
Kondacs Lajos s. k.
Frankó .György s, k.

Jelen, mérlef^zámlát mejvizsgályin, annak egye* tételeit a (A- és tefédkőnyvekkel mindenben megegyezőknek,
is alapszabályok értelmében készülteknek találtuk.

Kelt Szarvú, 1941. ér április hó.

A  f e i fi g 7  e Í A b i z o t t 8 & g 2 
Vesztét VÜntös s. k. Borgulya György s. k. Darida Mihály s. k. Lendvay József s. k. Privter Pál s. k.

IV. kér. 234 sál. ház és egy 
fehér gyermek ágy eladó. 103

III. kér. 175 sz. alatt 5 szobás 
liU «  novembertől kiadó. Er- 
deklődni IV. kér. 192 alatt 104

Nyomatott Műller Károly könyv
nyomdájában Szatvas, L tor. 13.


