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ISKOLÁN YITASKOR
Irta : KO RIM KÁLMÁN
Itt vannak ismét a szép
szeptemberi napok. Az is
kolák kapui kitárulnak újra,
hogy befogadják a tanulni
Vágyó gyermek és ifjúsereget
A hitnek és a magasabb
szellemi élet utáni vágynak
a tüze ég az ifjúi szemekben.
Mért az iskola és a tanulás
lehetősége azt jelenti minden
tanuló számára, hogy belép
het a lelki élet színes és
gazdag birodalmába s ott
annyi kincsre, szépségre és
hatalomra tehet szert, amennyit képességeivel, szor
galmával és kitartásával el
érni óhajt. Az iskolába
indulásával, az ismeretek
szerzésének megkezdésével
elindul a gyermek és az ifjú
a lelki kibontakozás, a mű
velődés és az életkiteljesedésének magasbavivő, felejt
hetetlen élményekkel teljes
útján. Azért szent és ma
gasztos az iskola, azért oly
megindító minden iskola
nyitás. Érzi ezt az igazságot
mindenki, szülő, gyermek
és neveld egyaránt, akár
tudatosan, akár ösztönösen.
Ennek a mélységes élmény
nek megsejtése vagy meg
ismerése varázsolja olyan
vonzóvá ezeket a kedves
szeptembereleji napokat.
De a . mostani iskolanyi
tást mintha megzavarná
valami baljóslatú sejtelem.
A tanulásnak, a művelő
désnek, a nyugodt elmélyü
lésnek az alapfeltételét, ked
vező légkörét, a békét, mint
ha végzetes veszély fenye
getné. Az új európai hábo
rúnak felrémülő képe súlyo
san nehezedik a telkekre.
Valóban nem tudhatjuk, hogy
a most induló iskolai év
milyen menetű lesz, nem
zavarják-e meg békés mun
káját véres, kegyetlen ese
mények. Folytathatja-e vagy
beféjezheti-e mindenki meg*
kezdett munkáját ?

SZERKESZTŐSÉG
ÉS KIADÓHIVATAL :

nyugtalanító tények komor
fellegeket vonnak a mi
lelkünkre is. A lelkesedés
és jövőbe tekintő reménység
fényessége mellett ott van
a lelkekben az aggodalom,
a kétség, talán a lemondás
árnya is. De ennek a komor
fellegnek, ennek a sötét
árnynak nem lehet és nem
szabad elhatározó erővel és
jellegzetességgel bírni éle
tünkben ! Közelebbről a mi
magyar életünkben. Másszó
val : nem szabad megenged
nünk a sorsdöntő történelmi
események előestjén vagy
folyamán, hogy a kishitűség,
a csüggedés avagy a lemon
dás szelleme vegyen erőt
a lelkűnkön. Ellenkezőleg,
most kell megmutatnunk
teljes érvényességgel a ma
gyar iskolák évtizedes ne
velésének gyakorlati ered
ményeit, azok alkalmazását.
Az Istenbe vetett hitnek, a
haza iránti hűségnek, a
jellemszilárdságnak, a tudás
nak, a hősi helytállásnak és
halált megvető bátorságnak
az erényeit. Mert ezek a
magyar iskolák évről-évre
megujuló nevelői munkájá
nak igazi eredményei, drága
gyöngyszemei !
Lehet, hogy az elkövet
kező iskolai év folyamán
érkezik el a magyar nem
zet számára a nagy törté
nelmi vizsga. Hiszem, a
próbát fényesen fogja megállani. Hiszen ez a hit adott
eddig is erőt, kitartást és
bátorságot trianoni szenve
déseink elviseléséhez, meg
győződésem, ez a hit, tudás
és magyar akarat segít ben
nünket a végső győzelem
hez, az átkozott trianoni
börtönfalak végleges és teljes
lerombolásához.

Bármi jöjjön is, mi magyar
nevelők és tanulóifjúság az
új iskolai évben is ezért a
szent magyar célért fogunk
Ezek a kérdések és a dolgozni, szenvedni és ha
nftpjawkban tapasztalható kell, meghalni I

Képviselőtestületi
közgyűlés
88 százalékos lesz a pótadó
Szarvas nagyközség képvi
selőtestülete szombaton, aug.
26-án igen csekély érdeklő
dés mellett tartotta meg rendes
közgyűlését.
A tárgysorozat legfonto
sabb pontja a jövő évi költ
ségvetés volt.
A múlt közgyűlési jegyző
könyv felolvasása után a
közgyűlés Szénási Mihály el
hunytét és szolgálati érdemeit
jegyzőkönyvben
örökítette
meg.
A közgyűlés elfogadta az
elöljáróság azon életrevaló
előterjesztését, mely szerint
a gyümölcsértékesítés érde
kében az üzemben lévő köz
ségi szeszfőzde mellett gyü
mölcsaszaló és lekvárfőző
üzemet létesít állami hozzá
járulással ; az aszalás és a
lekvárfőzés még e hónapban
megkezdődik.
a szegény gyermekek üdül
tetésére 200 pengőt folyósított
a közgyűlés. A helyi Stefá
niának támogatását a köz
gyűlés 1000 pengővel emelte;
a kültelki szülésznők fuvar
díját kilométerenként 16 fil
lérben állapította meg.
Szarvas nagyközség 1940.
évi költségvetését dr. Demián
György számvevő ismertette:
szükséglet az 1940. évre
537.117 pengő, fedezet az
1940. évre 335.045 pengő ;
hiány 203.072 pengő, ezen
hiány fedezésére 88 százalé
kos pótadó szükséges. A köz
gyűlés a fent ismertetett öszszegekkel a költségvetést el
fogadta; a költségvetés tárgya
lásánál felszólaltak : Pataki
János, Ribárszky Pál és
Wagner Géza.
Az alábbiakban közöljük a
költségvetés szükségletének
egyes tételeit: a község bel
területén végzendő három
szögelés költsége 13.120 P,
Stefánia segélye 5000 P,
ménállomás fenntartása 8415
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P, iparostanonciskola fenn
tartása 10.194 P, testnevelés
céljaira való hozzájutás 9270
P, szegényház fenntartására
15.540 P, szegény betegek
gyógyszerköltségeire 10.000
P. Négy Norton-kút létesítés
sére 12.000 P, Kössuth-tér
kikövezésére 4000 P, Bethlenutcai vizlevezetés 6000 P,
községháza udvara kövezeté
nek átrakása 2500 P, Árpádé
szálló belső tatarozása 4000
P, krakói ártézikut átalakítása
1300 P, Beliczey-utcai járda
létesítése 12.000 P, versenyuszoda megépítésére 1500P,
légoltalomra 4000 P, Kor
mányzó Úr arcképének be
szerzésére 1500 P.
A közgyűlés névszerinti
szavazással elrendelte, hogy
az 1940. évben a közpénztár
és a gyámpénztár pénzkész
letének, illetve tőkéjének 70
százaléka a Szarvasi Takarékpénztárban és a Hitelbank
ban, 30 százaléka az OKH.nál és a Mezőtúri Takarékpénztárban kamatoztassák.
Vitéz Horváth Béla és tár
sainak országzászló felállítása
iránti kérelmét a közgyűlés
egyhangú lelkesedéssel telje
sítette ; az országzászló fel
állítását pedig a helyi Front
harcos szövetségre bízta.
;
Alispáni rendeletek tudof
másulvétele után a közgyűléi
véget ért.
f
Vitéz Biki Nagy Imre köz
ségünk fáradhatatlan főjegy
zője a községi képviselőtes
tület tagjait augusztus 25-én
délután 3 órára értekezletre
hivtá össze a költségvetés
ismertetése céljából. Sajnos,
az értekezleten csak négy
képviselőtestületi tag — Ri
bárszky Pál, Wagner Géza,
Pataki János és Kozsüch
Mihály — jelent meg. Az
értekezlet 3 óra hosszáig
tartott.
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Országos Protestáns Napok
Az Országos Bethlen Gábor előtt: Felutazás. Elszállásolás.
Szövetség, mint a magyar Délután : Megnyíló ülés a
protestánság egyetlen közös Pesti Vigadóban. Egy belföldi
átfogó társadalmi egyesülete szónok. Egy külföldi szónok.
Szakosztályok
minden október hó 31-én Üdvözlések.
bensőséges keretek között megalakítása. Este : Ismer
rendezi meg a Reformáció kedési vacsora.
emlékünnepét. Ezeken az
Október 29 (vasárnap). Dél
emlékünnepeken azonban ed
előtt:
Istentiszteletek a vi
dig csak a főváros protestánsai
dékről vonattal érkezők ré
vettek részt. A szövetség régi
szére a városligeti Iparcsar
tervének és számos — vidék nokban. Istentiszteletek a bu
ről jövő — óhajtásnak tesz
dapesti protestáns templo
eleget, amidőn ebben az év
mokban. Felvonulás az isten
ben először, a reformáció
tiszteletek után a Hősök te
emlékünnepét országos kere
rére. Ünnepély a Hősök-terén.
tekre méretezi. A folyó évi „Te benned bizunk". „Erős
június hó 16 án tartott szö
várunk". A Hősök emlékének
vetségi választmányi ülés el
megkoszorúzása.
Himnusz.
határozta, hogy evégből okt. Délután : Mérsékelt áru, pro
hó 28—31. között négy napig
testáns tárgyú előadások az
tartó „Országos Protestáns
Operában, Vígszínházban és
Napokat" rendez. A Protes
Nemzeti Színházban. Este :
táns Napok jelentőségét talán Fáklyámenet a Kormányzó
nem szükséges hangsúlyozni. Úrhoz,
Valamennyi magyar protes
táns régóta szükségét érzi
Október 30 (hétfő). Dél
annak, hogy az ország min előtt: Küldöttségek tisztelgése.
den részéből testvéri találko Különböző szervek (szakosz
zásra gyűljön össze; hogy tályok) ülései. Délután : Kü
kifelé is tanúbizonyságot te lönböző szervek ülései. Este:
gyen élő evengéliumi hitéről, Díszelőadás az említett három
protestáns öntudatáról és arról színházban.
az elvitathatatlan igazságról,
Október 31 (kedd). Dél
hogy a protestantizmusnak,
előtt : Reformációi emlék
amely a történelmi múltban
ünnepek a budapesti temp
gyökeredzik, nagy szerepe és
lomokban. Koszorúzások. Kü-:
hivatása vari a magyarság
lönböző szervek ülései. Dél
életében.
után : A szakosztályi vezető
A Szövetség tudatában van
ségek együttes ülése. Este :
annak, hogy nehéz munkára
Reformációivállalkozott. Tudjuk, hogy Záróülésként
Emlékünnep a Pesti Vigadó
protestáns társadalmunk szer
ban. Egy belföldi szónok
vezetlen. De biznak a Gond
(az ülések eredményei). Egy
viselő segítő erejében, pro
külföldi szónok. — Hazauta
testáns testvérek megértő tá zás.
mogatásában és hiszik, hogy
Megjegyzések ; A) Ülést
az Országos Protestáns Napok
sikeresek lesznek.
tartanának a következő külön
Október 28 (szombat). Dél szervek (szakosztályok): a)

A protestáns sajtó gyűlése :
(protestáns újságírók, újságok,
folyóiratok,
könyvkiadók,
nyomdák stb.). b) A protes
táns gazdasági szervek gyű
lése (protestáns vállalkozások,
jóléti szervek, protestáns há
ziipari stb. szövetkezetek), c)
Protestáns karitatív szervek
gyűlése (szeretetszövetségek,
árvaházak, szeretetotthonok,
stb.). d) Protestáns társadalmi
egyesületek gyűlése (kiküldöt
tek utján), e) A protestáns
iskolák volt diákszövetségei
nek gyűlése (kiküldöttek ut
ján). f) A protestáns ifjúsági
mozgalmak, egyesületek gyű
lése. g) A protestáns cser
készet seregszemléje, h) A
protestáns törvényhozók ülése.
(Felsőházi tagok, képviselők,
főispánok,
törvényhatósági
bizottsági tagok.) i) Protes
táns nők gyűlése (A protes
táns nőegyesületek kiküldött
jei utján). B) Kiállítások,
melyek a protestáns napok
alatt nyitva volnának, a) A
protestáns sajtó kiállítása.
Újságok, folyóiratok s egyéb
sajtótermékek. Protestáns irók
munkái (a legutóbbi évek
termékei), b) Protestáns házi
ipari kiállítás. C) Evangélizációs összejövetelek 28-án,
29 én és 30 án este. D)
Megtekintések : A protestáns
napok alatt a külföldi és vi
déki résztvevők részére Bu
dapest látnivalóinak bemuta
tása. E) Küldöttségek: A Kor
mányzó úrhoz. A miniszter
elnökhöz. A polgármesterhez.
A protestáns egyházak leg
főbb vezetőségéhez. F) Ko
szorúzások: Protestáns nagy
ságok emlékműveinek és
sírjainak
megkoszorúzása
Budapesten.

Hirdessen lapunkban

Szarvasi Ta k a r ékpénziár
a Pesti Magyar Kereskereskedelmi Bank leány intézete
Teiefonsxám5. a Magyar Nemzeti Bank mellékhelye Telefonnáms,
elfogad betéteket gyümölcsözésre kedvező
kamatozás mellett és azokat felmondás nélkül
fizeti vissza

előnyös feltételek mellett folyósít kölcsönöket

foglalkozik a banküzlet minden ágával

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

a legmagasabb áron vásárol mindenféle terményt
kezelője

a MEZŐGAZDASÁGI KÖZRAKTÁRAK r. t.
itteni

telepének

Telefonszám 15.
ahol mindenfajta termény és áru alacsony dij mellett tárolható és betárolt árukra, valamint
a közraktári jegyekre a bank előnyös feltételek mellett kölcsönt nyújt.

Képvi sel i
a „Generáli" Triesti Általános Biztositó Társulatot és a biztosítási ügyletek minden fajával foglalkozik.
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H ir e k
Istentiszteletek :
A szarvasi ág. hitv. ev. ólemplomban vasárnap délelőtt 8 órakor tót, d.
u. 6 órakor magyar; az tjtemplomban 9 órakor magyar istentisztelet tartatik.
Istentiszteletek sorrendje a kát. tem
plomban : Vasárnap fél 9 ó. csendes
mise, 10 ó. szentbeszéd, nagymise. D.
u. 6 ó. litánia, szentbeszéd. Köznapo
kon a reggeli szentmise 8 ó.f a délutáni
ájtatosságok 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.

— Házasság. Bük Klári
és dr. Réthi Sándor folyó
hó 29 én házasságot kötöt
tek. (Minden külön értesí
tés helyett.)
— Áthelyezés. Horváth
Zoltán póstafelügyelőt, a
helyi postahivatal főnökét,
aki Szarvason négy éven
át közmegelégedésre mű
ködött, felettes hatósága
Esztergomba áthelyezte.
Pénztáros választás. A
szövetkezeti malom igaz
gatósága f. hó 27-én tar
tott ülésén 14 pályázó kö
zül 6 szavazattal 3 elle
nében Raffai Andrást vá
lasztolta meg a malom
pénztárosául.
— Beiratás. A m. kir.
vallás és közoktatásügyi
miniszter fennhatósága alá
tartozó zeneiskolá an a be
iratkozások zongora, hege
dű, gordonka tanszakokra
f hó 8 —9 napjain délután
3—6 ig az áll. elemi iskola
épületében.
Mindennemű
felvilágosítást a beiratkozá
sok alkalmával készséggel
ad a zeneisk. ig.
— Pótbeiratás. Az állami
ellemi iskolában szeptem
ber 2-án lesznek a pótbeiratások, délelőtt 8— 12
óráig és délután 3—5-ig.
— Iskolai hir. A róm. kát.
népiskolákban a pótbeira
tás szeptember 1 és 2 án.
Tanítás kezdete 4-én lesz.
— Zenetanitás a gimnázi
umban az 1939 - 40 tanévben.
A gimnázium zenét tanuló
n ö v e n d é k e i szeptember
hó l én 11-től 12 óráig
jelentkezzenek a zenete
remben. A tanulóság ré
szére a zenedij havi öt
pengő, beiratási dij nincs,
a zenetanitás 4-én hétfőn
kezdődik. Gimnáziumi nö
vendék zenét csak az is
kola zenetanárától tanulhat.
— Olcsóbb lett postacso
mag szállítás. A keresdelem •
és közlekedésügyi minisz
ter a belföldi postacsomag*
díjszabásban ezévi szep
tember hó 1-től kezdődően
a következő módosításokat

1939. szeptember 1.
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Iskolatáskák nain választékban Müllernél
lépteti életbe: l.A gazdasá
gi érdekeltségek régi kí
vánságának megfelelően ez
eddigi 5, 10 és 15 kg.-os
sulyfokozatok mellett 6, 11
és IG kilogrammos uj sulyfokozatokat is rendszeresi
tenek. *2. A 200 kilométer
nél nagyobb
távolságra
szpló csomagokra megál
lapított eddigi magasabb
díjtételek megszűnnek. így
a feladó helytől számított
200 kilométernél nagyobb
távolságra küldött csoma
gok dijai lényegesen ol
csóbbodnak.
— A Vajda Péter gimná
ziumban a beiratások szept.
6 én 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
nyílása szeptember Q én,
később
meghatározandó
időpontban fog megtörténni
s ez alkalommal vesz búcsút
az ‘intézet Roskó Kálmán
tanügyi főtanácsostól, nyu
galomba vonuló igazgató
jától. A tanítás szeptember
11-én, hétfőn reggel 8 óra
kor kezdődik.

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-ős havi előleges
részletekben is törleszthetó.
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
doskudik a Szarvasi Keres
kedők Egyesülete támoga
tásával a végzett növen
dékek elhelyezéséről.
— Olcsóbbak

lesznek

a

gyümölC8konzervek.. Az idei

dús gyümölcstermés érté
kesítése körül nagyon je
lentős szerep jutott a kon
zervgyáraknak. Ezek teljes
mértékben átérezték a ter
melők súlyos helyzetét, hi
hetetlen nagy mennyisége
ket vásároltak össze és ez
zel nagy mértékben hoz
zájárultak ahhoz, hogy sok
exportra nem alkalmas gyü
mölcs el ne pusztuljon A
gyárak természetesen jóval
olcsóbban jutottak a gyű*
mölcshöz, mint más évek
ben és mivel aránytalanul
nagy mennyiségű konzervet termeltek, szakkörök
szerint arra lehet s?ámitani, hogy a kitűnő minő
ségű magyar gyümölcskonzerv olyan olcsó lesz, hogy
a szegényebb néprétegek
is megvásárolhatják.

dői (szatócs) iparigazolvá
nyuk alapján csak abban
az esetben á usithatnak, ha
az illető községben meg
felelő szaküzlet nincs.
— A méznek egy háztar
tásból sem szabad hiányoz
nia, mert erőt ad, rendben
tartja az emésztést sőt
gyógyszerül is szolgál. 201
— Pályázati hirdetés. A
magyar kir. kereskedelem
ügyi miniszter ur az 1939.
évre is pályázatot hirdet
olyan kereskedősegédek és
a 7500— 1939. M. E. sz.
rendelet 3. §-nak 2. pontja
értelmében hatáskörébe utalt iparossegédek 100— 100
P.-pel és oklevéllel való ki
tüntetésére, akik ötvenedik
életévüket már betöltötték
és legalább 25 év óta meg
szakítás nélkül állanak ugyazon munkaadó szolgála
tában. A kérvényhez csatol
ni kell a munkakönyvön és
érvényes hatósági erkölcsi
bizonyítványon kivül a mun
kaadó által kiállított nyilat
kozatot arról, hogy pályá
zó alkalmaztatásának egész
ideje alatt, különösen a
forradalmi időkben, kifogás*
talan és nemzethű maga
tartást tanúsított. A nem
magyarországi s2ületésűpályázók a magyar honosság
megszerzését külön is iga
zolni tartoznak. Akik már
jutalomban részesültek, a
pályázaton részt nem. ve
hetnek. A pályázatokat leg
később 1939. szeptember
30-ig kamaránknál kell be
nyújtani. Szeged, 1939. aug.
18. A szegedi kereskedelmi
és iparkamara. Rainer Fe
renc s. k. elnök. Tonelli
Sándor dr. sk. főtitkár.
— Mezőgazdasági kiállítás
Csongrádon. A Csongrádi
Gazdasági Egyesület szep
tember 23, 24 és 25 nap
jain á megyei egyesületek
kel karöltve a csongrádi
központi állami elemi iskola
helyiségeiben mezőgazdasági, kertészeti, borászati,
méhészeti és baromfi kiál
lítását és vásárt, valamint
lódijazást rendez. A kiállí

— A Szarvasi Kereskedelmi
Szaktanfolyam szeptemberben
nyitja meg XV. tanévét. A
M. Kir. Vallás- és Közok;
latésügyi minisztérium ta
nulmányi felügyelete és a
Szarvasi Kereskedők Egye
sületének fennhatósága alatt
álló Szarvasi Kereskedelmi
Szaktanfolyam XV. tanévét
— Zománcedénynek vegyes
1939. IX. 9^én délután 3 szatócskereskedésben v a l ó
órakor nyitja meg régi árusítása. A m, kir. keres
helyén : a rendelkezésére kedelem- és közlekedésügyi
bocsátott gimnáziumi II. miniszter annak az állás
emeleli helyiségeiben. A pontjának adott kifejezést,
szaktanfolyam igazgatása hogy a zománcedény áru
továbbra is Raskó Kálmán sitása nem tartozik a ve
tanügyi főtanácsos kezei
gyeskereskedők (szatócsok)
ben v>m^A beiratásokat feltétlen üzletkörébe, kö
és előjegyzéseket az igaz vetkezőleg vegyeskereske
gató nyári szabadságának dők (szatócsok) zománc
tartama alatt a következő edényeket vegyeskereske
helyeken lehet eszközölni:
Kovácsik Pál a Kereskedők
ÉRTESÍTÉS ! Tisztelettel értesítem a nagyérdemű
.Egyesülete elnökénél, dr.
közönséget, hogy Szarvason, II.
Pódany Pál alelnöknél és
kerület
Csúcs-utca 131 szám alatt
Wágner Géza szaktanfo(dr
Simon
Béla orvos háza mellett)
lyami gondnoknál. A szaktanfolyam
államérvényes
R Ö F Ö S ÜZLETET N Y ITO TTA M
oklevél kiadására jogosult,
mely a következő állások
Kérema n. é. közönséget, hogy vá
elnyerésére képesít: bari
sárlásainál
felkeresni szíveskedjen
kokban, pénzintézetekben,
takarékpénztárakban, vál
KRISKA G Y Ö R G Y
lalatoknál, üzemekben, gyá

táson bemutatásra kerülnek
mindenféle mezőgazdasági
termények,
gyümölcsök,
zöldségfélék, szőlő, bor,
méhészeti termékek és esz
közök és baromfi. A kiállí
tásra szeptember 10.ig le
het jelentkezni a Csongrádi
Gazdasági
Egyesületnél.
Jelentkezési ivek az egye
sület elnökségénél kapha
tók.
— Könyv- és papirkereskedök zárórája. A kereskede
lemügyi miniszter az isko
laév megkezdésére való te
kintettel megengedte, hogy
a könyv-, írószer és papírkereskedők szeptember 1től 10 ig bezárólag vasár
nap kivételével üzletüket
este hét óráig tarthassák
nyitva.

— Téli gazdasági iskola
épül Szentesen, a földmivelésügyi minisztérium az al
földi mezőgazdaság szinvolának emelése érdekében
több téli gazdasági iskola
létesítését határozta el. A
helyek között, amelyek
ilyen léli gazdasági isko
lát kapnak első helyen sze~
repel Szentes város, ahol
a gazdasági iskola építését
még ez év folyamán meg
kezdik. A pályázatot a földmivelésügyi minisztérium
mal egyetértő lég az ipar
ügyi minisztérium szeptem
ber 6 i határidővel most
irta ki. Ha az építkezés
még a folyó építkezési
évadban befejezést nyer,
az iskola üzembehelyezése
még a tél folyamán meg
történik.
— Mézzel készült befőt
tek zamatosabb és könynyebben emészthetők, mint
a cukorral eltett gyümöl
csök.
201

Hirdetmény
Szarvas község elöljáró*
sága közhírré teszi, hogy
mindazon szőlőbirtokosok,
kik igényt tartanak az 50
százalékos boradó, vala
mint mindenféle gyümölcs bő) 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.

4. oldal.
— A szarvasi ev. leánylíceumban és tanitónöképzöben

Szarvas és Vidéke

1939. szeptember 1.

Áz összes iskolai írószerek

a tanéveleji beiratkozások úgymint rajzpapir, vonalzó, írón, toll, tollszár, radirgumi, irónhegyező, gombfesték,
szept. 7 én és 8-án lesz szineskréta, szinesirón, stb , valamint az Összes iskolákban használatos elóirós szerinti
nek. Az ev. leányliceumba
beiratkozni szándékozó nö
vendékek ezeken a napo
kon d. e. 9—12-ig és d. u.
4 —6 ig jelentkeznek a szü
és irószerleereskedése
letési anyakönyvi kivonat
Telefon 109
tal és a polg- iskolai, ille Postával szemben
tóleg gimnáziumi IV. oszt
bizonyítványukkal.
solják a gazdák olyan ter
— Mennyi váltópénz van
melési ágakban is, ame
forgalomban. A Magyar Ki
lyekből évről-évre jelenté
rályi legfőbb Számvevő
keny kivitelt bonyolíthatunk
szék kimutatást telt közzé
le. A mag [termelésben ez
a jelenleg forgalomban lé
a rendszer már hosszú évek
vő váltópénz mennyiségé
A magyar mezőgazdasági zőgazdasági Kamara már óta ismeretes, de a terme
ről. Ezidőszerint a Magyar érdekeltséget
erőteljesen hosszabb idő óta foglako lők szerint kivánttos volna
Nemzeti Bank 22,250.000
foglalkoztatja az a kérdés, zik azoknak a javaslatok kiterjeszteni esetleg olyan
pengő értékben bocsátot mint lehet a mezőgazdasá nak kidolgozásával, ame vonatkozásokban is, ahol
tá ötpengősöket, 31,584.000 gi termelést átállítani olyan lyek a mezőgazdasági ter a vevő — a termeltető, az
pengő értékben két pengő módon, hogy hústermelé melés átállítására vonat exportőr volna, ha nem si
söket, 43 100.000 pengő sünk csökkenhető legyen koznak. A mezőgazdasági kerül a termelési szerző
értékben egypengósöket, anélkül, hogy ebből a gaz érdekeltség felfogása még désekbe bevonni a külföldi
15,905.000 pengő értékben datársadalom kárt szenven- nem alakult ki véglegesen, vevőket
50 filléreseket. 9,195.938 vedjen ? Az kétségtelen, de az megállapítható, hogy
20 filléreseket, 4,714.000 hogy Teleki fá i gróf mi a direkt beavatkozás he
10 filléreseket, 3,100.000 niszterelnök ismételt nyilat
lyett az indirekt beavatko
kétlitereset és 950.00 pen kozatai után nem lehet zás hívei, azaz szívesebben
gő értékben egyfilléreseket.
A zsidók közéleti és gaz
számitani arra, hogy a jö látnák, ha a földmivelést\% érvényben lévő törvé
dasági
térfoglalásáról szoló
vő esztendőben is fenntart ügyi minisztérium megfe
nyes felhatalmazás alapján
1939.
évi
IV. t. c. végre
lelő támogatásban részesi
sa a kormányzat a 20 pen
még 2,366.000 pengő ér gős búzaárat, amelyet en tené az uj termelési ágak hajtása tárgyában kiadott
tékben verhetők kétpengő nek a gazdasági évnek a bevezetését, mint azt, ha 7720/1939. M. E. sz. ren
sök és 16,136 062 értékben
végéig érvényesítenek. De valamely statisztikai alapon deletnek az ipargyakoriást
értékben tízfilléres érmék.
valószínűnek látszik, hogy a buzavetésterület csök érintő része előírja, hogy
nem fognak olyan erősza kentésére kötelezné a gaz minden olyan iparos (Ke
kos beavatkozások sem tör dákat. Nagy jelentőséget reskedő) akinek ipariga2olténni, amelyek a búzavetés tulajdonítanak a mezőgaz ványa, vagy iparengedélye
Szeptember 2-án szom terület csökkentését köve dasági érdekeltségek a kü van, — kivéve, ha az iparbaton 6 és fél 9 órakor, telnék a gazdáktól, hanem lönböző ipari
növények jogcsult kereskedelmi tár
3-én vasárnap fél 3, fél 5, inkább helyes irányítással : termelését fokozó termeié saság, egyesület, vagy más
fél 7 és fél 9 kor, 4 én fogják fokozatosan hasznos ; si szerződés rendszer ki jogi személy — az elsőfo
hétfón 6 és fél 9-kor
ipari és kereskedelmi nö építésének és éppen a ter kú iparhatósághoz 1939.
vények termelésére nevel melési szerződésekben lát évi október 15. napjáig t>éni a gazkaközönséget, a- nának biztosítékot arra néz jelentést tartozik tenni ar
ínagyar film csemege. Egy mely a maga jól felfogott ve, hogy a gazda anyagi ról, hogy a törvény értel
kis árvalány vidám, viharos érdekében olyan arányban veszély nélkül áttérhessen mében zsidónak vagy nem
zsidónak tekinthető-e.
és megható kalandjai az fogja csökkenteni a búza a búzatermelésről ipari nö
árvaházból a boldogságig. vetésterületet, amilyen a- vények termelésére. E te
Továbbá minden munka-r
Főszerepben: Páger An rányban más termelésre kintetben a mezőgazdaság adó, a1<i üzletében, üzemé
szükségesnek tartja a meg ben, bárminemű
tal, Turai Ida, üózon Gyula, térhet át.
egyéb
Ezt az átmenetet akar egyezést a mezőgazdasági vállalkozásában értelmiségi
Egry Mária, Erdélyi Mici,
Rajnay Gábor, Juhász Jó jak elősegíteni a mezőgaz iparral is.
munkakör alkalmazottat .{al
Más vonatkozásban a kalmazottakat) foglalkoztat,
zsef, Peti Sándor, Vizváry dasági érdekeltségek és
Mariska, Megyaszay Vilma, értesülésünk szerint úgy termelési szerződések rend köteles az 1939. évi junius
az OM GE, mint a Me szerére való áttérést java hó 30. napján vagy utána
Simon Zsuzsa.
felvett és szo'gálalban álló
Kiegészítésül Fux és Ma
ilyen alkalmazottait és azok
gyar .híradó.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a
nak illetményeit (pénzben,
természetben, vagy egyéb'
ként adott mindennemű jut
tatásokat) 1939. évi októ
megkaptam s igy módomban van mindenféle
ber hó lő napjáig a köz
jegy használt, de jó
ségi elöljáróságnál bejelen
állapotban levő
teni.

f ü z e t e k legolcsóbb beszerzési forrósa

Müller Károlyné

Áz OMGE és az Országos Mező
gazdasági Kamara javaslatokat
készít az agrártermelés átállítására

Felhívás.

M O Z I
Péntek Rézi

Eladó

Réttifagton-portable
(hordozható)

írógép
crMüller-

Vashulladék Rt. vezérképviseletét

ócska

vasat

a legmagasabb áron megvenni.

G A Á L IS T V Á N

Megtekinthető

könyvkereskedésben

géplakatos, a Vashulladék R t. körzeti képviselője

Szarvas, I. k*r. Benlca G yula-utca 124.

A bejelentéshez szüksé
ges nyomtatványok a Mi*ségi jegyzöségnél kapha
tók. A bejelentési lapok
ára darabonként 10 ffitér.
Szarvas, 1939, augusz
tus hó 29-én.

A járást Ipartestfltot
elnöksége.

Szarvas és Vidéke
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5. oldal;

Használt tankönyveket magas áron vesz
a M ü 11 e r könyv- és papírkereskedés !
Anyakönyvi hirek
Születtek : Szekreter Já
nos és Sovány Erzsébet
leányaErzsébet Mária,Kondacs György és Szenterzky Mária fia György, Paluska János és Lestyan
Anna leánya Erzsébet, B iznák György és Zsamba
Anna leánya Anna, András
György és Tusjak Mária
fii Pál, N-igy Szklenár Já
nos és Krajcsi Judit fia Já
nos Glózik Pál és Molnár
Zsuzsanna leánya Zsuzsán
na, Nyemcsok János és
Fábri Judit fia Pá1, Janurik
Mátyás és Borgulya Zsu
zsanna fia Jáncs, Gottlieb
Benő és Lővy Gizella fia
Miklós. Ovszák Pál és Ha
vaj Anna leánya Anna*
Mária, Kereszturszki Pál
és Hraskó Zsuzsanna le
ánya Zsuzsanna, Barna
József és Medvegy Karó
lin leánya Mária, Hcnsó
rtndrás és Dudás Judit ie
ánya Mária Ilona, Valach
György és Laukó Katalin
fia György, Kepka János
Géczi Melisik MáiU leánya
Mária, Sárkány Mátyás és
Filyó Mária leánya AnnaKatalin, Molcsán István és
Babecz Mária fia János,
Lestyán Mátyás és Gutyan
Mária fia János, Kugyela
Balázs és Hipszki Mária
fia András, Brachna János
és Gere Erzsébet leánya
Erzsébet, Fabó György és
Mrayik Anna fia Mihály,
Szilágyi Antal és Kis Ilona
fia
Antal-Imre,
Vaskor
György és Sonkoly Zsu
zsanna leánya Zsuzsanna,
Kondacs János és Brusznyiczky Máiia leánya Er
zsébet, Podani István és
Kasub* Anna fia István,
Nagy György és Kugyela
Judit fía Mihály.
Házasságot kötöttek: Me
lis János Pavlik Erzsébet
tel, Horváth Lajos Szebellei Ilonánál, Nádorfi Gyula
Rphoska Arankával, dr. Tö
rök Gábor Biki Nagy Irén
nel. Plesovszky György
Zahorecz Zsuzsannával, dr.
Réthi Sándor Bük Klárival,
Pálinkás Gyula Babinszky
Máriával, Bárány István
Petykó Máriával.
Elhaltak: Molnár János*
né Antal Erzsébet 36 éves,
Kondacs Judit 13 éves,
özv. Hulub Istvánná KloczJulianna 71 éves, Pavlovics

Erzsébet 1 hónapos, Z va éves, Kepka Maria 7 na
pos, özv Józsa Jánosné
ra András 72 éves Med
vegy Anna 18 éves, Hu- bimon Gizella-Rozália 66
decz Mária 11 éves, Chle- éves, Adamik Jánosné Les
bik Jánosné Krajcsi Erzsé tyan Mária 31 éves, ifj. Grebet 31 éves, Parulya J á  gus Mátyás 19 éves és
nosné Rácz Hermina 31 Sonkoly György 21 napos.

Rohály Mihály evang. lelkész
vasárnap búcsúzott Gyulától
A békéscsabai evangéli
kus egyház juliusban Ro
hály Mihály gyulai lelkészt
községünk szülöttjét válasz
totta meg lelkészévé. A
távozó lelkész vasárnap
tartotta utolsó gyulai pré
dikációját s ebből az alka
lomból a gyulai evangéli
kus egyház hivőserege ben
sőséges módon búcsúzott
el közszeretetben álló pap
jától.
Az ünnepség‘a délelőtti
istentiszteleten kezdődött,
Rohály Mihály lelkész ezen
megható bucsúprédikációt
mondott. Istentisztelet után
az egyházközség díszköz
gyűlésen mondotr búcsút
szeretett papjának. A pres
bitérium nevében Ringbauer Kárőly tanügyi tanácsos,
kir. tanfelügyelő, az evan
gélikus nőegylet nevében
dr. Paulinyi Bélóné elnök,
a református egyház nevé
ben Harsányi Pál esperes,
felsőházi tag, a város kö
zönsége nevében dr. Var
ga Gyula polgármester, az
egyházközség nevében pe
dig dr.Vangyel Endre főszolgabiró, egyházközségi fel
ügyelő mondtak búcsúztató
beszédet Rohály Mihályhoz,
aki megható beszédben kö
szönte meg a szeretet meg

E L A D Ó

nyilvánulását. Ima, majd a
Himnusz közös énekével
ért véget a megindító ün
nepség.
Kohály Mihály lelkész
nemcsak hívei szeretét vi
szi magával új hivatáshe
lyére, de az evangélikus
hívekkel együtt érez Gyula
egész társadalma, mert Ro
hály lelkész egyházának
szentelt szolgálatának évei
alatt szeretetreméltó mo
dorával és méltán tiszte
letet érdemlő egyéniségé
vel csak barátokat és tisz
telőket szerzett magának.
Távozásával betöltésre
vár a lelkészi állás -és ez
a; feladat szeptember 17-én
összeülő
egyházközségi
közgyűlésre vár. A presbi
térium, egyhangú határo
zat értelmében, Benkő Ist
ván volt gyulai segédlel
készt fogja a megválasz
tásra ajánlani a közgyű
lésnek. Benkő István leg
utóbb Budapesten püspöki
segédlelkész, majd az an
gyalföldi egyház adminisztrátora' volt.

Szép és Ízléses
nyomtatványok

Müllernél

I N G A T L A N O K

Földingatlanok
211

Szarvason, a Kákái táblán és részben a Hegyes-dűlőben
lévő 3 katasztrális hold 578 öl szántó, haszonélvezettel terhelten.
Csabacsűdön, a Nagyréten lévő 55 kát. hold szántó,
szép tanyával és gazdasági épüleiekkel,

Házingatlanok
Szarvason, aZöldpázsiton 511. szám alatt, 410 négy
szögöl beltelken éptllt 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.

Hirdetmény
Az uj honvédelmi törvény
1939. évi II. te. 7— 11 § ai
alapján közhírré teszi a
Szarvasi Levente Egyesület,
hogy a foglalkozások f. évi
szeptember hó 1-én meg
kezdődnek.
Leventeköteles minden
magyar állampolgár ifjú an
nak az évnek szeptember
hó 1-ső napjától, mélyben
a 12. életévét betölti, mind
addig, mig tényleges ka
tonai szolgálatát meg nem
kezdi A leventekötelezett
ség általában megszűnik
legkésőbb annak az évnek
szeptember 30-án, melyben
az ifjú a 23. életévét be
tölti. Ezen életkoron túl is
leventekötelesek maradnak
azok, akik tényleges kato
nai szolgálat megkezdésére
halasztást kaptak.
A -fent hivatkozott tör
vény alapján felhivatnak a
szülők, munkaadók, szállás*
adók, hogy a leventeköte
les ifjakat a foglalkozásokon
való pontos megjelenésre
uta~itsák.
A leventék a foglalkozá
sokon leventesapkában kö
telesek megjelenni.
A kik a foglalkozásokon
nem jelennek meg ponto
san, azok — illetve felelős
gondviselői — a fent hi
vatkozott törvény alapján
szigorúan meg lesznek bün
tetve.
A foglalkozások helye és
időpontja.
Csabai-uti iskola csütör
tök délután 2 - 5 óráig.
Sápszki iskola csütörtök
délelőtt 9— 12 óráig.
örményzugi iskola kedd
délután 2—5 óráig.
Berényi-uti iskola péntek
délután 2—5 óráig. Galóhalmi iskola péntek
délelőtt 9— 12 óráig.
Skorka iskola hétfő dél
után 1— 4 óráig.
Kita iskola szerda dél
után 2— 5 óráig. -. Inkekákai iskolacsütörtök
délután 2—5 óráig.
Kákái iskola szerda dél*
utón 3—6 óráig.
Siratói iskola hétfő délütőn 2—5 óráig.=.
Ezüstszőlői iskola péntek
délután 3—6 óráig. V
Csabacsüd belterület kedd
délután I—4 óráig.
Nagyráta kedd délelőtt
9—12 óráig.

6'. oldal;

Szarvas és Vidéke

1959. szeptember 1.

Használt és új tankönyvek
az

összes

helybeli

és

környékbeli

iskolákba

Müller Károlyné könyvkereskedésében
Telefon 109.
1 Kondorost holdak hétfő
délután 2—5 óráig
Halásztelek péntek dél
után 2—5 óráig.
Rózsósi iskola hétfő dél
után 2 —5 óráig.
Ószőlői.iskola kedd dél
után 2 - 5 óráig.
Szarvas község belterü
letén a Sporttelepen, rossz
idő esetén a Levente-Ott
honban :
1923-tól 1927. évben szü
letették csütörtök délután
2—5 óráig ; 1922 évben
születettek és ennél idő
sebbek szerda délután 2 - 5
óráig.
Szarvasi Levente Egyesület.

Levente
atlétikai - verseny
Szarvason
; F. évi augusztus 27-én a
Szarvasi Levente Egyesü
let a Békési Levente Egyesülét a Békési Levente
Egyesülettel atlétikai ver
seny és kézilabda mérkő
zés keretében mérte össze
erejét Szarvason. A két
egyesület teljes felkészült
séggel indul a versenyen.
A verseny eredményeit az
alábbiakban közöljük :
100 m. síkfutás: 2. Mik
lya P. Szarvé s 3. Stefáni
I ^7AruAC
’ 200 m síkfutás : 2. Ste
fáni J. Szarvas.
400. m. síkfutás. 2. Ko
vács £ • Sz rves.
800. m. síkfutás: 1. Far
kas A. Szarvas. 3. Oeiger
1. Szarvas.
. i 1500 m. síkfutás: 1. Far
kas A. Szarvas. 3. Geiger
L Szarvas.
Magasugrás: I . Miklya
P: Szarvas. 2. Szrnka J.
Szarvas.
Távolugrás: I. Szrnka
1. Szarvas. 3, Mocskónyi
Szarvas.
Sulylökés: 2. Miklya P.
Szarvas.
Diszkoszvetés: 1. Szarka
;L Szarvas. 3. Miklya P.
Szarvas.
Gerelyvetés; 3 Szarka
I. Szarvas.

Használt tankönyveket magas áron vesz és cserél.
A békési és szarvasi ver
seny után a pontversenysenyben : 1. Szarvasi L. E.
137, 2. Békési L E. 136
ponttal.

4x100 m. váltófűtés: 1.
Szarvasi L. E.
Kézilabda mérkőzés:
Szarvasi L. E —Békési L.
L. 4 : 4 (1 : 1)

Havonta kell bejelenteni
az anyagkészleteket
gyedévenként kellett beje
lenteni, ezentúl havonként,
még pedig először augusz
tus hó 31. napján meglevő
állapot szerint kell bejelen
teni Ezenfelül a renddel
a bejelentési Kötelezettség
alá eső néhány anyagnál a
bejelentési kötelezettség alá
eső legkisebb mennyiséget
csökkenti.

Az iparügyi miniszter a
kereskedelem- és közle
kedésügyi m i n i s z t e r r e l
egyetértve rendeletet adott
ki az egyes anyagkészletek
bejelentéséről szóló 990 —
1939. M. E. számú rende
lethez mellékelt jegyzék
módosításáról Fontos ren
delkezése a rendeletnek,
hogy azokat az anyagokat
is, amelyeket eddig ne-

1940. típusú
Orion, Standard, Telefunken
a

R Á D IÓ K

megérkeztek.

Gyári á r ! Kedvező részletfizetés!

Sztrehóvszkynál
Piactér. Telefon 59.

Néprádiók előjegyezhetők!
Díjmentes bemutatás!

— Az OTI serdülő tagjai
hoz ! Az OTI szolnoki kér.
pénztára szept. 10-én meg
ismétli hétvégi kirándulá
sát. A kirándulásra jelent
kezhetnek ipari foglalkozá
sú segéd fiuk és leányok
is 18 éves korig. Törzs
könyvi számmal jelentkez
zenek Klucsjár Mihálynél
vagy Bárány Andrásnál az
ipariskolában.

APRÓHIRDETÉSEK
VII. kér. 160. sz. tanya melleit
egy fertály föld eladó. Felvilágpsitást dr. Gerő nyujt.
263
Csinosan bútorozott uccai szoba,
külön bejárattal kiadó. II. kerület
330. szám.
259
11,
kér. 261. számú ház eladó.
Érdeklődni a helyszínen lehet.
256
Kisszénást állomás melletti ven
déglő házzal (2 italmérési enge
dély van) 2 tanya hozzátartozó
földekkel eladó. Érdeklődni lehet
Kcller Ferenc vendéglősnél Kis
szénáson.
258
Teljesen új kordé eladó. Tanya
IV., 78. szám alatt.
131
~ Három szobás lakás kiadó. 11.,
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. Fisbein
Soma és Imre, valamint dr. Dá
vid László ügyvédeknél, Szarvason.
___________
233
Eladó ingatlanok: Lajos-halmán
30 hold tanyával, Csabacsüdön
32 hold tanyával, örményzugban
15 hold föld és IIK kér. 359 sz.
ház, bővebb felvilágosítást nyujt
dr. Csicsely Mihály ügyvéd. 254
Mezőtúri határban a Peresi-iskolánál 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
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a járás legjobb
és legelterjedtebb la p ja !
Hirdetései eredményesek!

43 kisM d föld tanyával Lajoshalmán haszonbérbe kiadó. Érte
kezni ; Szentes, Szondy-utca 10.
244
2
szoba, konyha, speiz, kamra,
disznóól, teljesen' különálló, kö
ves ut melletti lakás november
l-re KIADÓ II. kerület 17. .Ér
deklődni közgyátni hivatalban.
250
Nyomatott Müller Károly könyv
nyomdájában Szarvas, l kér. 13<

