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MAGYARORSZÁG 
NÉPÉHEZ!

Az európai helyzet ma súlyosra fordult. Az államok egész 
sorozata, közöttük több közismerten semleges állam külön
leges intézkedéseket tett az ország rendjének, a termelés 
folytatólagosságának és a lakosság mindennapi élete lehető 
zavartalanságának biztosítására.

• A vezetésem alatt álló kormány természetszerűleg 
hasonló elhatározásra jutott és mindazokat az intézkedéseket 
megteszi, amelyek szükségeseknek látszanak' a közbéke és 
á gazdasági élet folytonosságának fenntartására.

Hogy az a nyugalom és hidegvér, amelyet heteken át 
a fegyelmezett magyar nemzeti közvélemény ország-világ 
élőt tanúsított, továbbra is megőriztessék, a kormány el van 
siánva megakadályozni mindent, ami az ország lelki és 
anyagi életét megzavarhatná és ezért kormányrendeletekben 
az alábbi rendelkezéseket lépteti életbe : 

a kivételes hatalom életbeléptetéséről; 
az egyesülési jog korlátozásáról ; 
a gyülekezési jog korlátozásáról ; 
a kitiltás, rendőrhatósági felügyelet, vagy őrizet alá 

helyezésről (internálás) ;
a sajtóellenőrzésről (belföldi cenzúra); 
a külföldi sajtótermékek ellenőrzéséről ; 
egyes anyagkészletek zár alá vételéről ; 
az iparban (kereskedelemben), valamint a bányászatban 

és a kohászatban alkalmazottak munkaviszonyára vonatkozó 
egyes rendelkezések hatályának ideiglenes felfüggesztéséről 
(a munkaidő korlátozásának és a fizetéses szabadságnak 
felfüggesztéséről);

az árak színvonalának rögzítéséről.
Ezeket a rendeleteket a szükség szerint más kormány

rendeletek is fogják követni.
Elvárom Magyarország józan lakosságától, hogy álta

lános közérdekből, valamint minden egyes polgár jól felfogott 
egyéni érdekéből teljes erővel arra fog törekedni, hogy a 
hatóságok hazafias munkáját megkönnyítse.

Budapest, 1939. évi szeptember hó 1. napján.

Gróf TELEKI PÁL s. k.
m, kir. miniszterelnök.

Nemsokára hajózható lesz 
a Körös Békésig

Á megye közgazdasági éle
tében olyan nagy jelentőségű 
hékéeszentondrásí duzzasztó
ról) építési munkálatai befe
jezésbe? közelednek. A Körös 
eg$gzen Békésig lesz hajóz
ható, körülbelül 100 kilo

méter hosszú hajózható vizi- 
utja lesz a megyének és ez 
magával hozza a termeivé- 
nyék szállításának olcsób
bodását Ez különösen a 
gabonánál nagyjelentőségű 
lesz.

Presbiteri ülés
Az evangélikus egyházköz

ség presbitériuma szeptember 
hó l-én a Kossuth-téri köz
ponti népiskola dísztermében 
ülést tartott. A jegyzőkönyvet 
id. Piliszky János ny. ig. tanitó 
vezette.

A folyó évi augusztus hó 
4-iki presbiteri ülés jegyző
könyvének tudomásul vétele 
után a presbitérium a décsi 
földet Janurik Jánosnak és 
Janurik Györgynek, mint leg
többet ígérőnek javasolja bér
beadni.

Garay Samu és Kovács 
György nyugdíjaztatása foly
tán megüresedett tanítói ál
lások betöltését a szeptember 
11-iki képviselőtestületi köz
gyűlés fogja végrehajtani. Ez 
ügyben a presbitérium javas
latai a következők: Garay 
Samu állására átmenne vitéz 
Csatai György Maginyecz-

iskolai tanitó, ennek helyére 
pedig Reményi István, a Tul- 
akörösi népiskola tanítója. 
A megüresedett Galóhalmi- 
iskolai állásra a presbiterium 
Lugosi Mátyás és Kunos 
Mihály okleveles tanítókat 
jelölte, akik szeptember 10- 
én, vasárnap az ótemplom
ban tesznek kántori próbát.

Tudomásul vette a pres
bitérium az iskolai bizottság 
bejelentését, mely szerint 
Hanzó Mihály tanító is kérte 
nyugdijaztatását.

A Tulakörösi népiskoláinak 
a mezőtúri evangélikus egy
házhoz való végleges átcsa
tolását a presbiterium szintén: 
tudomásul vette.

Jelenleg a szarvasi evan
gélikus egyháznál 30 tanítói 
állás van ; egynéhány évvel 
ezelőtt még 36 volt a tanítói 
állások száma.

Anyagkészletek zár alá vétele
A Hivatalos lap szeptember 

2-i számában rendelet jelent 
meg, amely a bejelentési 
kötelezettség alá eső anyag- 
készletek egész sorát zár alá 
veszi és kimondja, hogy a 
bejelentésre kötelezettek a zár 
alá vett készletek felett csak 
a rendeletben foglalt korlátok 
között, vagy az ipar ügyi mi
niszternek engedélye, illetőleg 
utasítása szerint rendelkezhet
nek. A zár alá vétel a ren
delet hatálybalépésekor meg
lévő és az azután megszer
zendő készletekre is vonat
kozik. A készletek forgalomba 
hozatala, illetőleg megszer
zése, elosztása, raktározása, 
fogyasztása, felhasználása, 
termelése, valamint ára, to
vábbá esetleges átvétele és 
ennek módja tekintetében az 
iparügyiminíszter rendelkezik. 
A szóbanlévő készleteket csak 
az iparügyi miniszter enge
délye alapján szabad fuva
rozni, kivéve azokat a meny- 
nyiségeket, amelyet a szállít
mányozónak vagy a fuvaro
zónak a rendelet hatálybalé
pése előtt átadtak. Az a

vállalat, amely üzemében 
rendszeresen zár alá vett 
anyagot dolgozik fel, kész-, 
létéből további rendelkezésig 
hetenként annyit felhasznál
hat, mint amennyit abból az 
anyagból az 1939. augusztus 
hó 21-től augusztus hó 27>-ig 
terjedő héten felhasznált. A 
zár alá vett anyagot az előbb 
említett mértéken felül csák 
a honvédség részére történt 
megrendelés céljára szabad 
felhasználni. Az a vállalat, 
melynek a rendelet hatályba
lépésekor olyan áru vagy 
munkaszolgáltatási kötelezett
sége van, teljesítése .hátrál
tatná vagy gátolná a hon
védelmi érdeket szolgáló meg
rendelés teljesítését, vagy 
amelynek teljesítéséhez zár 
alá helyezett anyag szükséges, 
a szolgáltatást további intéz
kedésig felfüggeszteni tarto
zik. Az ily kötelezettséget a 
rendelet hatálybalépésétől 
számított két nap alatt be 
kell jelenteni. Amennyiben 
az iparügyi miniszter a szál
lítás teljesítéséhez nem járulna 
hozzá, ezt a bejelentőnek

Ára 10 fillér
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haladéktalanul közölnie kell 
azzal, akinek irányában az 
anyag vagy a munkaszolgál
tatásért kötelezettséget vállalt. 
A rendelő az értesítéstől 
számított 8 nap alatt az ide
vonatkozó szerződéstől eláll
hat. A honvédség részére 
vállalt kötelezettségét ugyan
csak be kell jelenteni, a szál
lítást azonban felfüggeszteni 
nem szabad.

Országos 
Protestáns Napok

A Bethlen Gábor szövet
ség október 28—31 napjain 
nagyszabású Protestáns Na
pokat rendez. Ebből az alka
lomból a külföld vezető pro
testáns személyiségei is Buda
pestre jönnek. A vidékiek 
részére vasúti ellátási és el
szállásolj kedvezményeket 
nyújtanak. A szervezés mun
káját a protestáns lelkészi 
hivatalok végzik.

- Gyűlések 
a varmegyén
Békés vármegye törvény- 

hatóságának kisgyülése szep
tember 12-én, közigazgatási 
bizottsága 13-án tartja rendes 
havi Ülését A törvényhatóság 
rendes közgyűlésének idő
pontja még nincs kitűzve, a 
főispáni szék betöltetlen vol
tára való tekintettel.

Szilvaaszaló épül 
Szarvason

A tavaly épült szilvaaszalók 
sikere után a Gyümölcster
melők Országos Egyesülete 
ezidén 16 uj szilvaaszalót 
építtet, ezek közül egyet 
Szarvason. Az uj aszalókat 
Matusek György a két év előtt 
Gyulán szolgálatot teljesített 
gyümölcsészéti felügyelő sza
badalma . alapján rendezik 
be, az aszaláson kivül egy
úttal lekvárfőzésre is. A ki
tünően bevált uj magyar 
aszalók iránt külföldről is 
eresen érdeklődnek.

Szarvason lesz 
a tűzoltó közgyűlés.

A Békésvármegyei Tűz
oltó Szövetség a folyó évben 
Szarvason , tartja rendes köz* 
gyűlését és szokásos verse
nyét. A közgyűlés szeptem
ber 17-én lesz.

■!—■"A* O fI szeptember hó 
10-ére meghirdetett kirándu
lása küzbe jött intézkedés 
folytán elmarad,

Hírek
Istentiszteletek :

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

Istentiszteletek sorrendje a kát. tem
plomban : Vasárnap fél 9 ó. csendes 
mise, 1U ó. szentbeszéd, nagymise. D. 
u. ö ó. litánia, szentbeszéd. Köznapo
kon a reggeli szentmise 8 ó., a délutáni 
ájtatosságok 6 ó.

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

— Sajtóellenőrzés. A kormány
életbeléptette a kiveteles hatalmat 
és ennek alapjan különbözö ren
deleteket adott ki, köztük kettőt, 
amelyekkel a sajtó ellenőrzését 
vagyis cenzúrát vezette be eskor-: 
látozta a lapok terjedelmét, az 
ujsagpapir-készlet kímélésé céljá
ból. A cenzúrára vonatkozólag a 
szegedi kir. ügyészség lapunk el
lenőrzését dr. Ugrin László járási 
főszolgabíróra bízta, nála kell: 
lapunk kefelevonatát a megjele- 
nes előtt bemutatni s lapunk csak 
az ő engedélyével jelenhetik ineg. 
Lapunk a lennálló intézkedés ér
telmében 4 oldalnyi terjedelemben 
jelenik meg. *

— Elszálltak a gólyák. Lassan, 
lassan ránk köszönt az ősz. AÍ 
gólya már itthagyott bennünket, 
a fecskék is vonulóban. Elmúlt, 
a szépséges nyár. Őszi szél fuj-i 
dogál a magyar róna felett, őszí- 
szei rázza a Kárpátok fenyveseit. 
Itt az ősz. Hej! de soka lesz; 
vadvirágos kikelet 1

— Nyugdíjazás. Garay Samu, 
ev. tanítót, a szarvasi tanitórend' 
kiváló tagját, a vallás- és közok
tatásügyi minisztérium saját kérel
mére szeptember hó 1 -évei nyug-; 
díjazta.

— Közgyűlés. Az evangélikus 
egyházközség képviselőtestülete f. 
évi szeptember hó 11-én, délelőtt 
fél 10 órakor rendes közgyűlést 
tart.

— Iskolai ügyek. A szarvasi 
evangélikus egyházközség belső 
népiskoláinak 1—IV. osztályaiban 
a tanítás szeplember 11-én, az 
V—VI. osztályokban és a tanyai 
népiskolákban pedig szeptember 
25-én veszi kezdetét. Az évnyitó 
istentisztelet szeptember 11-én, 
delelött fél 9  órakor lesz az Uj- 
templomban.

— Beiratkozási határidő a 
kereskedelmiben. A kultuszmi
niszter tanulmányi felügyelete és 
a Szarvasi Keieskedök fennható
sága alatt álio Szarvasi Kereske- 
deimi Női Szaktanfolyamon a 
beiratkozási határidőt a vezetőség 
szeptember hó 10-ében (vasárnap 
d. e. 10 óra) állapította meg. A 
tanfolyam megnyitását a fenntartó 
kellő számú növendékhez köti és 
ezért az érdekelt szülőket ezúton 
telken, hogy a leány-gyermekeik 
beiratását ne halogassák, mert.a 
fenti terminuson túl az Igazgató
ságnak nem all módjában senkit 
sem felvenni es az utólagos fel
vételi engedelyt csak a szegedi 
tankerületi Főigazgatóság adhatja 
meg. A tanév ünnepélyes megnyi
tása és egyben a tanórarend és 
a fegyelmi szabályok felolvasása 
hétfőn 1939. IX. II-én d. u. 3 
órakor lesz a gimnázium II. eme
leti helyiségeiben.

— Árpád honfoglalási emlék
templom épül Pusztaszeren. Bel
ügyminiszteri engedély alapján 
erre a célra készpénz és termé
szetbeni adományokat gyűjtenek. 

Áz igazolt gyűjtők községünkben 
már elindultak útjukra s tekintet
tel a kegyeletes célra, kívánatos, 
hogy ki-ki tehetsége szerint já
ruljon filléreivel és pengőivel a 
pusztaszeri Árpád-hontoglalásiem- 
léktemplom felépítéséhez.

— Megnyílik a községi iparos- 
tanonc iskola. A helybeli íparos- 
tanonc-iskolában szeptember 11- 
én kezdetét veszi a rendes taní
tás. Délután 4 órakor felolvassák 
az iskola fegyelmi szabályait, 
majd 5 órától évnyitó istentiszte
leteken vesznek részt a tantestület 
tagjai és a növendékek. Ezúton 
is telhivjuk tehát iparostársadal
munk figyelmét, hogy a náluk al
kalmazásban levő tanoncokat a jel
zett időben az iskolába küldjék 
fel, hogy a jövő iparosgárda e 
tanév iolyaman is gyarapithassa 
szellemi kincseit.

— Elsőfokú iparhatóságok nem 
hozhatnak elutasító hatarozatot. 
Köztudomasulag egy muiteszten- 
dei kormányrendelet úgy intézke
dett, hogy az iparigazolványok 
engedélyezése iránti Kérelmek 
19dö. augusztus 15-től kezdődő- 
lég engeüelyezés végett az ipar- 
ügyi, illetve kereskedelemügyi mi
nisztériumhoz terjesztendöK fel. 
Minthogy időközöen előfordult, 
hogy egyes iparhatóságok külön
böző oKokra való hivatkozással a 
náluk benyújtott iparjogositvány 
kiadása iranu kérelmek ügyében 
elutasító határozatokat noztak, 
kimondotta a minisztérium, hogy 
amíg az említett rendelkezés fenn
áll, elsőfokú iparhatóságoknak el
utasító határozatot hozni nem 
szabad, hanem az ilyen kérelme
ket az intézkedési joggal biró ke
reskedelemügyi, illetőleg iparügyi 
miniszterhez tartoznak felterjesz
teni.

— Munkaidó korlátozás fel
függesztése. A kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter távirati 
utón közölte a kereskedelmi és 
iparkamarával, hogy az árufuva
rozásra és rakodoinunkákra vo
natkozó munkaidőt korlátozó ren- 
delkezeseit, valamint ugyanezen 
munkákra a vasárnapi munka- 
szünetet megállapító rendelkezé
seket további intézkedésig fel
függesztette. Ehhez képest a szó
ban lévő munkáknál a munkaidő- 
elkerülhetetlenül szükséges mér
tékben meghosszabbítható, az ed
dig megállapított m u n k a i d ő n  
túl végzett munkát azonban a 
munkaadó köteles 25 százalékkal 
magasabban díjazni.

— Munkaidó korlátozás fel
függesztése és a fizetéses sza
badság megváltása. Az iparban 
és kereskedelemben alkamazottak 
munkaidejét korlátozó rendelke
zéseket a minisztériumnak most 
megjelent rendelete ideiglenesen 
felfüggesztette és kimondotta, hogy 
a munkaidő tekintetében a szö- 
banlévő munkaidő rendeleteket 
megelőzően hatályban volt jog
szabályokat kell alkalmazni. Ki
mondja azopban' a rendelet,* 
hogy ha a m u n k a a d ó  a 
munkaidő rendeletekben megálla
pított időt meghaladóan foglal
koztatja alkalmazottait, ez esetben 
részükre a megszabott tulmunka- 
dijat köteles megfizetni. A fizetéses 
szabadságra vonatkozó rendelke
zések topábbra is hatályban ma
radnak azzal az eltéréssel, hogy 
a munkaidó a fizetéses szabad
ságot megválthatja abban az eset
ben, ha az előirt időben fontos 
közérdek sérelme nélkül megadni 
nem tudja.

— Békéscsaba város igazoló* 

választmánya a zsidótörvény alap

ján huszonnégy zsidó virilis kép

viselőt törölt a képviselőtestületi 

.tagok névsorából

ÉRTESÍTÉS ! Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy Szarvason, II. 
kerület Csúcs-utca 131 szám alatt 

(dr Simon Béla orvos háza mellett)

R Ó F Ö 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 Í S K A  G Y Ö R G Y
--  1

1940. lipu^ú 
Orion, Standard, Telefunken

* r !

RÁDIÓK megérkeztek.
Gyári á r ! Kedvező részletfizetés!

Sztreh OYSzkynál
Piactér. Telefon 59.

Néprádiók előjegyezhetőle!
Díjmentes bemutatás!
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Az összes iskolai írószerek
úgymint rejzpapir, vonalzó, írón, toll, tollszár, radirgumi, irónhegyező, gombfesték, 
szineskréta, szinesirón, stb., valamint az összes iskolákban használatos előírás szerinti

flizeleR legolcsóbb beszerzési forrása 

Hüller Károlyn ©  és irászerkereskedése
Postával szemben Telefon 109

Nem oldották fel zár alól 
a petróleumtermékeket

— Tanitóválasztás. Kondoro
son a közs, iskolaszék augusztus 
31-én tartott ülésében betöltötte a 
halálozás folytán megüresedett ta
nítói állást s arra Dévay Lász ó 
külkerületi, aradi úti iskolai ta
nítót választotta meg egyhangúlag. 
Az igy megüresedett állásra pedig 
az elhunyt tanitó fiát Bukovinszky 
Tibort választotta meg.

Óvakodjunk a kémekről!
— Tanévnyitó ünnepély. A 

Vajda Péter-ginmázium tanév
nyitó ünnepélye szombaton reggel 
9 órakor kezdődik.

— Árak kötelező megállapí
tása. A 'kormánynak tegnap meg
jelent rendelete értelmében a kü
lönböző mezőgazdasági termények 
legmagasabb árának az augusz
tus 26-án érvényben volt árakat 
kell tekinteni. Ennél magasabb 
árakat követelni tilos. A rende
lettel kapcsolatban felmerült az 
a kérdés, hogy ezeknek az 
áraknak a megállapítása vidé
ken miként történjék. A szegedi 
kereskedelmi es iparkamara vé
leménye szerint a kiszámításnál a 
budapesti terménytőzsdének hiva
talos árait kell alapul venni és 
ebből bizonyos összeget a vidéki 
paritás szempontjából le kell ütni. 
Ha pl. a tiszántúli tengeriárak 
budapesti paritásban 19 10— 19*35, 
vagyis átlagosan 19^-20 pengő 
volt, szegedi árnak hozzávetőle
gesen 18*90 — 18*95 pengőt lehet 
tekinteni.

— Rendkívüli fegyvergyakor
latra bevonult személyek magán
jogi kötelezettségei, továbbá szol
gálati viszonyai tárgyában kibo
csátott reedelkezések hatályát a 
most megjelent ujabb rendelet to
vábbi intézkedésig kivételesen ki
terjesztette az olyan személyekre 
is, akik tartaléki vagy póttartaléki 
szolgálati kötelezettségük alapján 
tényleges katonai szolgálatot tel
jesítenek.

Rémhírterjesztés és fecsegés 
hazaárulás 1

— Benzin-szeszkeverék (mo- 
talkó) fogyasztásának szabályo
zása. A kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter rendeletileg 
kimondotta, hogy a polgári for
galomban bármilyen közúti vagy 
vízi benzinüzemű gépjármű haj
tására szolgáló benzin-szeszkeve- 
réket (motaikót) csak az illetékes 
m kir. adóhivatalok által kiadott 
jegy vagy utalvány ellenében 
szabad a fogyasztó részére kiszol
gáltatni, illetőleg vásárolni. A ren
delet megszabja az egyes gépjá
rómüvek részére kiszolgáltatható 
mennyiséget azzal, hogy a mező
gazdaságban és iparban foglal
koztatott különleges benzinüzemű 
gépekre (traktorokra, cséplőgé
pekre, motoros fűrészekre, faapri- 
tokra, stb) a rendelet nem vo
natkozik és tulajdonosai (üzem
bentartói) jegy vagy utalvány 
nélkül bárhol vásárolhatnak mo- 
talkot a gépek üzemben tartásá
hoz szükséges és szokásos meny- 
nyiségben.

A Szarvasi Hitolsxövetkezet,
mint az 0. K. H. tagja cég 
kisgazdák és mezőgazda* 
sági munkások részére

6°/o-os kamatozás
mellett folyósít kölcsönö
ket. Telefon: 60.
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Annak a Kire terjedt el, 
hogy a 12 113— 1939. M. 
L. számú rendelettel zár 
alá vett benzint, petróleu
mot és gázolajt a zár alól 
feloldották. Nyomatékosan 
felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a Budapesti Közlöny 
szerdai számában közzétett 
46.700 1939. Ip M. számú
rendelet csupán az adó
mentes és az adókedvez
ményes benzin, petróleum 
és gázolaj külön engedély

A minisztérium rendelete 
a fanemüek legmagasabb 
árát az 1939 augusztus hó 
26-án fennállott árszinvo 
nalhoz kötötte.

Eszerint minden termelő 
és kereskedő állapítsa meg 
1939 augusztus nó 26 iki 
egyéni árszínvonalát és 
ennek megtartásához szí 
gorúan ragaszkodjék. Tűzi* 
fánál az ár alápjáut szintén 
az augusztus 26 iki beszer
zési árak középarányosa 
tekintendő, melyhez hozzá-

nélküi való kiszolgáltatását 
teszi lehetővé, egyébként a 
12.113— 1939. M. E. számú 
rendeletnek a benzin, pet
róleum és gázolaj zár alá 
vételére vonatkozó rendel
kezését nem érintette. A 
nem adómentes és a nem 
adókedvezményes készletek 
tehát a rendeletben meg
határozott mennyiségen fe
lül továbbra is zár alatt 
maradnak.

adható az 1937 ben érvény
ben volt maximális árak 
kereskedői marge a. Mint
hogy azonban az augusztus 
24 iki kormánynyilatkozat 
szerint, budapesti paritás
ban, a bükhasáb ér alapján 
rövidesen 300 pengős nagy
kereskedelmi árszin vonal
inak kell kialakulnia, a ren
delet megtartására kötele
zett érdekeitek kövessenek 
mindent, hogy ezt az ár
színvonalat rövid időn belül 
elérjék.

M O Z I
Szeptember 9-én, szom* 

balon 6 és fél 9 órakor; 
Szeptember 10-én vasár
nap fél 3, fél 5, fél 7 és 
fél 9 órakor bemutatásra 
kerül a legmulatságosabb 
magyar vígjáték

Papucshős
Rendezte : Veszary Já

nos.
Betétszámok : Zerkovitz 

Béla.

Főszereplők:Vaszary Pi
roska, Kabos Gyula, Erdé
lyi Mici, Kertész Dezső, 
Bárczy Kató, Pethes Sán
dor.

Kiegészítésül : Magyar
és Fox híradó.

— Bányakerületi Evangélikus 
Lelkészegyesület Budapesten tar
tott szerdai közgyűlésén Kovács. 
Andor békési esperes, aki ötven 
éve lelkész, lemondott az egye-' 
sülét elnöki tisztségéről. A lemon
dott elnök munkájáért dr. Ráffay 
Sándor püspök mondott köszö
netét. Elnökké Wolf Lajos ceglédi 
lelkészt választották meg.

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

Szarvasi Takarékpénztár
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányintézete

Telefonszám 5. a Magyar Nemzeti Bank mellékhelye Telefoncxám 5.

elfogad betéteket 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  

Telefonnám 15.
ahol mindenfajta termény és áru alacsony dij mellett tárolható és betárolt árukra, valamint 

a közraktári jegyekre a bank előnyős 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.

Rögzítették 
a faneműek árát
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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.

A  múlt évben 
mindössze 18.465 

lakás épült 
az országban
A Magyar Statisztikai 

Szemle egyik számában 
érdekes kimutatást közöl 
az ország multévi építke
zési tevékenységéről. A ta
nulmányból az a szomorú 
tény derül ki, hogy az 
építkezési mozgalom az el- 
mu't; évben országszerte 
visszaesett és ezzel járt a 
lakástermelés jelentős ará
nyú csökkenése is. A múlt 
évben az egész országban 
13.967 (az előző évben 
Í4.5Í2) lakóház és ezekben 
J.8.465 (20.080) lakás kelet
kezett.

Érdekes, hogy e csök
kenő építkezési tevékeny
ség* ellenére, amely külö
nben a fővárosra jellemző, 
$ by^apestkörnyéki helysé
gekben az építkezések szá
ma emelkedett.

A fővároskörnyéki me
gyei városokat magában 
foglaló Nagy Budapesten 
tav#}y 3249 uj íakóház 
épült az előző évi 2869 uj 
gázzal szemben. A legutóbbi 
kilenc esztendőben az or
szág területén 30000 új 
lakóház épült, mintegy
60.000 uj lakással. Buda
pesten a múlt év végén
29 999 lakóház volt 275.005 
lakással.'Az országban má
sodik helyen áll Szeged, 
qhól 21.458 ház van 36 877 
lakással.

Cladó
egy használt, de jó
állapodban levő

Jleimngton-portable
(hordozható)

írógép
/Vlegtjekinthetó

d Müller-
könyvkereskedésben

Rendkivüli közgyűlési 
meghívó.

A Szarvasi Hengergőzmalom, 
mint Szövetkezet igazgatósága az 
üzletrészeseket az 1939. évi szep
tember hó 24 napjain d. e. fél
11 órakor Szarvason, a Gisz he
lyiségében, 111. kerület 115. 
megtartandó rendkivüli közgyű
lésre tiszteletlel meghívja azzal, 
hogy a tárgysorozat fontosságára 
tekintettel az üzletrészesek minél 
nagyobb számban megjelenni szí
veskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A rendkivüli közgyűlés meg

nyitása, megjelentek üdvözlése.
2. Jegyzőkönyvvezető és jegyző- 

könyvhitelesitők kijelölése.
3. A malomnál tapasztalt sza

bálytalanságok ismertetése és be
számoló az igazgatóság intézke
déseiről.

4. A malom átalakításával kap
csolatos beszámoló.

5. Alapszabálymódositás a 
szövetkeze tagok gabonájának és 
őrleményeinek be és hazaszállítása 
tárgyában.

6. Az igazgatóság és a fel- 
ügyelőbizoítság felelősségének fel
vetése és tisztázása. Esetleges bi
zalmatlanság esetén uj igazgatóság 
és felügyelőbizottság választása.

7. Esetleges indítványok.
Ha a rendkivüli közgyűlés szept. 

24-én a megjelent tagok száma 
miatt nem lenne határozatképes, 
úgy 1939 okt. 1-én ugyanazon 
időben és helyen megtartandó és 
külön meghívó nélkül összeülő 
ujabb közgyűlés a megjelentek 
számára tekintet nélkül érvényesen 
határoz a fenti tárgysorozat felett.

A közgyűlésen csupán az iga
zolt szövetkezeti tagok (üzletré
szesek) vehetnek részt.

Szarvas, 1939. évi szeptember 
hó 7-én.

Szarvasi Hengergőzmalom mint 
Szövetkezet Igazgatósága.

— Hirdetmény. Értesítem a 
szállító közönséget, hogy a 12113
— 1939. M. E. rendelet alapján 

egynéhány, a Minisztérium által 

zár alá vett anyagot és árut csak 

szállítási engedéllyel szabad a 

vasúton fuvarozni. A szállítási 

engedélyt az iparügyi miniszter 

úr adja. A szállítási engedélyt a 
feladás alkalmával a fuvarlevélhez 
vagy szállító vevényhez kell mel

lékelni. Könnyebb tájékozódás vé

gett közöljük a Szarvason gyak

rabban szállításra kerülő és zár 

alá vett anyagokat é. p. Ócska 
vas, gyári nehéz ócska vas 50 

q-án felül. Vashuzalok, 3 m/m. 

átrn.-töl felfelé és töskés drótok

10 q-án felül. Vörös réz vagy 

vörös réz hulladék 50 kg.-on 

felül. Ócska ón 10 kg.-on felül. 

Retorta faszén 100 q felül. Ben

zin 10 q-án felül. Nyers sózott 
bőrök 1 darabon felül. Kikészített 

kész bőrök 10 kg.-on felül. Férfi 
cipő 5 páron, férfi csizma 10 pá

ron felül. Nyers gumi 10 felül. 

Kerékpár külső gummi 3, belső 

gummi 5 darabon felül, Papir 

áru prespánlemez 100 kg. felül. 

Mosott gyapjú 1 q.-án, zsíros 

gyapjú 2 q.-án felül. Gyapjú rongy 

50 kg. Gyapjútakarók, pamulta- 

kftrók 10 darabnál nagyobb meny^ 

nyiségben. Bitumenes fedélleme- 

zek 50 tekercsnél nagyobb meny- 

nyiségben. Állomásfőnökség.

— Mézzel készült befőt

tek zamatosabb és köny- 

nyebben emészihetők, mint 

a cukorral eltett gyüm öl

csök. 201

APRÓHIRDETÉSEK
VII. kér. 160. sz. tanya mellett 

egy fertály föld eladó. Felvilágo
sítást dr. Gerő nyújt. 263

Csinosan bútorozott uccai szoba 
külön bejárattal kiadó. II. kerület 
330. szám. 259

II. kér. 261. számú ház eladó. 
Érdeklődni a helyszínen lehet. 
  256

Kisszénási állomás melletti ven
déglő házzal (2 italmérési enge
dély van) 2 tanya hozzátartpzó 
földekkel eladó. Érdeklődni lehet 
Keller Ferenc vendéglősnél, Kis
szénáson. 258

Teljesen új kordé eladó. Tanya
IV., 78. szám alatt. 131

Bútorozott szoba kia(Jó. I. kér. 68. 
_________________  • 271

Köttesse 
könyveit 
Müller nél

Három szobás-lakás kiadóf II., 
Kiss Mihály-utca 180. sz. alatt.

229

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

233

Eladó ingatlanok: Lajos-halmán
30 hold tanyáyal, Csabacsüdön 
32 hold tanyával, örményzygjban 
15 hold föld & 111. kér. 359 sz. 
ház, bővebb felvilágosítást nyújt 
dr. Csicsely Mihály ügyvéd, 354

Mezőtúri határban a Peresi-is- 
kolánál 45 katasztrális hold föld 
feliből kiadó. Jelentkézni lehet 
Kovács Pálnál Kondoroson, 3T2. 
házszám alatt. 253

Túlakörösön 12 hóid s íé n tó ^  
-adó. Borgulya Endre 'tanító.
___________  255

43 kishold föld tanyával Lajös» 
halmán haszonbérbe kiadó. Érte
kezni : S?ente#, Szondy-utca 10,

244

2 szoba, konyha, speiz, Ifömra, 
disznóól, teljésen különálló, kö
ves ut melletti lakta november 
l-re KIADÓ. II. kerület 17.' ér
deklődni közgyámi bivptglhafl.' 
  250

Njro<n?t0tt MOller Károly könyv
nyomdájában Szarvas, ). kér. 13.

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

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

211 élvezettel terhelten.

Csabacsüdön, a Nagyréten lévő 55 kát. hóid szántó, 
szép tanyával és gazdasági épületekkel,

Házingqtlanok
Szarvason, a Zöldpázsiton 511. szám alatt, 410 négy

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

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

Fenti ingatlanok igen jutányQ6an és kedvező, fizetési feltételek mel
lett vehetők meg.

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


