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Pillanatok
alatt változik a világpolitikai 
helyzetkép. Ma még a nyu
gati hatalmak megdönthetet
len erejéről számolnak a 
tudósítások be, holnap már 
újra a tengelyhatalmaké a 
döntő szó. A szegény, a 
politikától messze távoleső 
újságolvasó pedig hovatovább 
véglegesen elveszti a történé
sek feletti ítélőképességét s 
minél többet olvas, annál 
inkább érzi tökéletes tájéko
zatlanságát. Az objektív mér
legelésről már régen elszokott 
hogy a mai híreket nem lehet 
a biztosnak látszó következ
tetésig leszűrni s nem lehet 
csalódás nélkül átélni egyet
len napját sem ennek a mai 
zavaros esztendőnknek. E 
gyetlen egy dolog van pedig 
csak, mely az érdeklődés 
középpontjában á ll: a háború 
vagy béke kérdése s egyetlen 
vágya mindenkinek: a béke 
biztosítása. S csak az ezek 
körül tobzódó események, a 
töméntelen politikus őrült 
vitustánca a kettő között az, 
amely a közhangulatot a 
végtelenségig felcsigázza, s 
idegeket a pattanásig feszíti. 
Az egyik oldalon, esküsznek 
a békére, a másiknak élesre 
fenik a fegyvereket s tenger
nyi érték elpusztításával, mil
liók élete árán remélik a 
megmaradt milliók gondtalan 
életét biztosítani. Pedig mi 
lyen könnyű volna a kérdés 
megoldása, milyen egyszerű
nek látszik az egész problé
makomplexum, ha az egész 
dolgot nem a tudományos, 
a szövevényes politika, hanem 
az egyszerű — de mindig 
világos elméjű — népi el* 
gondolások, észrevételek a- 
lapján vizsgáljuk. Mert nevez- 
hetjük a jelen állapotot egyes 
államok hatalomféltésének, 
hívhatjuk mások túlzott ha 
talomvágyának; egy ‘a kérdés 
nyitja: a földi javak becsü
letes, tisztakezü megosztása, 
s biztosítása minden ember 
életben való jogának. Persze 
ez kizárja, hogy búzával füt- 
sék a mozdonyokat, mikor 
milliók éheznek, nem tűri a

kávé tengerbevetését 10 pen
gős kg-i ár mellett, tiltakozik 
az olajkutak lezárása ellen, 
mikor nálunk 34 fillér a 
petróleum, stb., stb. Soká, 
nagyon soká lehetne folytatni 
a felsorolást, míg egyszer 
gyilokra, ágyura, repülőre, 
védelmi vonalra stb. rátalá 
lünk. Nem is az a fontos — 
pedig ma a körül megy a 
vita — hanem az első, mely
nek különbségei ha eltűnné
nek, nem lenne internaciona
lizmus és nacionalizmus, nem

lenne túl szegény és nagyon 
gazdag, csak sok-sok meg
elégedett, boldog halandó e 
föld tekén. Nagy jó uraim! 
Politikusok! Ezt a kérdést 
oldják először meg, akkor 
nem lesz majd háborús ve
szély, csak áldásos béke 
mindenütt Igaz, ehhez meg 
engedékenység kell azok ré
széről, kiknek a föld javaiból 
túl sok adatott. De vájjon 
talán nem éppen ellenkezője 
a baj ? !

_  7 __

Uj utakon 
a levente-kiképzés

A Levente Egyesületek éle
tében eddig lelolyt idő meg
győzte az illetékes hatóságo
kat arról, hogy mennyire 
áldásos az ifjúság szellemi 
és testi nevelése tekintetében 
az azokkal való állandó in 
tenzív foglalkozás. A honvé
delmi kormányzat éppen e- 
zért szinte teljesen uj ala
pokra fektették s a most 
szeptemberkor megkezdődött 
uj levente-élet már az uj 
törvény alapján indul meg. 
Az uj törvény egyes szaka
szait következő számainkban 
bővebben fogjuk ismertetni.

*

Az uj honvédelmi törvény
1939. évi II. te. 7—11. §-a 
alapján közhírré teszi a 
szarvasi levente egyesület, 
hogy a foglalkozások folyó 
évi szeptember hó 1-én meg
kezdődnek.

Leventeköteles minden ma
gyar állampolgár ifjú, annak 
az évnek szeptember hó I ső

napjától, melyben 12. évét 
betölti, mindaddig még tény
leges katonai szolgálatát meg 
nem kezdi. A levente köte
lezettség általában megszűnik 
legkésőbb annak az évnek 
szeptember 30-án, melyben 
az ifjú a 23 ik életévét be
tölti. Ezen életkoron túl is 
leventekötelesek maradnak 
tényleges katonai szolgálatra 
való bevonulásukig azok, a- 
kik tényleges katonai szolgá
lat megkezdésére halasztást 
kaptak.

A fent hivatkozott törvény 
alapján felhivatnak a szülők, 
munkaadók, szállásadók,hogy 
a leventeköteles ifjakat a 
foglalkozáson való pontos 
megjelenésre utasítsák.

A foglalkozás helye és 
időpontja a közeljövőben 
megjelenő falragaszokon lesz 
közhírré téve.

Szarvas, 1939. aug. 22.

Levente Egyesület.

Országos 
Protestáns Napok

Az Országos Bethlen Gábor 
Szövetség, mint a magyar 
reformátusok és evangéliku
sok egyetlen közös átfogó 
társadalmi egyesülete, minden 
október hó 31-én bensőséges 
keretek között rendezi meg 
a Reformáció emlékünnepét.

Ezeken az emlékünnepeken 
azonban eddig csak a fővá
ros protestánsai vettek részt. 
A Szövetség régi tervének 
és számos vidékről jövő ó- 
hajtásnak tesz eleget, amidőn 
ebben az évben először, a 
reformáció emlékünnepét or

szágos keretekre méretezi. A 
szövetségi választmányi ülés 
elhatározta, hogy evégböl 
október hó 28—31. között 
négy napig tartó „Országos 
Protestáns Napokat" rendez 
Budapesten. A Protestáns 
Napok jelentőségét nem szük
séges hangsúlyozni.

Valamennyi magyar pro
testáns régóta szükségét érzi 
annak, hogy az ország min
den részéről testvéri találko
zásra gyűljön össze; hogy 
kifelé is tanúbizonyságot te
gyen élő evangéliumi hitéről, 
protestáns öntudatáról, hogy 
a két protestáns egyháznak
— amely a történelmi múlt
ban gyökerezik — nagy 
szerepe és hivatása van a 
magyarság életében. A Szö
vetség tudatában van annak, 
hogy nehéz munkára vállál 
kozott. De bíznak az Isten 
segítő erejében, protestáns- 
evangélikus és református 
testvérek megértő támogatá
sában és hiszik, hogy az 
Országos Protestáns Napok
nak méltó sikerük lesz.

Az Országos Protestáns 
Napok tervezetét legközelebb 
közöljük.

Zeneiskola
Amint az irodalom gyön

gyeinek ápolását s az uj 
magyar irodalom fejlesztését 
az irodalmi társaságok van
nak hivatva irányítani, a ze
neiskola. Egy város művelő
dési élete zenekultúra nélkül 
nem teljes, ezért ennek fej
lesztése, ápolása, minden 
városnak elsőrendű kulturális 
célját kell, hogy képezze. 
Ennek a kulturágnak talaja, 
melyből táplálkozik, felnő, 
hogy terebélyes fává fejlőd
jék, melynek lombjai alatt a 
napimunka fáradsága után a 
kulturlélek megpihenve fel
üdüljön: a muzsika s ennek 
elindító magva a zeneiskola.

A zeneiskola egyrészt a 
gyakorlati oktatással, vagyis 
magával a muzsikával a fej
lődő gyermek lelkét nemessé 
és finoman érzővé formálja,

Ara 10 fillér



2. oldal. Szarvas és Vidéke 1939. augusztus 25.

Levente-versenyekmásrészt az elméleti oktatás
sal a zene megértéséhez el- 
maradhatatlanul szükséges 
alapot megadja. A városok 
zeneiskoláinak kulturális hi
vatását és jelentőségét hiven 
tükrözi Debrecen, Szeged, 
Miskolc a megértése s er 
kölcsi pártfogása folytán a 
zeneiskolák e városoknak 
számottevő intézményeivé fej
lődtek.

Ez a hivatás vár a közsé
günkben felállított zeneisko
lára is, s hogy ezen hivatá
sát be is fogja tölteni, biz
tosra vesszük, hiszen ezen 
uj intézményt a város egész 
társadalma meleg szeretettel 
fogja pártfogásba venni, mint 
amilyen szeretettel, megér
téssel és fáradságot nem is
merő szorgalommal fogják a 
tanszékeket ellátó Liszt Fe
renc zeneművészeti főiskolát 
végzett okleveles tanerők 
Fábry Anikó zongora, (Bartók 
Béla növendéke), Márfy János 
hegedű (Walldauer Imre 
növendéke), Báthory Sándor 
gordonka (Zsámboky Miklós 
növengéke) a kultuszminisz
ter engedélye és felügyelete 
alatt álló zeneiskolában hiva
tásukat betölteni.

Midőn az államilag enge
délyezett zeneiskolák nevében 
kőszönetemet fejezem ki ez 
uj intézményt támogató ve 
zető férfiaknak a zeneiskolát 
Szarvas igen tisztelt társa
dalmának nagybecsű figyel
mébe ajánlom,

BRODSZKY FERENC
Veszprém város zeneiskolának 

igazgatója.

— A méznek egy háztar
tásból sem szabad hiányoz
nia, mert erőt ad, rendben 
tartja az emésztést sőt 
gyógyszerül is szolgál. 201

F. hó 20-án a Szarvasi 
Levente Egyesület Béke 
sen az ottani Levente 
Egyesülettel atlétikai ver 
seny és kézilabda mérkő
zés keretében mérte össze 
erejét. Mindkét egyesület 
teljes felkészültséggel in 
dúlt a versenyen, melyről 
az elért szép eredmények 
hű kép 't nyújtanak. A ver 
seny eredmény* it az aláb 
biak szerint közöljük :

100. m. síkfutás. 2 Me- 
fáni János Szarvas.

200. m. síkfutás. 2. Ste 
fáni János Szarvas. 2. Ko
vács Endre Szarvas.

400 m. síkfutás. 3 Ko
vács II. Szarvas.

800 m. síkfutás. I. Far
kas Antal Szarvas. 3. Ger
gely István Szarvas.

1500 m. sikfutá . 1. Far
kas, 2. Gergely Szarvas.

Magasugrás. 1. Miklya 
Pál Szarvas. 2. Szrnka Já
nos Szarvas

Távolugrás. 2. Szrnka 
Szarvas.

Sulylökés 3. Litauszki 
Szarvas.

Diszkoszvetés. 2. Miklya 
Szarvas.

4x100 m. váltó futás 2. 
Szarvas.

Kézilabda m é r k ő z é s  
Szarvas—Békés 3 :2  (2:2)

Összesen szerzett 'pont 
Szarvas 67. Békés 71.

F. hó 27-én a Szarvasi 
Levente Egyesület látja 
vendégül a Békési L. E. 
a Békésen rendezett ver
seny feltételei szerint ezen 
verseny tulajdonképen foly
tatása a békési versenynek, 
mivel a két versenyen el
ért több pont összege |

dönti el a végleges ered
ményt.

Az atlétikai verseny ke
retében játszik a Szarvasi 
Levente Egyesület atléta 
csoportja kézilabda mér
kőzést a Békési Levente 
Egyesülettel. Az első ily 
mérkőzés lesz ez Szarvason, 
mely sport méltán örvend 
országszerte mind nagyobb 
közkedvetietségnek mivel 
úgy szépségével, mint test
edzés szempontjából felér 
a folbal játékkal és felöleli 
az atlétika csaknem min
den fajának mozgásformá
ját.

A sportmérkőzésre, mely
nek tiszta jövedelme a 
Kassa-Újfalui Levente Egye
sület részére adományozan
dó zászló beszerzési költsé
geire lesz fordítva, levente 
ifságunk munkáját szeretet
tel figyelő és támogató 
sportbarát olvasóink figyel
mét ezúton is felhívjuk.

- Zászlószentelés.
Szarvasi Levente Egyesü
let szeptember 10-én tartja 
zászlófelszentelési ünnepé
lyét s ekkor történik a ki
bocsátandó zászlószegek 
ünnepélyes beverése. Ezen 
zászló lesz átadva f. év 
szeptember 17- én a Kassa 
mellett fekvő Kassaujfalusi 
Levente Egyesü'etnek Ezen 
időre filléres vonat indul 
Kassára, melynek menet
térti jegye cca 6 - 7  P 
lesz. Fel világositástkészség- 
gel ad a levente iroda, vagy 
bármelyik leventeoktató. 
Bővebb közlést jövő szá
munkén adunk.

Hírek
Istentiszteletek :

A szarvasi ág. hitv. ev. ótemplom- 
ban vasárnap délelőtt Ő órakor tót, d. 
e. 10 órakor magyar, az ujtemplom- 
ban 8 órakor tót istentisztelet tar- 
tatik.

Istentiszteletek sorrendje a kát. tem
plomban ; Vasárnap fél 9 ó. csendes 
mise, 10 ó. szentbeszéd, nagy mise. D. 
u. 6 ó. litánia, szentbeszéd. Köznapo
kon a reggeli szentmise 8 ó., a délutáni 
ájfatosságok 6 ó.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap d. e. 10 órától az 
Árvaház dísztermében. — Kondoroson 
minden második vasárnap délután 2 
órakor ref. istentisztelet a községi is
kolában.

— Esküvő. Szerdán este
fél Ö órakor tartotta eskü
vőjét a ref. egyház szer
tartása szerint Szarvason 
Biki Nagy Irén — vitéz Biki 
Nagy Imre községünk köz
szeretetben álló főjegyző- 
zőjének bájos leánya — 
dr. Török Gábor békési 
ügyvéddel. Az esketési 
szertartást Halász-Szabó 
Imre helyi ref. lelkész vé
gezte. Tanuk voltak: a
mennyasszony részéről dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd orsz. 
gyűlési képviselő, a vőle
gény részéről dr. Sebők 
Elek ügyvéd (Békés).

—  Eljegyzés. Szebellei 
Irénkét eljegyezte Bar tón 
Lajos. (Minden külön érte
sítés helyett.

— Eljegyzés. Borgulya 
Zizácskát, a szarvasi pro
testáns leányegyesület tag
ját eljegyezte Fehér Mózes 
m. kir. honvéd-számvevő 
törzsőrmester Gyuláról. 
(Minden külön értesítés he
lyett)

—  BÚCSÚSZÓ. A halál vesz 
teseggel szánt végig az élők 
szivén. Aki sokakkal tett 
jót, sokaknak vesztesége 
marad ó^v. Czupra János
né nemes szivének elcsen- 
desedése meghatott búcsúra 
hívja Sionunkat, melynek 
alázatos, munkás szolgálója 
volt. Életgondjai között 
megértette egyháza gond
jait, gyermektelenségében 
gyermekévé fogadta test
vérei családjukat, sőt szi
vének nemességébe zárta 
az Árvaház gondozottait s 
ennél is tovább ment. Anyai 
szeretettel foglalkozott a 
külmisszió ügyével. Minden 
egyházi, társadalmi hivő* 
szóra felfigyelt, dolgozott

, és áldott. A halál várat
lanul megvetette csendes 
ágyát.Távozásakor érezzük, 
hogy mit vesztettünk. A 
vesztesek könnyeznek,mun* 
katársai áldják emlékét, akik 
jótéteményeit élvezték, há
lával ál'ják körül sírját ab* 
bán a reményben és hit
ben, hogy Isten előtt tudva

Szarvasi Takarékpénztár
a Pesti Magyar Kereskereskedelmi Bank leányintézete 

Telefonszám s. a Magyar Nemzeti Bank mellékhelye uiefonsxóm 5.
elfogad betétéket gyümölcsözésre kedvező
kamatozás mellett és azokat felmondás nélkül előnyös feltételek mellett folyósít kölcsönöket 

fizeti vissza

foglalkozik a banküzlet minden ágával

mint a F U T U R A  főbizományosa
Telefonszám : 65. 

a legmagasabb áron vásárol mindenféle terményt
k e z e l ő j e

a MEZŐGAZDASÁGI KÖZRAKTÁRAK r. t.
i t t e n i  t e l e p é n e k  

Telefonszám 15.
ahol mindenfajta termény és áru alacsony díj mellett tárolható: és betárolt árukra, valamint 

a közraktári jegyekre a bank előnyös feltételek mellett kölcsönt nyújt.

Ké p v i s e l i
a „Generáli" Triesti Általános Biztosító Társulatot és a biztosítási ügyletek minden fajával foglalkozik.
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Használt és új t a n k ö n y v e i t  

előjegyezhetek M f i l l é r n é l  I

van minden tette, mert amit 
a legkisebbeknek is telt, 
annak nevében tette, akinek 
lelkületét hordozta életében 
és akit megnyert ha'álá- 
ban

— Pótbeiratás a gyakorló 
elemi iskolába. A tanitónő- 
képző intézettel kapcsola
tos gyakorló elemi iskolába 
a pótbeiratás szeptember 
hó 1 és 2 án lesz megtartva. 
Mind a hat osztályba, úgy 
leány, mint fiútanulók irat- 
kozha'nak. A beiratkozás 
reggel 8 órától I-ig, délután 
3 órától 6 óráig tart. Az 
iratkozás helye a tanitónő- 
képző intézet gyakorlóis
kolájában van. (Kégi gim
názium épület)

— A Szarvasi Frontharco
sok f. hó 27-én vasárnap 
délután 2 órakór az Árpád- 
szállóban levő froniharcos 
iroda melletti helyiségében 
a rohadni és komarnói 
ütközet 25 éves megünnep
lése végett megbeszélést 
tartanak. Kérjük az érdekel
tek szives megjelenését.

— A Vajda Péter gimná
ziumban a beiratások szept.
6 és 7 én lesznek. Ezt meg
előzően az I.—IV. osztályok 
javító vizsgái 4-ín, az V - 
VII. osztályosokéi 5 én, a 
Vili. osztályosokéi pedig
1 én lesznek, reggel8 órától. 
A különbözeti és magán
vizsgák 4-én és 5 én, az 
írásbeli érettségik 4—7*én, 
a szóbeliek 8-án lesznek. 
A tanév ünnepélyes meg
nyitása szeptember Q én, 
később meghatározandó 
időpontban fog megtörténni 
s ez alkalommal vesz búcsút 
az intézet Raskó Kálmán 
tanügyi főtanácsostól, nyu
galomba vonuló igazgató
jától. A tanítás szeptember
11-én, hétfőn reggel 8 óra
kor kezdődik.

— Tanfolyamzáró szabó- 
vacsora. A helybeli szabó
szakosztály a mull eszten
dőben sikerrel megrende
zett taniolyamot ezidén is 
megrendezte a helybeli 
szabóiparosok és segédek 
dicséretre méltó érdeklő
désé mellett. A tanfelyamot, 
melynek előadója Czirják 
Elek budafoki szabómester, 
szakoktató volt, 24 helybeli 
iparos és szabóiparos segéd 
látogatta. A tanfolyamot az 
elmúlt héten fejézték be 
kiváló eredménnyel, a részt- 
vettek külön kiemelt törek
vése és igyekezete jegyé
ben. A tanfolyamot a járási 
Ipartestület székházéban 
múlt hét péntekjén meg
rendezett banketten fejez
ték be ünnepélyesen nem* 
csak a helyi iparostársa'

dúlom, hanem a többi 
társadalmi rétegek meleg 
és szépszámú érdeklődése 
meilitt. Az Ízletes vacsora 
elfogyasztása után elsőnek 
Korbely Samu szakosztályi 
elnök köszöntötte a meg
jelenteket, majd Medvegy 
Miklós ipartestületi elnök, 
Ugrin László dr, járási fő
szolgabíró, Tákos Lajos, 
Czirják Elek és még igen 
számosán beszéltek. A  jól 
sikerült banketten résztvet- 
tek kellemes, vidám han
gulatban a késő éjszakai 
órákig maradtak együtt.

— Cséplési bál az Erzsébet- 
ligetben. A helybeli hadi 
rokkantak és hadiözvegyek 
egyesülete f. hó 26-án 
szombaton a Erzsébet ligeti 
pavillonban cséplési bálát 
rendez, melyre az érdeklő
dőket ezúton is meleg sze
retettel meghívja és elvárja. 
A bál előkészítése már 
nagyban folyik s a rende
zőség munkája, nemkülön 
ben a minden oldalról meg 
nyilvánuló élénk érdeklődés 
előrevetíti fényét egy nagy
sikerű táncmulatság eljö
vetelének.

— Szüreti bál. A Csabai- 
úti Levente Egyesület Ifjú
sága 1939. évi augusztus 
hó 26-án szombatén a La- 
czó-féle vendéglőnél nagy
szabású szüreti mulatságot 
rendez, melyre az érdeklő
dőket ezúton is hazafias 
szeretettel meghívja és el 
várja.

— A Szarvasi Kereskedelmi 
Szaktanfolyam szeptemberben 
nyitja meg XV. tanévét. A
M. Kir. Vallás- és Közok
tatásügyi minisztérium ta
nulmányi felügyelete és a

Szarvasi Kereskedők Egye
sületének fennhatósága alatt 
álló Szarvasi Kereskedelmi 
Szaktanfolyam XV. tanévét 
1939. IX. 9-én délután 3 
órakor nyitja meg régi 
helyen : a rendelkezésére 
bocsátott gimnáziumi II. 
emeleti helyiségeiben. A 
szaktanfolyam igazgatása 
továbbra is Rasko Kálmán 
tanügyi főtanácsos kezei
ben van. A beiratásokat 
és előjegyzéseket az igaz
gató nyári szabadságának 
tartama alatt a következő 
helyeken lehet eszközölni: 
Kovácsik Pál a Kereskedők 
Egyesülete elnökénél, dr. 
Podany Pál alelnöknél és 
Wágner Géza szaktanfo
lyami gondnoknál. A szak- 
tanfolyam államérvényes 
oklevél kiadására jogosult, 
mely a következő állások 
elnyerésére képesít : ban
kokban, pénzintézetekben, 
takarékpénztárakban, vál
lalatoknál, üzemekben, gyá
rakban, köz és magánhi
vatalokban, köz- és magán- 
gazdaságokban, üzletekben 
gyors és gépírói, levelezői, 
titkári, könyvelői, pénztá
rosi és revizori állások el
nyerésére. A beiratás dija 
10 P, a tandija egész évre 
200 P, mely összeg kére 
lemre 20 P-ös havi előleges 
részletekben is tÖrleszthető. 
Az intézet eddig végzett 
növendékei közül a legtöb
ben a helyi és vidéki ban
kokban, üzletekben, gyárak
ban s gazdaságokban nyer
tek elhelyezést és az iskola 
vezetősége a megnyilvánult 
kérelemre mindenkor gon 
doskodik a Szarvasi Keres
kedők Egyesülete támoga
tásával a végzett növen
dékek elhelyezéséről.

Köszönetnyilvánítás

Mindazoknak, akik felejt
hetetlen jó nevelőanyám, hű 
testvérünk és rokonunk

övz. CZUPRA JÁNOSNÉ

szomorú elhunyta alkalmából 
részvétüket kifejezni, végtisz
tességén megjelenni szívesek 
voltak és ezzel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, jóleső 
együttérzésükért fogadják há
lás küszönetünket.

Szarvas, 1939. aug. 24. 

Kutas György
neveltfia

a Fábri és Czupra-család.

— Berinkey, az egész
országban közismert lélek
látó grafológus ; hírneves 
írásszakértő mindenkinek 
levélben válaszol. Bárkinek 
írásából jellemét, sorsát stb. 
megdöbbentő igazsággal 
feltárja. Díjtalan tanácsokat 
is ad. Cime : Debrecen
Csapó-u. 41. 2*20 P bé
lyegekben melléklendő. Kis
korúaknak árengedmény.

— Szarvasi állami polg. 
leányiskola hirdetménye. Au
gusztus hő 30 án reggel 
8 órakor kezdődik a külön
bözeti vizsga. 31-én reggel
8 órai kezdettel a javító
vizsgát tartjuk meg. Szep
tember 1—2-án lesz a pót
beiratás reggel 8—12-ig. 
A tanévet ünnepélyesen 
szeptember hó 3-án nyitjuk 
meg : 4-én reggel a rendes 
tanítás kezdődik. A beirat
kozáskor fizetni kell 2'50 P 
felvételi dijat, 1 70 P járu
lékot ék 1'20 P filmdíjat. 
Az évi tandij 40 P, ez 8 
havi részletben fizetendő. 
A tandíjkedvezményért nem 
kell külön folyamodni és 
nem kell szegénységi bi
zonyítvány sem Kedvez
ményben részesülnek a 
nagy csaladu, példás ma
gaviseletül jeles előmene- 
telü szegénysorsuak. Egy* 
enruhét, sapkát ne vegyen 
senki előre az esetleges 
változás miatt. Figyelmez
tetem a szülőket, hogy az
I. osztályba a 12 évét be- 
töltöttet csak nagyon kivé
telesen vesszük fel. Az V. 
el mi osztály ' jórendű bi
zonyítványával a polgári 
iskola I. osztályának tár
gyaiból, a VI., VII., VIII. 
elemi bizonyítvánnyal a 
polgári iskola II. osztályá
nak tárgyaiból tett si keres 
vizsga alapján a megfelelő 
magasabb osztályba lehet 
iratkozni. A polgári iskola
111. és IV. osztályú bizo
nyítvány csak vagy nyil* 
vános iskolábajárással.vagy 
magánvizsgával szerezhető 
meg.

Olcsó kerékpárok!
Gyermekkocsik, mechanikai 
javítások, villanyszerelés —  
a legújabb típusú rá d ió k :
Sztrehovszky Márton

villamossági és mechanikai szaküzletében. 

Szarvas. Piac-tér.
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o z i n h a z
Községünk ha t a lmas  

szinpértoló társadalmának 
nagy örömöt okozott, hogy 
Károlyi János neves szín
társulata egy héttel meg
toldotta szezonját. Ezt a 
lehetőséget a közönség 
igyekszik is kihasználni ps 
nem bánnánk, — hogy 
Szabó Sándor szavaival él
jünk — ha az első hó itt 
érné színtársulatot, a mi 
kissé szellős, de mégis 
olyan kedves „fatornyos“ 
színházunkban.

Aug. hó 19 és 20 én a 
„Bubus" ment - tökéletes 
szereposztásban, sima len
dületes előadásban, a kö
zönség legteljesebb elis
merése mellett.

Aug. hó 2l-én Makay 
Margit és Tímár József a 
nemzeti színház művészei 
nek vendégfelléptével a 
„Halálos szerelem', került 
szitué zsúfolt nézőtér mel
lett. A vendégművészek ala
kítása, különösen Makay 
Margité elsőrangú voli, 
szűnni nem akaró taps ju
talmazta az egyes felvoná
sokat és jeleneteket. El nem 
tudjuk azonban hallgatni 
azt’, hogy az itteni színész- 
gárdában akadtak volna 
rátermett játékosok, akik a 
kérdéses darabot szinte 
Ugyah' úgy tudták volna 
lejátszani. Ez nem je
lenti a vendég művészek 
értékének lecsökkentését, 
Kanem csak a szokszor 
oly “'méltatlanul lekritizált 
,,vidékí'r' színészet rehabi
litációját.

Áug. 22-én a „Nyitott 
ablak'*-ot adták eló színé
szeink élénk érdeklődés 
líiellett, mint Szabó S ju 
talomjátékét, 23-án „Egyet
len éjszakára'' került szinre. 
Vértes, 'Szabó. Pintér R. és 
a társulat többi kiváló tag
ja kitet'ték magukért, lel- 
késésén, ügyesen játszot
tak  ̂ mint vérbeli színészek. 
Aug. 24-én az oíy óriási 
sikert aratott színjáték: 
„ijórs István;1 került szin- 
ré̂  itt is óriási sikerek. A 
pompás darabot, a a kö
zönség sók-sok tapssal ju- 
tarnnázta, amit ' a művészi, 
fokion áÜp gárda mindéi) 
tágja válóban' megérdemelt, 

°I>ájĝ él$en, 25 én a „Frap; 
cjg: szpb alá^y" kerül szin- 

4?, Z j- fy i pedig a 
rádióból, is. ismert „Ezre.- 

kisasszony'1- bán gyö- 
ny^Ödhet, a közönség,
melynek gyöi>yöiű íenéje ,̂
r9p p p ;  l|iéjlitásftí a s,ok 

házat fog vonzani.

Áz összes iskolai írószerek
úgymint rajzpapir, vonalzó, irón, toll, tollszár, radirgumi, irónhegyező, gombfesték, 

szineskréta, szinesirón, stb., valamint az összes iskolában használatos előírás szerinti

l Ü Z C t e R  legolcsóbb beszerzési forrósa

Müller Károlyné és irószerkereskedése
Postával szemben Telefon 109

Nagyszabású olajosmag 
termelési akció indult meg

A gazdák részére igen előnyös beváltási árakat 
biztosit a Futura.

Mint az elhangzott kor
mánynyilatkozatokból isme
retes, a búza világpiaci ér
tékesítésének nehézségeire, 
másrészt az olajmagvak
ban fennálló fokozottabb 
bélföldi és külföldi keres
letre való tekintettel meg
felelő nagyszabású akció 
indult meg az olajosmag
vak termesztésének kitér 
jesztése érdekében.

A Földmivelésügyi Minisz
tériumnak nagy programmja 
megvalósításhoz sikerült az 
olajosmagvak termelésének 
támogatására szükséges 
pénzügyi alapokat is bizto 
sitaniá és igy meg van a 
■lehetősége annak, hogy a 
repce, lenmag, szójabab és

ricinusmag eddig kb. 40.000 
holdnyi termesztési terüle 
tét a jövő gazdasági évre 
körülbelül a kétszeresére 
felemeljék. A Földművelés
ügyi Minisztérium az akció 
keresztülvitelével a Futurát 
bízta meg.

A Futura irányítása alatt 
működő Olajmag Értékesí
tő Szövetkezet, amely ed
dig is gondoskodott a hazai 
olajmagszükségletről és 
újabban szójabab, valamint 
licinusmag szerződéses ala
pon termesztését is nagy
ban kiterjesztette, a folyó 
őszi vetésre őszi lenmag 
és őszi repcemag termesz
tésére is köt a gazdákkal 
szerződéseket.

E L A D Ó  I N G A T L A N O K  
Földingatlanok

Szarvason, a Kákái táblán és részben a Hegyes-dűlőben 
lévő 3 katasztrális hold 578 öl szántó, haszon-

211 élvezettel terhelten.

Csabacsűdön, a Nagyréten lévő 55 kát. hold szántó, 
szép tanyával ’és gazdasági épületekkel,

Házingatlanok
Szarvason, a Zöldpázsiton 5 11. szám alatt, 410 négy

szögöl beltelken épült lakóház, melyben 2 szobás 
lakás és egy üzlethelyiség is van.

Szarvason, a Zöldpázsiton, 514. szám alatt, 372 négy 
szögöl beltelken épült lakóház, melyben 2 szobás 
lakás és egy üzlethelyiség van.

Fenti ingatlanok igen jutányosán és kedvező fizetési feltételek mel
lett vehetők meg.

Érdeklődni lehet dr Fisbein Soma és dr. Dávid László ügyvédeknél.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a

Vashulladék Rt, vezérképviseletét
megkaptam s így módomban van mindenféle

ó c s k a  v a s a t
a legmagasabb áron megvenni.

GAÁL ISTVÁN
géplakatos, a Vashulladék Rt. körzeti képviselője 

Szarvas, I. kér. B«nka Gyula-utca 124*

Az őszi lenmag. beváltási 
ára P 41.20 ab. Budapest, a 
pogácsa kedvezmény igény- 
bevétele esetén P 40‘ — 
100 kg.-ként.

A repce termesztésére az 
Olajmag Értékesítő Szövet
kezet csak azokkal a gaz
dákkal köthet szerződéses 
megá'lapodást, akik eddig 
vagy nem termeltek rep
cét az utolsó évben, vagy 
a leszerződött területet az 
eddigi repcetermesztési te
rületükön felül vetik. A 
repce beváltási ára P 25* 
ab bármely gazdasági feladó- 
állomás, ami a repceárak 
ingadozásával szemben igen 
előnyös értékesítési lehető
séget biztosit.

A fennálló előnyökre va 
ló tekintettel a gazdakö
zönség részéről eddig is 
igen nagy érdeklődés mu
tatkozott, úgy hogy aján- 
latos a termelési szándékot 
mielőbb bejelenteni az 
Olajmag Értékesítő Szövet 
(Budapest, V., Akadémia
u. 6 II. em.), amely a ve
tőmag kedvezményes elá* 
tásáról is gondoskodik.

A tavaszi vetésű lenmag, 
szójabab és ricinusmag 
termelési feltételei tekin
tetében is a fenti cimen 
tájékoztatás nyerhető és 
ajánlatos még a vetés-ter
vek végleges lezárása 
e ott mindezeknek a? ola
josmagvaknak a termesz
tésére megfelelő területet 
fenntartani._______________

- Egy felejthetetlen nap!
Az OTI szolnoki ker. pénz
tára e hó 27-én, vasárnap 
egy kellemes kirándu'ásban 
részesíti serdülő tagjait. 
Az ifjú emberkék örömtől 
duzzadó arccal várják ezt 
a napot, hogy egy meghitt, 
kedves szórakozással gaz
dagabbak legyenek és hogy 
kiröppenhessenek a hétköz- 
n.a piság szürkeségéből. Gyü
lekezés vasárnap reggel 8 
órái.* az iparostanonciskola 
udvarán, onnét kivonulás a 
Magyarország Közepe Em
lékműve melletti kiserdőbe 
a Levente Zenekar kísére
tével. Mindenki reggelizzen 
meg. Délben és este igen. 
Ízletes inyencfalatokkul 
lesznek megvendégelve az 
ifjú kirándufól(.
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Használt és új tankönyvek
az összes h e l y b e l i  és k ö r n y é k b e l i  iskolákba

Müller Károlyné könyvkereskedésében
Telefon 109. Használt tankönyveket magas áron vesz és cserél.

Az 1939/40. iskolai évre í 
október 1 -én j

gép- és gyorsíró szakiskola | 
nyilik Szarvason.

A gép- és gyorsíró szakiskolába 
beiratkozhat férfi és nö egyaránt, 
bármilyen foglalkozással, tehát 
bármilyen iskolai végzettségű és 
korú egyén.

A szaktanfolyam beosztása 9 
hónapos, mely idő alatt az álta
lános irodai gyorsirásból és a 
kereskedelmi szakgyorsirásból tö
kéletes kiképzést nyernek a nö
vendékek. Elérik a 120 szótagos 
sebességet.

Gépírásból megismerik az író
gép szerkezetét, pontos, gyors 
kezelését, tisztántartását és javí
tását. Megtanulnak folyékonyan 
másolni, gyorsirási sztenogram- 
mokat gépírással átírni és diktá- 
lás után írni. A vakirásos tizujjas 
rendszerrel elérik a 80 szótagos 
percenkénti sebességet, amely az 
irodai életben már jól használható 
irásgyorsaságot jelent.

Szépírásból, “ helyesírásból, ke- 
reskedelmi levelezésből és keres
kedelmi alapismeretekből is kikép
zést nyernek.

A végzett kereskedelmisták és 
gyakorló gyorsírók számára to
vábbképző csoport beállításáról 
gondoskodom.

Azok számára, akik nappal iro
dákban vagy egyébként el van
nak foglalva külön esti csoportot 
tartok fenn.

A szakiskola növendékei a vál
ás- és közoktatásügyi miniszté

rium 1927. évi 23.993/V. és 1927. 
évi 40.446/V. számú rendelete 
értelmében az Irodai Gyorsírókat 
és Gépírókat Vizsgáló Országos 
Bizottság előtt tesznek vizsgálatot, 
amiről állami bizonyítványt kap
nak. A bizottság 5 télé képesítést 
ad :

1. Irodai gyorsiró az, aki 10 
percen át percenként 120 szóta
gos diktátumot leir és közönsé 
ges Írásba elfogadhatóan áttesz.

2. Elsőrendű irodai gyorsiró 
az, aki 10 percen át 150—200 
szótagig fokozódó sebességű di - 
tátumot leir és közönséges írásba 
elfogadhatóan áttesz.

3. Irodai gépiró az, aki 10 
percen át 80 szótagos sebességű 
diktátumot írógépen elfogadható
an leir.

4. Elsőrendű irodai gépiró az, 
aki 10 percen át 120 szótagos 
sebességű diktátumot írógépen 
elfogadhatóan leír.

5. Egyesitett irodai gyors- és 
gépiró az, aki 120 szótagos gyors- 
irási sztenogrammot gépírásba el
fogadhatóan áttesz. .

A bizonyítványok megszerzése 
igen nagy gyakorlati haszonnal 
Jár. Az irddai elhelyezkedésen

| kivül az állami közigazgatásban,
I az igazságügyi szolgálatban és 
I más közalkalinazásban is ma már 
1 rende etileg megkövetelik a keze

lői személyzettől ezeknek az ál
lami bizonyítványoknak megszer
zését s csak az vehető fel új al
kalmazottként, aki ezen bizonyít
ványok valamelyikével rendelke
zik. A magán munkaadók köré
ben is mindjobban kezdik felis
meri ennek a vizsgálatnak jelen
tőségét, mely tényleg garantálja 
az alkalmazottak tudását. Lényeges 
előnyt jelent tehát, ha az alkal
mazást kereső ilyen bizonyitvány- 
nyal pályázik valamely allásra.

A tanórák beosztása és a tan
díj a következő :

1. gyors és gépírás, heti 12 
óra, havi tandij 15 pengő. Ezen 
kivül beletartozik a 2 óra keres
kedelmi levelezés és ismeretek.

2. esti gép- és gyorirás heti 
6 óra, tandíj 10 pengő.

3. gyorsírás gépírás nélkül heti 
6 óra, tandij 8 pengő.

4. gépírás gyorsírás nélkül heti
6 óra, tandij 8 pengő. |

5. gyakorló továbbképző cso
port, akár gépírásból, akár gyors
irásból heti Ó óra, tandij 5 pengő.

6. különórák bármely időpont
ban, egy különóra dija 2 P, Be
látáskor minden növendék 2 
pengő beiratási dijat fizet. A 
környékben lakó növendékek vas
úti kedvezményben részesülnek.

SA tanfolyamra jelentkezni szep
tember 1-től lehet akár a kiadó- 
hivatalba, akár a lakámon.

MOLDVÁI ILOHÁ
kér. isk. tanár, oki. gépirástanitó.

— Mézzel készült befőt
tek zamatosabb é s  köny- 
nyebben emészihetók, mint 
a .cukorral eltett gyümöl
csök. 201

Hirdessen lapunkban 
mert hirdetéseink 
eredménye biztos

112—1939. vght. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Tolnay Ernő ügyvéd által 

képviselt Duna Alt. biztosító rt. 
javára 45 '53 F töke, ennek 1938. 
szeptember 1-től 6 százalékos ka
mata és 17‘20 P eddigi megálla
pított költség járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre időköz
ben részletfizetés történt, annak 
beszámításával, a szolnoki kir. 
járásbíróság 1938. évi 4781. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1939. évi január 30. 
lefoglalt 3140 P becsült ingósá
gokra a szarvasi kir. jbíróság 
Ph. 975—939. sz. végzésevei az 
árverés elrendeltetven, annak az 
19Ü8. évi XU. te. 20. §-a alap
ján a következő megnevezett: dr. 
Lányi György ügyv. ált. képviselt 
Vidák Endre javára 822 P 70 f 
s jár., dr. Lányi György javára 
91*62 P s jár,, dr. Fejer Gyula 
ügyv. ált. kepv, Schreiber A. és 
Fiai 2.200 P s jár., továbbá a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tünö más foglaltatoK javára is, az 
árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielé
gítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igény- 
kereset folyamatban nincs, végre
hajtást szenvedő l a k á s á n ,  
Szarvason, Vili. kk. 18. sz. le
endő megtartására határidőül 1939. 
évi szeptember hó 5. napjának 
délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, sertés, 
gabonanemüek, gazdasági felsze
relés s egyéb ingóságokat a leg
többet igerőnek — de legalább a 
becsar kétharmadrészéért — kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni, 
még akkor is, ha a bejelentő fél 
a helyszínen nem jelenne meg, 
ha csak ellenkező kívánságot 
írásban nem nyilvánít

Szarvas, 1939. augusztus 16.
GÖRBE PÉTER 

266 kir. bír. végrehajtó.

Hirdetmény
Szarvas község elöljáró

sága közhírré teszi, hogy 
mindazon szőlőbirtokosok, 
kik igényt tartanak az 50 
százalékos boradó, vala
mint mindenféle gyümölcs
ből készített (erjesztett) gyü
mölcsboradó kedvezmény
re, hogy ezen igényüket 
Szarvas község fogyasz
tási adóhivatalnál folyó hó 
(augusztus) 20— szeptem* 
bér hó 15-ig annál is in
kább kérjék, mert ezen 
időn túli kérelmek figye
lembe nem lesznek véve.

Elöljáróság.

ÉRTESÍTÉS ! Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy Szarvason, II. 

kerület Csúcs-utca 131 szám alatt 

(dr Simon Béla orvos háza mellett)

r O f ő s  ü z l e t e t  n y i t o t t a m

Kérem a n. é. közönséget, hogy vá

sárlásainál felkeresni szíveskedjen

K R I S K A  G Y Ö R G Y

Nincs
fertőző betegségeket terjesztő

l é g y

ruhát,szőrmét kirágó moly
a  házban, h a

Shell-féregírtót
használunk. Kapható : 

Shell Kőolaj Rt. szarvasi lerakata: 
Bllk Axlolf Fiai Szarvas



6. oldal. Szarvas és Vidéke 1939. augusztus 25.

O C S O D I 
H  I  R E  K .

Elkészült a kegyelet kútja
Néhény héttel ezelőtt a 

lapunkban közzétett felhí
vás, amely az Izbéki féle 
temetőben létesítendő kút 
költségeinek hozzájárulásá
ra kérte fel a község la
kosságét, nagy megértésre 
talált és aki tudomást szer- 
zett róla, tehetségéhez mér
ten . szívesen adakozott, 
hogy ez a kegyeletes gon
dolat megvalósulhasson. Az 
eddigi bevétel volt az, amit 
az önkéntes adakozók ösz- 
szeadtak. Az adakozók 
névsora a következő: az
öcsödi Református Egyház
40 P, egy kútgém és egy 
kútágas. N. N. 10 P. Kuli 
Jánosné 5 P., özv, Tóth 
Lajosné, özv. D. Kiss Fe 
rencné, Tóth Imréné, Rácz 
Imréné, Józsa Imréné, Da- 
róczi Ferenc, özv. bzabó 
Andrasné, özv. Csekő An- 
talné, özv. Dezső Antalné, 
özv. Szamec Pálné, J. Tóth 
János és özv. Osztrovszki 
Lajosné 2—2 pengő. La
banc Sándor 1*50 P., Far
kas Juliska, Szakáll Man
ciké, Horváth Jáno=, Jónás 
Mihályné, Pap Antalné, He 
gedűs Benedekné, Kardos 
András, Vérten öándorné, 
Komlós Lukácsné, Kiss 
Lászlóné, Maróthi Imre, 
Lapu Lajosné, Vég Isvén 
né  ̂ Vég Istvánná, vitéz 
Tóth Sándor, Daróczi Fe- 
rencné, Pákozdi Lajosné, 
Izbéki Antal, özv. Osztrov- 
szki Káro'yné, Zubor La
jos, özv. Söteő Antalné, 
N. N. özv. Izbéki Lajosné, 
özv. Hodoba Lajosné, özv. 
Murányi Sándorné, özv. 
Kácz Lajosné, özv. B. Ró- 
nyai Báltntné, özv. Oskó 
Antalné, Erdei Gábor, özv. 
Makai Lajosné, özv. Da
róczi Jánosné, O'tyán Ist- 
vánné, özv. Pap Lajosné, 
Szücs István, özv. Akócsi 
Béniné és Rácz Lídia 1—1 
pengő. Molnár Sándor Kiss 
Bálintné, Lakatos István, 
D. Kiss Ferenc, Labanc 
Gábomé, Fésűs Ferencné, 
Tóth Antalné, Kerekes Bé
ni, Kovács Bálint, özv. Os
kó Sándorné, Révész La- 
ios,; Dezső Sándorné, Gere 
Lajos, özv. Böszörményi 
Józsefné, Kocsis . Sándor, 
özv. Kerekes Sándorné és 
if}- Bolyán Gábor 50—50 
fillér. Vitalyos Róza Dezső 
Imréné és Nagy Lászlóné 
40—40 fillért. Egy-egy ko*

csifuvart teljesítettek: ifj.
K. Nagy László és ifj. Karai 
Lajos, Méri László temető
csősz a kuiásó mestert in
gyen ellátta reggeli és 
ebédkoszttal és a kutásá- 
sánál állandóan segédke
zett. Méri Sándor kovács 
a vasalás egyrészét ingyen 
végezte. Szücs Gergely, 
Mészáros Sándor és Pápai 
Sándor ingyen végeztek 
napszámos munkát. Jólesik 
tudni, hogy akegyelet kút
ja az lzbéki-féle temető 
ben a jószívű, kegyeletet 
ismerő emberek adakozá
sából létesült. Az egyik 
adakozott pénzzel, — ki 
mennyit tudóit — a másik 
adott munkát, csakhogy a 
sírokat öntözni lehessen. 
Sajnos azonban még ez 
sem elég, mert a bevétel 
volt 125 P. 20 fillér, a ki
adás pedief 150 P. 68 fiiért 
tett ki. 25 P. 48 fillér te
hát még hiányzik. Erre a 
körülményre hívjuk fel a 
nemes szivű adakozók fi
gyelmét és kérjük, hogy 
adományaikat a református 
egyház gondnoki hivatalá
ban a gondnok ur kezei
hez, vagypedig Méri László 
temetőcsöszhöz juttassák. 
Az elszámolás részleli a 
gondnok urnái a hivatalos 
órák alatt megtekinthető.

— Baromfikolerában, vagy 
annak gyanújában történt 
aprójószág megbetegedést 
mindenki azonnal jeientse 
be a községi állatorvosnál, 
mert ellenkező esetben szi
gorú büntetésnek teszi ki 
magát.

— Országos vásár. Kö- 
röstarcsa községben f. évi 
szeptember hó 1-én állat- 
vásár, 2 án kirakodóvár, 
Tiszaföldvárközségbencsak 
ló és kirakodóvásár lesz 
tartva f. hó 27 én.

— A mozik a repülő alap
ra szedhető összegei. F. évi
szeptember hó 1 tői kezd
ve minden egyes mozijegy 
árához 4 százalék felár 
lesz számítva, amely ősz*, 
szeg a Horthy Miklós re- 
pülóalap javára lesz be. 
szedendő, s ezt az össze* 
get a mozgószinház tulaj
donosok az általános for
galmiadé módozatai sze
rint tartoznak leróni. Tar
tozik a mozitulajdonos a

pénztárnál feltűnő helyen 
a következő szövegű táb
lát kifüggeszteni : ,,A re
pülő alapra felszámított ősz 
szeg a jegyek árában ben 
foglaltatik."

— Szilvatermelö gazdák! A
f. évi bőséges gyümölcs- 
termés következteben a 
kormány minden eszközzel 
módot akar nyújtani arra, 
hogy a jó termés a gaz 
dák javára értékesüljön. Ezt 
a célt szolgálja a rn. kir. 
Földmivelésügyi Miniszter 
utasítása és támogatása 
mellett megszervezett szil- 
vaiz értékesítő akció. A 
szilvaiz akció lebonyolítá
sát a Hangya S?övetke-

zetre bizta s annak árát 
kílogramonként 32 fillérben 
állapítandó meg. Az át
adandó mennyiséget a Han
gya Szövetkezet vezetősé
génél szeptember hó 1-ig 
be kell jelenteni s a be
jelentett mennyiséget a 
Hangya október 5 tői 31-ig 
veszi át. A lekvár elszállí
tásáról a helyi szövetke
zet gondoskodik és igy te
hát fuvar a termelőt nem 
terheli.

— Anyakönyi hirek. Öcsö
dön 1939. augusztus 15-től 
22-ig született Révész Fe
renc és Kovács Mária le
ánya Katalin. Házasságkö
tés és halálozás nem volt.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy s/6 3 fillér, vastagabb 
betűvel szedve 6 fillér. Legkisebb hir

detés dija 30 fillér.

Eladó a Piac-téren nagyjöve- 
delmü ház, mely üzlethelyi^egek- 
böl, három lakásból, garage, is
tálló és egyéb mellékepüleiekből 
áll. Érdeklődni lehet dr. Fisbein 
Imre ügyvédnél. 257

VII. kér. 160. sz. tanya mellett 
egy fertály föld eladó. Felvilágo
sítást dr. Gerö nyújt. 263

Egy szoba-konyha és kamrából 
álló iakast istállóval keresek ok
tóber 1-ére. Érdeklődni IV. 95. 
szám alatt. 262

Eladó Csabacsüd községben 
a kövesút mellett községháza kö
zelében üzlethelyisegnek is alkal
mas hazhelyiség. Érdeklődni lehet 
Bekésszentandras, 361. sz. Bon- 
tovics Ignacnal, Községházával 
szemben. 261

Angóranyulak eladók Esetleg 
szaporulatért kiadók. Érdeklődni 
lehet a Györi-traíikban. 260

Csinosan bútorozott uccai szoba 
küion bejárattal kiadó. 11. kerület 
330. szám. 259

II. kér. 261. számú ház eladó. 
Érdeklődni a helyszínen lehet.

256

Kisszénást állomás melletti ven
déglő házzal (2 italmerési enge
dély van) 2 tanya hozzátartozó 
földekkel eladó. Érdeklődni lehet 
Keller Ferenc vendéglőssel, Kis
szénáson. 258

Eladó
egy használt, de jó 
állapotban levő

Remington-portable
(hordozható)

írógép
Megtekinthető

a Müller-
könyvkereskedésben

Szép és Ízléses 
nyomtatványok

Müller nél
Teljesen új kordé eladó. Tanya

IV., 78. szám alatt. 131

Három szobás lakás kiadó. II., 
Kiss Mihály-utca 180. sz. alatt. 
_________________________ 229

Csabacsüdön, a Nagyréten lévő 
55 kát. hold tanyás birtok, az 
1939—40. gazdasági évre, előnyös 
feltételek mellett haszonbérbe ki
adó. Érdeklődni lehet dr. Pisbein 
Soma és Imre, valamint dr. Dá
vid László ügyvédeknél, Szarvason. 
____________________________233

Okleveles tanítónő, vagy keresr 
kedelmit vágzett leány állást kap
hat. Érdeklődni lehet Dérczy An- 
talnénal. 1. kér. 76. szám alatt. 
_________ __________________ 252

Duzzasztói munkálatoknál biz
tos megélhetésü üzlet családi ü- 
gyek miatt sürgősen eladó. Napi 
átlagforgalom 50 60 pengő. Ér
deklődni lehet a helyszínen. 245

Eladó ingatlanok • Lajos-halmán 
30 hold tanyával, Csabacsüdön 
32 hold tanyával, Örményzugban 
15 hold föld és lil. kér. 359 sz. 
ház, bővebb felvilágosítást nyújt 
dr. Csicsely Mihály ügyvéd. 254.

Mezőtúri határban a Peresi-is- 
kolánál 45 katasztrális hold föld 
feliből kiadó. Jelentkezni lehet 
Kovács Pálnál Kondoroson, 372. 
házszám alatt. 253

Túlakörösön 12 hold szántó el
adó. Borgulya Endre tanitó. 
____________________________ 255

43 kishold föld tanyával Lajos- 
halmán haszonbérbe kiadó. Érte
kezni : Szentes, Szondy-utca 10.

244

2 szoba, konyha, speiz, kamra, 
nisznóól, teljesen különálló, kö
ves ut melletti lakás november
l-re KIADÓ II. kerület 17. Ér
deklődni közgyámi hivatalban.

250

Décsen 15 hold föld eladó. 
Érdeklődni lehet III. kerület 13. 
szám alatt. 249

Cserépkályhák, vaskályhák, uj 
kárpitozott ebédlöszékek eladók.
I. kér. 123. 247

Nyomatott Müller Káróly könyv
nyomdájában Szarvas, 1. kér. 13.


