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Miki os napjara
Két évtized óla az ország 

népe a legnagyobb bensőséggel 
ünnepeli szeretett kormányzója 
nevenapját. Emlékezünk a leg
első ünneplésekre, amikor még 
friss volt az emberek emléke
zetében a nemzeti hadsereg be
vonulásának emlékezete, majd 
a későbbi évek gondtalan ün
nepléseire, a fényes felvonulá
sokra, a lelkes ovációkra,... az 
első bilincstörés utáni Miklós 
napra — Felvidék visszatérésé
nek mámoros megünneplésére...

A mostan elközelgő Miklós 
napon azonban mintha nagyobb 
komolyság ülne emberek ábrá- 
zatára. A hős apa hősi fiának 
váratlan hősi halála mintha ko- 
morabbá tenné az ünneplést.

A régi, látszólag gondtalan 
ünneplést megzavarta a hősi 
áldozat, melyet az ország má
sodik embere, a kormányzó- 
helyettes úr hozott a hazáért, 
midőn példát adott az egész 
nemzetnek: mint kell a hazá
ért feláldozni életünket.

Ez a Miklós napja ezért ko
molyabb, mert a szülői szívek 
fájdalma szőtte bele a maga 
szálait Ez ad szerfelett komoly 
színt a mostani Miklós naphoz.

A hősi tragédia azonban nem 
ejt kétségbe, sőt mintha még 
közelebb hozta volna Kor
mányzó urunkat a nép szívé
hez, mint aki nem vonta ki 
magát a példaadó kötelesség
teljesítés alól, sőt többet áldo
zott a hazáért, mint mások, 
mint az számára elő volt írva.

Ezért komoly a mai Miklós 
>napi ünneplés.

Ám igen, a hangulat komoly, 
de a szeretet annál bensősége
sebb, amit a nép legfelsőbb 
földi ura iránt érez.

Városunk népe most is az 
Isten gazdag áldását kéri a 
Kormányzó úr őfőméltóságára, 
hogy Isten kegyelméből legyen 
áldott és szerencsés országlása, 
hogy a sok-sok feltűnő veszély 
és akadályok között szerencsé
sen átvezethesse sokat hánya
tott országunkat a békés Nagy- 
magyarország boldog korsza
kába.

Isten után őreá tekintünk, 
bőlcseségében bizhatik ma min
den magyar, mert mintha O 
▼óba a magyarok Mózese, aki
•  vörös rabszolgaság láncaitól 
megszabadította nemzetét Most 
is ugyanazzal a régi bizalommal 
fordtuunk feléje, s imát rebeg 
érte ajkunk, hogy a gondviselő 
Isten tartsa meg öt számunkra 
az emberi kor legvégső hatá
ráig, s hogy még megérhesse 
a régi Magyarország feltáma
dását, a boldog béke vissza- 
jövetelét Az Isteá éltesse sze
retett Kormányzó Urunkat

Zenés, fák lyás felvonulás Miklós névestélyén

A leventék hódoló ünnepélye a hősök szobra előtt
A Szarvasi Levente Egyesület ,f. évi december hó 5-én d. u.

4 órai kezdettel a Kormányzó Úr Öfóméltóságn névestélyének 
tiszteletéire zenés, fáklyás felvonulást tart a következő útvonalon:

A Gimnáziumból indulva a Csáky Albin utcán át a Deák 
Ferenc utcára fordulva a községházáig, onnan vissza a Kossuth 
utcán át a Főszolgabirói hivatalt érintve a piac-térre, ahol 5 
órakor lesz az alábbi műsorral:

1. Hiszekegy. Játssza a levente zenekar.
2. Horthy Miklós c. vers. Szavalja: Kovácsy Istvánllevente

VIII. giim>. tanuló. /
3. Ünnepi beszéd. Tartja: Drezdovszky Géza levente oktató.
4. Köszöntő c. vers. Szavalja: Rátz Pál levente, gazdaság, 

tanintézet IV. évf. tanulója.
5- Horthy Miklós „Én is a Tied vagyok" ,.. Éneklik a le

venték.
6. Levente köszöntő, szavalat- Szavalja: Bencsik Elek 

levente.
7. Himnusz. Játssza a levente zenekar.

A szarvasi társadalm i egyesületek vasárnap 

negyed 12 órakor együttes ülésen ünnepük 

a  Turul Moziban Miklós nap já t

Csatlakozás a „Magyar Kötelességteljesítés Mozgalomhoz1'
Szarvas társadalmi egyesüle

tei a Turul-Mozgóban december
6 - án délelőtt */< 12 órakor ünnep- 
lik a Főméltóságú Kormányzó 
Úr névnapját és közös gyűlésen 
csatlakoznak a Budapesten 
székelő Egyesületkőzi Együtt
működés állal indítóit „ Magyar 
kötelességteljesítés mozgalomé
hoz. Az ünnepélyen az egye
sületek és testületek zászlóikkal. 
vesznek részt. Az ünnepély és 
gyűlés tárgysorozata a követ
kező:

1. Hiszekegy.
2- Az ünnepélyt és gyűlést 

megnyitja Pálos György.
3. Áz ünnepi beszédet tartja 

dr. vitéz Zerinváry Szilárd.
4. Az egyesületek csatlakoz

nak „A magyar kötelességtel
jesítés mozgaloméhoz: a) A 
Polgári Kör és Vitézi Rend 
nevében vitéz Biki Nagy Imre. 
b) A Szarvasi Tűzharcos Szö
vetség Csoportja nevében Ko
vács Pál. c) A Vöröskereszt 
Szarvasi Fiókja nevében dr.

Nádor Jenő. d) A Levente Egye
sület és Szarvasi Sakkőr nevé
ben dr.Podanv PáLe) A Szarvasi 
Kisgazdák és roldmivesek Köre 
nevében vitéz Tepliczky János, 
f) A Szarvasi-Járási Ipar testület 
nevében Medvegy Miklós, g) A 
Szarvasi íparoskör nevében 
Dauda Mihály, b) A Szarvasi 
KereskedőkEgyesülete névében 
KovácsikPál. i) A Szarvasi Gaz- 
daifjak Önképzőköre nevében 
Kiszely Mihály, j) A Szarvasi 
Iparosifjak Önképzőköre névé* 
vében Darida Samu.k) A Szarvasi 
Munkásotthon .Szövetkezet ne
vében Janecskó Pál. 1) A Szarvasi 
HONSz nevében Nagy János, 
m) Á Szarvasi MOVE—Turul 
Társadalmi és Sportegyesület 
nevében dr. Csongrádi János.

5- Az ünnepélyt és gyűlést 
berekeszti Pálos György.

6. Himnusz.
A rendezőség ezúton hívja 

meg az ünnepségre Szarvas 
hazafias közönségét

El kell számolni!
ják. A városi lakossság fej
adagjának csökkentéséről szóló 
rendeletek, újra szabályozták 
a beszolgáltatási kötelezettsé
get és a közellátási miniszter a 
hiányok pótlására elrendelte az 
egyes gazdaságok elszámolta
tását.

Most, amikor az egész tár
sadalom megélhetése és a belső 
arc vonal töretlen fenntartása 
szempontjából annyira jelentős 
ellenőrzés megkezdődik, az

A közellátási miniszter teljes 
nyíltsággal, feltárta a közvéle
mény előtt kenyér- és gabona- 
ellátásunk helyzetét A helyzet 
valóban súlyos, s a fogyasztó- 
társadalom csak megnyugvással 
veheti tudomásul, hogy a nagy 
nehézségek felismerését és is
mertetését órák alatt követték 
azok a fontos kormányrende
letek, amelyek a szükségletei 
biztosítani és a helyzet további 
romlását megakadályozni fog

elszámoltatással kapcsolatban 
különösen két elvi szempontot 
kell figyelembe venni. Az egyik 
az, hogy az ellenőrzést szigo
rúan kell végrehajtani, s a szi
gorúság, nem csupán az ellen
őrző helyi szervekre és azokat 
felülvizsgáló tisztviselőkre, ha
nem a gazdákra is vonatkozik, 
akiket elszámoltatnak. Szigo
rúságot kell tanusítaniok ön
magukkal szemben is, hiszen 
végeredményben és nagyobb 
távlatba tekintve a dolgokat, 
nekik legalább ugyanannyira 
érdekük a közellátás zavarta
lansága, mint a városi fogyasz
tóknak, mert az esetleg elrej
tett gabonán elérhető törvény
telen és tiltott haszon eltörpül 
amellett a kár mellett, amely a 
termelés és a gazdasági rend 
megrendüléséből a gazdára és 
a termelőre háramlanék.

Van azonban az elszámolta
tásnak egy másik elvi szem
pontja is, amelyről szintén nem 
feledkezhetünk meg, s ez az, 
hogy a gazda immár nemcsak 
önmagának, hanem az egész 
nemzetnek felelős termeléséért, 
földjéért, kötelezettségeinek tel
jesítéséért. Ezen a ponton és 
most először látjuk a legszem
betűnőbben, hogy mily nagy a 
legszembetűnőbben, hogy mily 
nagy a különbség a régi libe
rális és a mai nemzeti háborús 
gazdálkodás között Bár bizo
nyos, hogy a kötelezettségének 
ez a hangsúlyozása és intéz
ményes biztosítása nem átme
neti jelenség és nem újdonság. 
Az ősi magyar felfogás terén a 
föld tulajdonképpen a nemzeté 
és aki rajta gazdálkodik, az a 
nemzet iránti felelősséggel tel
jesítheti csak hivatását.

Ma rendkívüli viszonyok kö
zött határozott és szinte nyers 
módon nyilatkozik meg ez a 
kötelesség. De ez érthető, mert 
háborúban állunk és a soroza
tos rossz termések következ-* 
tében nincs más út és lehető
ség. Később remélhetően köny- 
nyebben és kevesebb kelle
metlenséggel fognak a gazdák 
sáfárkodásukról á kormánynak 
elszámolni, azonban a köteles
ség és a közérdek által meg
követelt munkateljesítmény ak
kor' is irányelve marad gaz
dálkodásunknak, Az az új ter- 
termelési és beszolgáltatást 
rendszer, amelyet a kormány a 
jövő évi termelésre nézve már 
elrendelt, a kataszteri tiszta 
jövedelem után állapítja mega 
holdanként termelendő és be
szolgáltatandó .mennyiségeket 
Ez az új rendszer meg fogja 
óvni a gazdát az évközi rekvi- 
rálás és igénybevétel kellemet
lenségeitől, azonban továbbra 
is szükségessé teszi azt, hogy 
gazdáink a megváltozott világ

to nuör
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követelményeihez igazodjanak 
és munkájuk eredményéről 
ugyanúgy számot adjanak, a- 
mint számot ad a dolgozó tár
sadalom tok egyéb rétege is.

Az idők változását mutatja 
mindez, de mutatja egyben a 
boldogulás útját is, azt a meg
másíthatatlan igazságot, hogy 
mindnyájan csak együtt, csak 
egymásért és csak egymással 
összhangban lehetünk erősek.

SZEMELVENYEK

Tessedik Sámuel „Szarvasi neve
zetességek" című krónikájából.

1791. Megkezdték s szint 
hihetetlenül olcsó áron szeren
csésen le is bonyolították a 
3487 db. hosszabb-rővidebb 
épűletfábol álló második faszái- 
Ütmányt: Csongrádié a Tiszán, 
onnan a folyón (Körösön) vitték 
Szarvasra.

Június 26-án igen tevékeny 
élete delén meghalt Tessedik 
(szül. Markovitz) Teréz, szar
vasi papné. Segítőtárs volt 
Magyarország elíö gyakorlati 
gazdasági iskolájának megala
pításánál, nagy gazdasági uta
zást tett, hét mázsa selymet 
termelt, s József császár dicsé- 
rő-irattal s aranyéremmel tün
tette ki.

A szarvasi iskola tanulóinak 
száma 991-re emelkedett, azon
ban a tanulók szép előhaladása 
nagy bosszankodást váltott ki 
az emberek azon osztályánál, 
kik a sötétséget jobban szere
tik, mint a világosságot.

1792. Szerencsésen megszün
tették a káros iskolai visszaélé
seket u. m. kántációt, ostyaáru
lást, a kissebb-nagyobb, részben 
megengedett, részben meg nem 
engedett iskolai koldulásokat, 
a karácsony estéjén való lövöl
dözést, éneklést stb. stb. Ezáltal 
a tanítók és tanulók időt nyertek 
arra, hogy magukat az iskolában 
és azonkívül hasznosabban 
foglalják el.

Rektornak Szarvasra hívták 
MeUan Györgyöt, egyik pozso
nyi iskolatársamat. E férfiú 
volt az első, ki. az iskolai 
slendriánizmus helyet a javított 
fanftüni módszert bevezette, 
azonban megvetették, üldözték 
és bosszantották, mivel termé
szettől fogva énekelni, óbégatni 
nem tudott, parasztokkal tréfál
kozni, részegeskedni meg nem 
•kart; a sok piszkálódástól 
kifáradva végre is kénytelen 
volt röviddel halála előtt ott- 
hagyni az iskolát s Mokrára 
manní papnak*

Az első kísérletet tették 
sovány ökröknek tizenegy hétig 
való hizlalásával; ez oly jól 
sikerült, hogy- •  szokatlanul 
nehéz ökröket meleg napokon 
nem merték megvásárolni, s 
tovább !»»)***»: otthon azonban 
fontjáért nem tudtak többet 
Irílwírai két'bárom krajcárnál.

MIHDE H ES T
ozonnoli belépésre 

felvesz a 

Mtlller^nyomda

Megkezdték a munkájukat 
az elszámoltató bizottságok

Büntetlenül teheti jóvá minden gazda esetleges mulasztását 
a mostani eljárás során

A gazdaságok újabb elszá
moltatása tárgyában kiadott 
rendelet értelmében, amelyet 
multheti lapszámunkban rész
letesen ismertettünk, elszámol
tató bizottságok ellenőrzik,hogy 
a lakosság bejelentési kötele
zettségének eleget tett-e, ül. a 
tényleges helyzetnek megfelelő 
adatokat valíottak-e be. Köz
ségünkben tíz ilyen elszámoló
bizottság működik s ezzel mun
kájukat már meg is kezdették.

Felhívjuk a lakosság figyel
mét — különösen pedig a tér* 
melőket — arra, hogy ez az 
új rendelet módot ad minden*

kinek arra, hogyha tévesen 
vallotta be kenyér*, gabona-, 
vagy árpakészlétét, most még 
büntetlenül helyrehozza mulasz
tását. Azok tehát, akik a 
gabonabeszolgáltatásnál hibát 
követtek el, most haladéktala
nul hozzák azt helyre, mert ez 
esetben nem éri őket büntetés. 
Azokkal szemben azonban, akik 
a valóságos adatok feltárására, 
vagy mulasztásuk helyrehozá
sára ezt az alkalmat sem hasz
nálják fel — miként azt a köz- 
ellátásügvi miniszter is kijelen
tette — a legszigorúbb bünte
tést fogják alkalmazni.

JurcsekBéla m. kir. köze llátásügyi állam titkár 

válasza a békés vármegyei gazdaérdeke lt

ségek m em orandum ára

Mint ismeretes, a vármegye 
főispánjának kezdeményezésé
re a Békésvármegyei Gazdasági 
Egyesület és a Békésvármegyei 
Mezőgazdasági Bizottság elnöki 
tanácsa foglalkozott a közellá
tás rendjét új alapokra helyezni 
szándékozó úgynevezett Jur- 
csek-féle tervezettel, A meg
beszélések eredményeképpen a 
Békésvármegyei Gazdasági E- 
gyesület és Békésvármegyei 
Mezőgazdasági Bizottság együt
tes memorandumba foglalták 
össze ezzel kapcsolatos szak
szerű megjegyzéseiket és ké
relmeiket, amelyeket a várme
gye főispánja terjesztett fel a

közellátási miniszterhez, illetve 
Jüresek államtitkárhoz. A vár
megye gazdaközönségének sor
sa szempontjából annyira fontos 
kérdésben a főispán sokszor 
megismételtközbenjárására Jur- 
esek államtitkár egy, a várme
gye főispánjához intézett leve
lében azt a választ adta, hogy 
Békés vármegyének a rend
kívüli magas kataszteri osztá
lyozása és szélsőséges viszo
nyaira való tekintettel a hivat- 
. kozott memorandumban foglal
takat a legnagyobb megértésé
nek tanujeleképpen a legmesz- 
szebbmenően figyelembe veszi.

N em .fog la lják  le a hatóságok  

a  m agánháztartásokban  levó zsírt és 

nem szabályozzák  a  sertésvágásokat

Lelkiismeretlen elemek hamis híreket terjesztenek

A magyar nép mostani küz
delmes napjaiban megbocsátha
tatlan büat követ el, aki hamis 
hirek koholásával igyekszik 
aláásni a rendet és nyügtalan- 
ságot akar kelteni. Számtalan 
esetben bebizonyosodott, hogy 
a felelőtlen hírek legnagyobb 
része a /zsidóktól ered, hogy 
ezzel is gyengítsék a magyar 
nép ellenálló erejét s bár a 
nemzet túlnyomó többsége nem 
ad hitelt a „gettó.“-ból kirőppent 
híreknek, mégis akadnak olya
nok, kiknek redőket von az 
arcára az újabb korlátozásról 
szóló mese.
• Az a hír terjedt el az utóbbi 
időben, hogy december elsejé
től a hatóságok ellenőrizni fog
ják a magánháztartásokat azért,' 
hogy a háztartásoknál levő zsír- 
készletet számbavegyék és a 
.rendes fejadagokon felüli kész
letet lefoglalják. Hiába vágott 
tehát valaki disznót; vagy hiába 
lóg Vágni, a fejadagokon felüli 
zsírmennyiséget a hamis hírek 
terjesztői szerint le kell majd 
•din. Ugyancsak arról is tudni- 
vélnek •  „jólértesült” körök, 
hogy december 1-től csakis a 
vágóhídon szabad levágni ser- 
tésdket a magánosoknak is.

Ex ügyben illetékes helyen.

kijelentették, hogy a sertés
hizlalás engedélyezésével a köz
ellátásügyi miniszter azt a célt 
akarja elérni, hogy minél több 
legyen az önellátó háztartások 
száma és mindenki számára 
lehetővé' váljék a sajátmaga és 
a családja számára szükséges 
zsiradék és sertéshús beszer
zése, továbbá hogy a fenti 
hírek minden alapot nélkülöz
nek, mert a hatóságok nem 
foglalkoznak az említett intéz
kedésekkel és ilyen rendelke
zés nem is fog kijönni. 
a A lelkiismeretlen réahirter
jesztők nyilván a magyar nép 
nyugalmát akarják - híreikkel 
megrendíteni Ezek az elemek 
ellenségei, a magyarságnak s 
kerékkötői a szebb jövendő 
kibontakozásának, Az ilyen 
hasois híreknek sepüd se adjon 
hitelt, de mindenki ‘ tartsa kö
telességének, hogy á felelőtle
nül fecsegöket ártalmatlanná 
tejpre.,

Nyomtatványt

szép* kivitelben készít a 
MflUer-nyoiuda

Főpapi kinevezés
Fetzer József a szarvasi kaioli-

kuitíg kiváló lelkipásztora 
apát lett

Dr. Scheffler János szatmári 
püspök, nagyváradi apostoli 
kormányzó a szarvasi r. kát. 
plébánia gondos és híveit min
den odaadásával szerető, azok 
lelkigondozását szívén viselő 
plébánost Fetzer József pápai 
kamarás, esperes-plébánost bá- 
tormostori c. apáttá kinevezte. 
Fetzer József a r. kát. egyház 
új főpap ja negyedszázadot meg
haladó idő óta vezeti a szarvasi 
r. kát. egyházközséget, mint 
esperes-tanfelügyelő az egyházi 
kormányzat terén is kiváló 
működést fejt ki immáron 15 
esztendeje, meg kell állapíta
nunk valóban a legméltóbb volt 
erre a díszes kitüntetésre. A 
kinevezés felhatalmazás mind- 
ama kiváltságokra, amelyeket 
az apostoli szentszék a magyar- 
országi apáti cinek tulajdono
sai részére engedélyez. Amikor 
e főpapi kinevezést örömmel 
adjuk hirül, Fetzer József to
vábbi lelkipásztori munkájára 
a jó Isten bőséges áldását 
kérjük. Értesülésünk szerint az 
új főpap ünnepélyes beiktatása 
még karácsony lelőtt megtör
ténik.

A

Társadalmi és vallási különb
ség nélkül végtelen örömmel 
tölt el mindenkit Szarvason 
Fetzer József jól kiérdemelt 
kitüntetése. Közel három évti 
zedes működése során olyan 
embert.ismertünk meg Fetzer 
Józsefben, aki a maga legne
mesebb hivatását ritka felké
szültséggel,komoly igyekezettel, 
nemes szívvel, mély vallásos
sággal és meggyőződéssel, pél- 
dátadó szerénység és vailási 
türelemmel úgy és akként tudta 
éB tudja betölteni, hogy mun
kájából egyházára fény, híveire 
áldás háramlott mindig, a más 
vallásúak részéről pedig mély
séges tisztelet, megbecsülés és 
szeretet nyilvánult meg szemé
lyével szemben. Tudjuk, hogy 
újabb elismerése képességeinek 
és képzettségének csak fokozni 
fogja munkakedvét Isten virái 
gos kertjének az Ember lelké
nek ápolásában. Ehhez kívá
nunk Neki erőt, kitartást és 
egészséget hogy maradéktalanul 
betölthesse azt a hivatását, 
amelyet Isten dicsőségére, az 
emberek boldogulására és a 
maga örömére évtizedekkel ez
előtt választott

. — Gépkezelői tanfolyam. A 
Tiszántúli Mezőgazdasági Ka
mara 1943. évi január, február 
és március hónapjaiban Deb
recenben és Szolnokon egy- egy
3 hetes mezőgazdasági gépke
zelői tanfolyamot rendez. A 
tanfolyamra felvehető minden 
olyan egyén, aki 18. életévét 
betöltötte és 'írni-oivásni tud* 
A  tanfolyam tan- és beintási 
díja: 15 pengő. Akik résztlit
vánnal* venni, a tandíj egyidejű 
beküldésével már most bizto
sítsák, felvételükét a Tiszántúli 
Mezőgazdasági Kámáránál,Deb- 
rtpen, Hunyadi u. 5. szám.
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Szarvas  és Vidéke 3. oldal.

Istentiszteletek :
A szarvasi áj. iu ev. ó-lem plomba a 

vasárnap délelőtt tót, negyed 11 érakor 
magyar, az újtexnplomban délelőtt 8 óra
kor tótnyelvű istentiszteletet tartanak

A szarvasi róm. kát templomban 
vasárnap és ünnepnap reggel 6 órakor 
hajnali mise. Fél 9 órakor diákmise, 10 
órakor nagymise, prédikáció. Délután 3 
órakor Utáni*, utána ádventi d6lul>n. 
Köznapokon mise 6 és egynegyed 8-kor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 óaától az 
Árvaház dísztermében.

Advení
Üjra ádventbe értünk. A ke

resztyén egyház ősidők óta meg
üli az ádventet, -mintegy előké
szítésül a közelgő karácsonynak. 
Az évröl-évve visszatérő advent 
egyszerű «. v.lékezés és ünnepi 
előkészület. . Azonban ma egy 
sokkalta nagyobb vonalú ádvent 
körvonalai bontákoznak ki. Ér
zékeny lelkű emberek finom ér
zékkel észreveszik a jeleket, me
lyek körülöttünk sűrűsödnek, 
amelyek Krisztus egyre közelgő 
visszajövetelét hirdetik. Népek 
népek ellen, országok országok 
ellen támadnak, a felborított 
gazdasági megállapodások feje- 
tetejére állítják á közállapotokat 
s kezdetét vette világszerte a 
nagy nyomorúság és a nélkü
lözés, amelyet Jézus előre meg
jövendölt, mint ez ő eljövetelének 
előjelét. (Máté 2Í.J

Nem tudjuk, ítqgy ezek való
ban-e ama utolsó figyelmeztető 
jelek, mindé, leseke st.k minden
ből arra eng*i£kílje&ezíetni, hogy 
a világ helyzete erősen hasonlít 
a megjövendölt állapotokhoz.
• Lehet, hogy még súlyosabb 
korszakok jönnek majd még 
későbben, de lehet az is, hogy 
ez a mostani háborúság növi ki 
magát egy „tökéletes“ katakliz
mává, olyanná? mely valóban 
éretté teszi a helyzetet Krisztus 
visszajövetelére. Üa nem is tud
hatjuk a pontos időt, kötelessé
günk, hogy „józanok“ és éberek 
tegyünk f ... Ilyen „vigyázó“ 
legyen a mai,ád»entünk !

— Kitüntetés. Dr. Raskó Sán
dort — községünk szülöttét, 
Raskó.Kálmán áy. éimn. igaz
gató fiát, a thonv̂ aeUni minisz
térium titkárát,,* m, *ir. hon
védelmi mioitztoir/ ■», „közszol
gálat terén buzgó és igen ered
ményes szolgálataival szerzett 
érdemeiért- elismerésével tün
tette ki, s egyben külön, méltó 
jutalomban is fészesitette. A 
becsületes, szörfös munkával 
és igyekezettel? kiérdemelt e 
díszes kitüntetéshez a szülőfalu 
meleg szívvel gr̂ tuláL

— Hénelék k iá llítása  az 
Árpádban. December 5-én nyí
lik meg a P # « *  külföldi 
tárlatokon elöoyösen . ismert 
Hénel Gusztáv ^  Margit festő- 
mfivészek, a ^ngyar Képző
művészek Or̂ zálds Szövetsége 
és Nemzeti Szattn m'vésztag- 
jainak képkiáUftwa az Arpád- 
kávéház külön qjires földszinti 
termében. BejArtít a tejpiac- 
felőli oldalon. A^képek 6—12 
havi részletre is , vásárolhatók. 
Nyitva 10-W U  fél 3-8 
óráig. Belépödlî  nincs. A ki
állítás csak rövî  ldeig marad 
nyitv*.

— Értesítés. Tisztelettel érte- 
síi*5 n a szállítóközönséget, hogy 
üx Igazgatóságunk a torlódás 
r.lköiülé^'i coljából Szarvas ál
lomáson a darabáruk fekbérét 
iádéit raktárba 6 fillérről 20 
fillérre, raktáron kívül 3 fillér
ről 10 fülérre felemelte.

Kollénví áÜomásfőiiokc

— Rendezik o tejeü&ást. A 
közeliátás egyik legfontosabb 
problémája a tejellátás. A leg
újabb tervek szerint a legköze
lebb kiadandó rendelet akként 
intézkedik e kérdésben, hogy 
kötelezni fog minden tehéntartó 
gazdát tehenenként és évenként 
360 liter tej beszolgáltatására. 
A tejet kijelölt teigyüjtő köz
pontok gyűjtik majd s maximális 
áron osztják szét a fogyasztók 
között.

— A gazdák külön engedély 
nélkül szolgálhatok ki vasárával.

vasáru elcsalásával kapcso
latban a kereskedelemügyi 
miniszter a kövei kező döntést 
hozta: a 85.000/1942 K. M. sz. 
rendelet, csak a kereskedők 
vasáru ellátását érinti. A  pék
iparosok, hentesek és kádárok, 
valamint a gazdák részére tehát 
vasárut továbbra is minden 
külön engedély nélkül kiszol
gáltatható.

— Mennyi a fakitermelésünk?
Az állam erdővagyona a terü
letgyarapodásunk folytán tizen
egy szeresére növekedett: a
C<onkaországban 90.176 ka 
tasztráüs hold vó!t, most pedig 
1.039.488 katasztrális ho.!d, A 
Délvidék visszatérésével 27.051 
katasztrális holddal gyarapodott 
az állami erdőgazdasági birto- 
hok területe. Az. egymillió* ho! 
dat meghaladó erdőterülétnc k 
mintegy kétharmada lomberdő, 
egyharmada fenyőerdő. A jövő
évi üzeenterv szerint az évi 
vágáőterűiet 9.102 katasztrális 
hold 1 9 millió köbméter fa
anyaggal Az állami erdőkben 
üzemben lévő erdei vasutak 
hossza 55 km,

— Szalóncukor éra, A  hiva
talos lap s számában köz- 
ellátásügyi miniszteri rendelet 
jelent -meg a szaloncukor árá
nak megállapításáról. Az úgy
nevezett konzum szalóncukor 
legmagasabb gyári ára kilón
ként 4 p 2ngő, a luxus sztflón- 
cukoré pedig 6 pengő.A.^agy- 
kereskedők a beszerzési árhoz 
5, a kiskereskedők legfeljebb 
25 százalék bruttó hasznot szá
míthatnak hozzá* Az idei ka
rácsonyi idényben a gyárak az 
általuk gyártott szalóncukor- 
,mennyiség négyötöd részét a 
konzum szalóneukorra megálla
pított 4t pengős, a luxus szalón- 
cukorból az égés? . mennyiség 
egyötöd részénél nagyobb ki
hozatalt csak a közellátási mi
niszter engedélyével lehet for
galomba hozni.

„Kulacs
bén- (a volt Bárány-vendéglőben)

Kitűnő itq lók!
Ha egyszer el jön, min
denkor idekívánkozik!
örömmel Tárj* , ,

Jánovszky György
.• ^tulajdonos. v* V

— Trafikok i árórája. Pénz- 
iigycEíiniszteri rendelet újból 
szabályozta a dehanyárudák 
záróráját akkení, hegy a trafi* 
kosok a dfli szünet botí-íájiá- 
val regéli 8-cóí ns:* 7-i- köte
lesek nyüvaterUmi. Nyáron 4 

óránál, télen 6 óránál előbb 
nem nyithatnak ki s e&íe lég' 
feljebb 8 íg árusíthatnak. A 
déiiszünet 1 órától 3-ig terjed.

— Újból szobáiyozták a vágó
marha árát. Az Országos Me
zőgazdasági Kamara ezúton 
hívja fel a gazdatársadalom ii- 
gyelmét arra, hogy a közellá
tási miniszter a kamara elő
terjesztésére újból szabályozta 
a vágómarha éa vágó bivalyok 
árát. A most megállapított árak 
azonban nemcsak a legmaga
sabb, hanem egyben legala
csonyabb árak is, ami annyit 
jelent, hogy a kereskedők ezek
nél az araknál sem többet, 
sem kevesebbet nem fizethet
nek. Ezek az árak a követke
zők : Ökör 1. oszt. 1'70, II. oszt. 
1'50, Hl. oszt. 1'30, csontozni- , 
való 110; bika 1. őszi. 1*65, 
IL oszt. 145, III. oszt. 1#25, 
csontorvaló 105; tehen I. oszt.
1 60, 11. oszt. 1 40, III, oszt, 1'20,* 
csontoznivaló 1 pengő fe g-kent. 
Fontos, tudnivaló a gazdák 
számára is, hogy a kereskedők 
a megvásárolt vágómarhákról 
vételi jegyet kötelek kiállítani, 
amelynek egy példánya az el
adó gazdánál marad*

*

— Hogyan látom a falu éle
tót címűiéi irt vezttecikket 
Váracty József, a ssjóec»egi 
önképzőkör ifjúsági einóke a 
Magyar Föld legújabb számá
ban. 'A magyar iám üép^s he
tilapja az újborok kezeléséből 
a novendekbikak tartásiról és 
a gomb&beiegsegek eiieni ve- 
dekeze&rői kozpi erteke? szak
cikkeket. Ismerteti a beiga 
óriasnyuí tenyésztését es érae- 
kes kepekben számol be a 
Mezőgazdasági Művelődési Tár
saság páiyaz&ianak eredménye
iről. Eipeszélest, verset, hábo
rús kepekot, kisgazdák cikkeit, 
rendeletiket, piaci és vásári 
árakat és sok más, érdekes

cikket és képet találunk benne. 

Kapható az újságárusoknál és 

az IBUoZ-pavillonokbaa. Mu
tatványszámot küld a Magyar 

Föld kiadóhivatala: Budapest, 
VII. Erzsébet körút 7.

—  Felemelték a rádió díj‘át,
A rádióelőfizetési dijai decem
ber hó 1-vet havi 20 fillérre! fel
emeltek. A december havi kü- 
lÖDbőzetet a januári díjjal együtt 
szedik be a postahivatalok.

— Anyakönyvi hírek. Szület
tek : Tóth Miüáíy és Kxiviánszki 
Erzsébet fia Minály, Krajcsovics 
András és Janccikó Maria fia 
András, -Magloczki Mihály és 
Kondor Erzsébet fia haivfcszü- 
letett, dr. Moiaar György és 
Hanó Erzsébet leánya Emese, 
Meszjarik Mihály és Medvegy
• Katalin ieánya Mária, Madarász 
János és Litauszky Anna íia 
Pál, Dudás Mihály és Rucsai 
Eszter ieánya Eszter, Kovács 
Mihály és Janúrik Mária íia 
András. — Házasságot kötőt- 
íe k : Kiszely András Diószegi 
Juliannaval, Juhos Márton 
Gergely Zsuzsannával, Zvara

é János Kondacs Mariával, Pia
csek István Sonkoly Judittal, 
Piacsek János .Kiss Ilonával, 

’Petendi Lajos Kuniia Máriával, 
? Sebjan Farkas Pál Sznyida 
Zsuzsannaval, Hicz Mihály 

> Kiszely Zsuzsannával. Elhaltak ; 
bztraka Mária 61 éves, özv. 
Gaál Györgyné Litauszki Ér- 
zsebet 64 eves, Viüa Pál 35 é*, 
Deutschenschmiedt János 30 é., 
özv. Pribelszki Mártonne Med
vegy Mária 68 éves, Hrncsjar 
Pál 86 éves, özv. Simon János 
85 éves korukban.

Bírósági hírek
Komor Istvánná Ívángya Erzsé

bet öcsödi lakos Olaü Antal 
szintén öcsodi lakostól 4 drb 
ágyxleszkat,. egy- ágy oldalros- 
teiyat, kD, 60 üg tűzifát lopott 
el. Nyoxnapi íognázra ítélték, 
de az ítelec ve^renajtásat 3 évi 
próbaiaóre felfüggesztették.

—  Glembociki Jánosné Bw- 

.csik Erzsebet szarvasi lakos
• Giemboczki Aciűa^zihtén köz- 
.• ségünk lakosától huzamosabb
időn át 9 tyúkot, 4 dt petróle
umot, 12 kg lisztet, 2 arb női- 
inget, több törülközöl és sza- 
kaj(óruhát< *0 kg búzát, egy 
ezüstórát és,33 pengő készpénzt 
lopott el. Égy havi fogházat 
kapott.

Kíta Györgyné Maglóczki 
Mária csabacsúdi lakos a , vas
úti pályatesten és töltésen 4 
drb tehenét őrizetlenül hagyta 
s ezért 30 pengőre Ítélték-

A beszolgáltatandó búzát és árpát
F V T I I R A  f ő b iz o m ^ n y  o s a

a Szarvasi Takarékpénzlár

saját székházában és a

Mezőgazdasági Közraktárak

veszi át folyó hó 10^-1^ közötti 
beszolgáltatási időben, ahol |az ellen

értékét készpénzben ki is fizetik

Özv, Kozák Istvánné Szekler
Erzsébet békésszentandrási la* 
kos Fazekas András nevű la
kója tulajdonát képező rádió
antennáját magrongálta s ezért 
20 pengő pénzbüntetésre ítélte 
a bíróság.

TURUL M O Z G Q
Az előadások kezdető hétköznap fél 6; 
fél 8f vasárnap fél 2, fél 4, fél 6, fél 8 óra

December hó 5-én, szombaton; 6-án, 
vasárnap ; 7-én, hétfőn bemutatásra kerül 
a világhírű spanyol énekesnő

Ros ita  Se r rano
nagy magyar énakes filmje 6* az

U z B e n c e
Nyirő József erdélyi írónk hazafias 
regényének filmváltozata. Főszereplők: 
Jávor Pál,#Bordy Bella* Szilassy László. 

Kiegészítő: Magyar és UFA híradó*

December hó 8-án, kedden; 9-éa,
szerdán; bemutatásra kerül

A megvádolt asszony
A német filmgyártás nagyszerű alkotása. 
Paul Verhoven rendezése. Egy asszony 
küzdelme mostoha leánya becsületének 
megmentéséért. Főszereplők: Franciaka 
Kiaz, Ferdinand Marian, Maria Landarck. 

Kiegészítésül • az olasz nLUCE" híradó.

A szarvasi kir. jbíróság mint tkvi'hatóság.

6110/1942. tk. szám.
\

Árverési hirdetménykivonat
Dr. Sálacz Aladár Tégrehajtatónak 

Csikal Andrásáé sz. Kovács Julianna 
(előbb férjezett Petes Perdinándné) vég
rehajtást szenvedő ellen indított végre
hajtani ügyeben a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 190 ÍMókekövé- 
teies “ és “jáhiíüTál béHajtásV "végetr az 
Öcsöd községben fekvő, s az öcsödi 
1749 sz. tkvi betétben A  + 2. sor. 4863. 
hrsz. alatt felvett 1 hold 79 négyszögöl 
Házafcjáraudó dúiübdni szántóingatlanra 
1227 60 P; az öcsödi 2394. sz. tkvi 
betétben A  t  aor. 5022. hrsz. alatt 
felvett Házasjárandó dúlóbeni 1495 négy
szögöl szántóingatlanra 729 P ; az öcsödi 
424U. sz. tkvi betétben A  f  1. sorsz. 
4862. hrsz. alatt felvett Házasjárandó 
dúlóbeni-526 négyszögöl szántó Ingat
lanba 414’60 P kikiáltási árban elren
delte. Az árverés a 2394. sz. b^tétbea 
C 7. sorsz, alatt 7770/1936. sz. végzéssel 
Csikai András javára bekebelezett ha
szonélvezeti jogot nem érinti.

Az árverést 1942 évi décember hó 
17. napján délután 4 órakor Öcsöd kös- 
ségházanál fogják megtartanL

Az árverés' alá kerülő 1749. fz. be
tétben! ingatlant 134487 í .  42420. se. 
betétben! ingatlant 1285*38 P vételárnál 
alacsonyabb áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a Jdkiáltási ár lO srAzaléka, 
amelyet a magasább Ígéret ugyanajnAyis 
százalékára kell kiegészíteni.'

Szarvas, 1942. augusztus 24.
Dr. B. Siabó sk. kir. jbfró. > 

A kiadmány hiteléül; 

386 Olvashatatlan aláírás^ dijnok

Községi kád-* és gttzfürtKjénsH 
fiirdörendjé /

. Szarvas község elöljárósága egyhan
gúlag elhatározta, hogy a községi kád- 
és gőzfürdő' október hó 10-től a fürdő 
egyelőig hetenként . 4 napon és,.pedig 
szombat vasárnap, hétf& éá keddfen 
va n  ütemben, további intézkedésig ^  

következőkben állapította még; ; 

Szomb. d. e/ 7-12 óráig férfiak részére 
„ , d. u. 1- 3 M \leány gyem .'
„ d. u, 3- 6 n nők
w d, u. t 6- a ^ liá  gyermekek

Vasárud. •. 7-d. a. 1 * férfiak "tés^toji
d. v*

n 'd. tt.
Hétfőn d. *.

. a «•
JCaddaao.

■ A *

9- 5 
5-8 
7-12 
i ; j  
9-  8
í-ia
1.9

, Mrfitk — „  
, n6k (W*f«

taoltónAlokpitf
éapoig,Mnn(I(.

.  í*HUk «boW 
>SnÉbiiüft yafn^ >  W h  p & é  
U t ̂ Mk aiOUddn) •«««
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Ki fizet hadkötelezettségi adót és kit terhel 
a hadmentességi váitság ?

Reményi- Schneller Lajos pénz
ügyminiszter az appropriációs 
vita során a képviselőházban 
benyújtotta az egyszeri hadkö
telezettségi . adóról, valamint a 
hadmentességi váltságról szóló 
törvényjavaslatot- A javaslatot 
a háborús idők teszik indokolt
tá. A2 országnak katonai, pénz
ügyi és gazdasági téren ki kell 
fejtenie minden erejét, hogy 
megnyerhesse a háborút. A 
hadviseléshez elő kell terem
teni a szükséges anyagi fede
zetet és ép ezért fokozottabban 
igénybe kell venni a polgári 
lakosság anyagi áldozatkész
ségét.

A magyar állam, mint had
viselő ugyancsak kénytelen voli 
fokozottabban igénybe venni 
polgárai áldozatkészségét. Ez 
eddig részben' az adókulcs 
emelésével és belső kölcsönök
kel történt. Emellett azonban 
indokolt fokozottabb anyagi 
áldozatot kívánni azoktól, aki
ket az eddigi adóemelések ke
vésbé érintettek, vagy akik 
másokkal szemben kedvezőbb 
helyzetben vannak. Azok, akik 
nem teljesítenek katonai szol
gálatot, kivételesen és döntően 
jobb helyzetben vannak, mint 
azok, akik katonai szolgálatot 
teljesítenek. Ez utóbbiak hát
rányos helyzetét a kormány a 
kedvezőbb gazdasági helyzet
ben lévők megadóztatásával kí
vánja kiegyenlíteni. Ebből a 
célból terjeszti elő a kormány 
a törvényjavaslatot, amely egy
felől megadóztatja azokat, aki
ket katonai szolgálatra alkal
matlanoknak találtak, másrészt 
váltságot követel azoktól, akik
— akár voltak katonák, akár 
nem, a mostani világháborúban 
sem katonai, sem pedig hon
védelmi munkaszolgálatot nem 
teljesítenek.

Eszerint tehát hadkötelezett- 
ségi adót fizetnek a katonai 
szolgálat alól mentesülő állítás- 
kötelezettek, továbbá azok, a- 
kik, alkalmatosságuk miatt ka
tonai szolgálatot egyáltalán nem 
teljesítenek, vagy akiket pót
tartalékba helyeztek, vagy pedig 
akiket a már megkezdett kato
nai szolgálatuk kitöltése előtt 
elbocsátottak a honvédség kö
telékéből. Minthogy az ilyen 
személyek rendszerint kereset
nélküli kiskorúak, vagy pedig 
még pályájuk kezdetén állanak, 
tehát túlnyomórészben szülői 
támogatásra szorulnak, a had
kötelezettségi adó kivételével 
nemcsak a saját jövedelmüket, 
hanam szülőjük vagy eltartójuk 
jövedelmét is számításba veszik.

T E M E T É S E K E T
u V

a legnagyobb gonddal vég
zem, a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, a legna
gyobb igényeket kilégitek. 
Halottszállítás, exhumálás 
nálam megrendelhető

H a n tos György
temetkezési vállalkozó 
IL kerület Beliczey-út 17.

A hadmer.tességi váltságot el
lenben minden* olyan állampol
gár fizeti, aki 24. életévét be
töltötte, de 70. életévét még 
nem haladta meg, azonban ez- 
időszerint katonai szolgálatra 
vagy honvédelmi munkára nem 
veszik. A váitság szó nem azt 
jelenti, hogy az összeg lefize
tésével a szolgálatot meg lehet 
váltani, hanem csak azt, hógy 
ezt a közszolgáltatást az állam 
mindazoktól szedi váitság fejé
ben, akik hadkiegészítő parancs
nokságuktól tényleges szolgá
latra vagy honvédelmi munkára 
nem kaptak behívót-

A hadkötelezettségi adó mér
téke természetesen nagyobb, 
mint a hadmentességi váltságé, 
mert a hároméves tényleges 
katonai szolgálat alóli mentes
ség ellenében fizetendő. Azt 
egyszersmindenkorra vetik ki, 
s három év alatt kell megfi
zetni negyedévi egyenlő rész
letekben. A hadmentességi 
váltságot mindig csak a háború 
vagy a háborús veszély tarta
mára lehet kivetni és csak ab
ban az esstben, ha a kormány 
a kivételes hatalmat igénybe 
veszi. A hadkötelezettségi adó 
aiapja az egyes hozadéki adók
nál alapul vett jövedelemhez, 
vagy a hozadéki adó összegé
hez igazodik és mértéke jöve
delmi forrásként különböző, 
aszerint, hogy a szóbanlévő 
adónál a nyers jövedelem, vagy 
a tiszta jövedelem volt-e az 
adó alapja. Ha az adózónak 
többféle forrásból van jövedel
me, a hadkőtelezettségi adó 
végösszegét az egyes jövedelem- 
források után külön-külön ki
számított adók együttes összege 
adja. A hadmentességi váitság 
viszont vagy a jövedelmi adó
nál alapul vett jövedelem, vagy 
a jövedelemre következtetést 
engedő lakásbér összege. En

nélfogva a jövedelem alapján 
0‘6—4 százalékig terjedő prog
resszív kulccsal̂  kiszámított 
váitság és a lakásbér alapján
3—10 százalékáig (illetve azok
nál, akik nem kötöttbérű lakás
ban laknak, 1—8 százalékig) 
terjedő progresszív kulccsal ki
számított váitság közül azt az 
összeget kell a fizetéskötele
zettre kivetni, amely a kettő 
közül nagyobb.

Mindkét adót az adóhivatal 
veti ki. A kivetés ellen a pénz
ügyigazgatósághoz, illetve a 
közigazgatási bírósághoz lehet 
panasszal fordulni. A hadköte
lezettségi adó kivetése egyszer
smindenkorra történik, a had
mentességi váitság összegét év- 
ről-évre vetik ki. Az elsőízben 
megállapított váitság összegét 
a kővetkező évekre is válto
zatlanul kell fenntartania, ha
csak az adózó viszonyaiban 
olyan változások nem állanak 
be, amelyek indokolttá teszik 
a váitság emelését, vagy leszál
lítását. A hadkőtelezettségi adó
nál az adózónak bevallást kell 
tenni birtokában levő Vagyoni 
tárgyairól és jövedelmi forrá
sairól, a hadmentességi váltság- 
gal kapcsolatban ellenben sem
miféle bevallási kötelezettség 
nem terheli, csak azokról a 
változásokról kell bejelentést 
tennie, amelyek következtében 
kisebb vagy nagyobb összeg
ben kell kivetni a váltságot.

A törvény szigorú büntetése
ket állapit meg minden olyan 
cselekményre, mely kijátssza 
vagy ki akarja játszani a két 
adókötelezett s éget.

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető a KRESB  

kertészetben. Telefon: 117

Eladó földek:
132 katasztrális hold részben szántó, részben legelő tanyával Ecseren;

szentesi kövesút méllett ;
58 hold szántó a mezőtúri határban ;
34l/i katasztrális hold szántóföld és 17 hold kaszáló Külső Ecseren;
20 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen ;
14 hold szántó a Décsi laposon ;
8 hold szántó a Tóniszálláson;
6 és fél hold Kákán kanális közelében;
2—3 kishold príma szántó a VII. külkerület 472. sz. tanya mellett, csabai 

kövesúthoz közel;
2400 négyszögöl területű 1. osztályú szántó a Maginyecx-dűlőben;
Körösparti nyaraló köépülettel;
600 négyszögöl dinnyéi öld cigányén szőlőkben ;
241 négyszögöl dinnyeföld Nyúlzugban;
4 járás közös legelő Tóniszálláson ;

Eladó házak :
Kondoroson piactér mellett lakóház teljesen felszerelt sütödével ; 
Békésszentandráson szőnyeggyár közelében cserepes lakóház.

Szarvason:

I. kér. 184. sz. sarokház, melléképületekkel;
I. 432. sz. cseréppel fedett beltelkes lakóház, melléképületekkel;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész;
170 négysz. üres telek sarok mellett;
2 db 400 négyszögöles telek L kér. 391 sz. ingatlanból;

1 Bővebb felvilágosítást nyújt

q Szarvasi Hitelszövetkezet
mint az O . K. H. tag ja  pénzintézet,
ahol ingatlanok adásvételének közvetítésével is foglalkoznak.

Ugyanezen pénzintézet képviseli a Gazdák  B iz tos i tó  
S zöve tkeze té t ;  folyósít termelés és beruházás céljait 
előmozdító 4 V* ’/e-ot kamatozású kötvénykőlcsöket és 

kamatmentes lókölcsSnt. 321

É r t e s í t é s !
Van szerencsém a nagyérdemű 
hölgyközönség tudomására hoz* 
ni, hogy budapesti tartózkodá
somból vissza térre

n ő i s z a b ó  sza lonomat
megnyitottam, melyben első
rendű, budapesti kivitelű, mo
dern k a b á t o k ,  kosztümok, 
msnyouzonyijsitil^gysrmsk 

359 ruhák a legizlésesebb fazon
ban készülnek.
Szives pártfogást kér

Tusjókné László Erzsébet
I. kerület 517. sz. Saját ház

M e g h í v d

A Szarvasi Gyümölcsértéke
sítő és Központi Szeszfőző 
Szövetkezet folyó évi december 
hó 13 án délután 2 órakor saját 
székházában tartja

é v i  r e n d e s  

k ö z g y ű l é s é t ,

mely a megjelent tagok szá
mára való tekintet nélkül 
határoz az előbbi — határozat- 
képtelen — közgyűlés tárgy
sorozat felett.

A Szövetkezet tagjait ezúton 
is tisztelettel meghívja

az Igazgatóság. 

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó, jegyzőkönyvvezető, 

jegyzőkönyvhitelesítők és szavazatszedő- 
bizottság kiküldése.

2. Igazgatóság jelentése az 1941—42-ik 
üzletévrŐl.

3. Felügyelőbizottság jelentése.

4. Zárszámadások megvizsgálása, jóvá
hagyása és a mérleg megállapítása.

5. Az eredmény hovafordítára feletti 
határozathozatal.

6. Igazgatóság és felügyelőbizottság fel
mentése.

7. Igazgatósági tag és felügyelőbizott
sági tag választása.

8. Alapszabályerűen érk, indítványok 
tárgyalása, azok felett határozathozatal.

A mérleg és eredményszámla a Szö
vetkezet hivatalos helyiségében f, hó 12- 
től közszemlére ki van téve, ahol azt a 
tagok megtekinthetik.

A tagok jelenlenlegi száma 619, aki
nek birtokában 829 üzletrész van. Az 
év folyamán sem belépett, sem kilépett 
tagok nem voltak.

APRÓHIRDETÉSEK
Ügyes fiút tanulónak felvesz Szloszjar 

Ferenc fodrászmester. 365

Használt zongora eladó. Megtekinthető 
I. kér. 21. szám alatt. 368

Csabacsűdön a Bontovics-féle földből
5 hold jutányos áron eladó. Érdeklődni 
lehet a Békésszentandrási Takarékpénz
tárban Bszentandráson. 358

11. kerület 153. sz. alatt papír- és 
illatszertár és egy télikabát eladó. 375

Eladó Tóniszálláson 2080 négyszögöl, 
Berényi-út mellett 1714 négyszögöl föld. 
Érdeklődni Govibár András VIL kül
kerület 65. sz. 374

Bútorozott szoba kiadó ellátással Is. 
1. kerület 151. szám. 374

1. kerület 234. számú ház nagy telek
kel sürgősen eladó. Érdeklődni lehet
1. kér. 145. sz. alatt. 379

Príma harzi kanárik jutányos árban 
kaphatók Békésszentandráson N a g y  
G y u l a  tenyéssdéjében. 37#

Használt lószőrmatracot vennék. Cím 
a kiadóban. 384

Fonóasszonyoknak munkát ad Placskó 
Boriska IV. kér. 169. 185

NYOMATOTT MÜLLER KÁROLY 
KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZARVAS


