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A szociális 
igazság útja
„Az igazság a birodalmak 

alapja" állapítja meg egy 
régi közmondás s ezt az 
örök szabályt a mai idők
ben úgy kell kifejezni, hogy 
„szociális igazság" — mon
dotta egyik beszédében Im- 
rédy Béla volt miniszterel
nök. Érdemes elgondolkodni 
ezen a megállapításon s ér
demes foglalkozni vele már 
csak azért is, mert az az uj 
mozgalom, mely a magyar 
élet teljes átreformálását 
tűzte ki céljául, többek kö
zött ezt is megvalósítandó 
programjának egyik sarka
latos pontjává tette.

A szociális gondolat nem 
uj. A  szeretet parancsa régi, 
örök, Krisztus Urunk oltotta 
belénk, csak épen különböző 
volt a megjelenési formája 
a különböző korokban. De 
élt mindig és dolgozott a 
szegények és elesettek ér
dekében, hol mint az egyház 
legfőbb ereje, néha pedig a 
sok-sok karitatív egyesület 
programiakért. S hogy nem 
érte el azt az .eszményi ma
gasságot a gyakorlatban, 
mint amelyre most akarja 
kormányzatunk emelni, azt 
sohasem a szeretet és a 
szociális igazság jelenvaló
ságainak a hiánya okozta, 
hanem sókkal inkábba szer
vezetlenség és irányítás nél
küliség ténye.

Épen ezért köszöntjük 
örömmel kormányzatunk a- 
maz, fent említett elhatáro
zását, hogy á keresztény 
szeretet parancsát, annak 
munkáját és tevékenységét 
összehangolni igyekszik egy 
szervezet tevékenységével, 
amely áthatja az egész tár
sadalmat s amely nem ala
mizsnát akar osztogatni, ha
nem talpra akarja állítani 
az elesettet. Fel akarja kel
teni a lelkekben az érzést, 
hogy érdemes dolgozni, küz- 
ködni és vesződni. Rádöb
benteni az embereket arra, 
hogy elsősorban a munká

ban kell keresnie a megol
dást annak, aki nem beteg, 
munkaképtelen nyomorult 
s nem lehet és nem is sza
bad szemforgató alázattal 
folyton csak alamizsnát kér
nie.

Ez is egyik uj eszméje, 
uj gondolata a most szárnyra 
kelt mozgalom, a Magyar 
Élet Pártjának. Uj célkitű

zés, uj programpont, amely 
nek megvalósítása azonban 
sokkal inkább meghozza 
majd a társadalmi nyugal
mat, békét és egyetértést, 
mint bármiféle agitáció és 
üres demagógia. Mert tar
talom van ebben is, mert 
mert kíérzik belőle az őszinte 
segitenikészség és az, hogy 
el is fog mindenkihez ér

kezni. És ezért hódol be 
oly könnyen és oly lelkese
déssel minden jószándéku 
ember e mozgalomnak, mert 
nemcsak érzi, de tudja is, 
hogy ez az az áhított uj 
program, amely a szociális 
igazságok utján a szebb, 
boldogabb, napsugarasabb 
magyar élethez vezet.

Áz egész járás lelkesedéssel 
fogadta a MÉP zászlóbontását

Mozgalmas vasárnapja volt 
a február 26-ika a Magyar 
Élet Pártjának a szarvasi já
rásban. Mindenütt zászlóbon 
tó gyűléseket rendezett, és 
pedig a nagyközönség olyan 
hatalmas érdeklődése és lel- 
kedése mellett, aminőre csak 
a legvérmesebb szervezők 
számítottak. A járás székhe
lyén Szarvason délelőtt 10 
órai kezdettel volt a jelentő
ségteljes gyűlés a színkör 
zsúfolásig megtelt helyiségé
ben. A gyűlésen nemcsak a 
helybeliek vettek részt nagy 
számban, hanem igen sokan 
voltak vidékiek is, a szom
szédos Kondoros, Csabacsűd, 
Békésszentandrás és Öcsöd 
vezetői közül, hogy mint 
súlyt és díszt adjanak e szép 
és nemes célkitűzésekben oly 
gazdag mozgalom községünk
ben első megnyilatkozásának.

A gyűlést a magyar Hi
szekegy elmondása után Ras- 
kó Kálmán a helybeli csoport 
elnöke nyitotta meg, szívélyes 
szavakkal, meleg szívvel kö
szöntve a megjelenteket. E 
bevezető után Gulyás Imre 
ismertette a Memzeti Munka 
Központ küzdelmes elindu
lását nemes célkitűzéseit és 
hangsúlyozta annak szüksé
gességét, hogy a vérverejték
kel dolgozó becsületes, tisz
tességes magyar munkásem
bernek is adassék végre meg 
nemcsak az elismerés, de a 
megbecsülés, sőt legfőkép a 
tisztességes munkabér. Az

őszinte tisztelet hangján em
lékezett meg vármegyénk fő
ispánja szociális érzésektől 
áthatott működéséről s rész
letesen foglalkozott a csong
rádi kubikus kongresszus ha
tározataival is.

Utána Rózsa Gyula a 
Szarvason már előnyösen is
mert gyulai MÉP-tikár szó
lalt fel. Részletesen foglalko
zott a belpolitikai események
kel s leszögezte, hogy a mos
tani kormány is, mint elődje, 
továbbra is azon az utón 
halad, amelyet Gömbös Gyula 
jelölt ki a magyarság szá
mára — kifejtette, mért van 
szükség a zsidótörvény és a 
földreformra, majd a jobbol
dali erők szétforgácsolódásá- 
ról szólt s ezzel kapcsolatban 
a NÉP és a Magyar Élet 
Mozgalom egybeolvadásának 
szükségességét hangoztatta. 
A közetkezőkben a nagy- 
közönség meg-megujuló tet
szésnyilvánítása és helyeslése 
közben ismertette a MÉP 
célkitűzéseit.

Horváth Géza vm. köz
ponti titkár beszélt ezután, 
aki mindjárt felszólalása ele
jén, közvetlenül a jobboldali 
politika alapelveinek s a MÉP 
programjának ismertetése u- 
tán a disszidens képviselők
kel s azon reformgáncsoló 
politikusokról szólt, akik min
den fél-ként csak keréktörők 
voltak a kibontakozni kész 
magyar életnek, s ténykedé
sük tengelyében nem a nép

jól felfogott érdekei, hanem 
saját önző céljaik állottak. 
Elemi erővel robbant ki 
Horváth Géza beszéde végén 
a közönség lelkeséde, mely 
hatalmas tüntetéssel adta ki-r 
fejezését a Magyar Élet Párt
jához való csatlakozásnak.

Ez a gyűlés meggyőzően 
-igazolta, hogy Szarvas kö
zönsége is lelkes és kitartó 
bizakodással tekint a Teleki
kormány működése elé, s 
látszott, hogy az ImrédyBéla 
részéről megindított uj ma
gyar élet gondolata, Imrédy 
megbuktatásával nemhogy 
törést szenvedett volna, ha
nem csak még nagyobb len
dületet vett kifejlődése utján 
és nagymértékben hozzájárult 
a vidék politikai gondolatvi
lágának a még határozottabb 
és erősebb jobboldali szem
lélet sikján való kialakulá
sához.

*

Zászlóbontás 
Békésszentandráson

Vasárnap, február hó 26-án 
Békésszentandrás község tár
sadalmának osztatlan, hatal
mas érdeklődése mellett tar
totta meg a Magyar Élet 
Pártja zászlóbontó nagygyű
lését, a Kisgazdakőr nagy
termében. Az óriási számú, 
lelkes érdeklődő közönség 
előtt elsőnek Rózsa Gyula 
gyulai MÉP titkár ismertette 
a mozgalom célkitűzéseit, 
majd utána# Horváth Géza

Ára 10 fillér.
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MAGYAR ÉLETvármegyei kp. titkár foglal
kozott azzal. Mindkét szóno
kot beszéde befejezése után 
lelkesen ünnepelték. Örömmel 
állapítjuk meg, hogy a Ma
gyar Elet Mozgalom célkitű
zései, alapelvei Békésszent 
andrás közönsége körében is 
mély benyomást keltettek 
ugyannyira, hogy az előjelek 
szerint ez a mindenkor erős 
kisgazda kerület valószínűleg 
a szarvasi járás igen erős 
MÉP körzete lesz. Erre en
ged ̂ ugyanis közvetkeztetni a 
gyűlésen tapasztalt, de az azt 
követő órákban is észlelt lel
kes hangulat és a mozgalom
hoz való csatlakozni.készség.

Munkásházak építé
sét vették tervbe 

Békésvármegyében
A csongrádi kubikus kungresz- 

szuson több más, fontos kérdés 

mellett felveícdöit az alföldi mun

káslakások építése is. A kérdés

hez dr. vitéz Ricsóy Uhlarik Béla 

Békés és Csongrád vármegyék 

főispánja szólt hozzá, aki beje

lentette, hogy a munkáslakások 
építését maga is elsősorban tartja 

szükségesnek és nem várva a 

törvényes rendelkezést. Békés és 

Csongrád alispánjaival egyetértő

én, mindkét vármegyében mun- 

káslakásokat építenek, me yeket a 

munkások olcsó bér mellett meg

kaphatnak, de meg is válthatnak, 

s ha sok gyermekes munkáscsa

ládról van szó, akkor még külön

1 0 — 10 százalék levonás is lesz. 

A főispánnak ezt a bejelentését 

zajos tetszésznyilvánitás kísérte és 

itt is bebizonyult, hogy a főis

pánt nemcsak Békésmegye, de 

Csongrádmegye munkássága is 

szeretetébe zárta.

Mezőgazdasági biz
tosítási bélyegek for
galomba bocsátása
A földmivelésügyi miniszter 

176.605-1939 F. M. sz. rendeleté

vel mezőgazdasági biztosítási bé

lyegek forgalomba bocsátásáról 

intézkedik. A bélyegeket az Or

szágos Munkásbiztositó Pénztár 

tagjai hetenként kötelesek tagsá

gi könyvecskéikbe beragasztani. 

A kibocsátott bélyegek a rende

let értelmében az Országos Me

zőgazdasági Biztositó intézethez 

befizetendő munkavállalói járulé

kok kiegyenlítésére szolgálnak. A 

földmivelésügyi miniszter fenti 

rendeletével 20, 40 filléres, vala

mint egy pengős és kettő pengő 

60 fitlérres címleteket bocsátott 

ki. A biztosítási bélyegeket a ma

gyar királyi postahivatalok és a 

postahivatalok és a postaügysé- 

gek árusítják és azok kizárólag 

a munkavállalói járulékok ki

egyenlítésére használhatók fel.

Szarvasi-est
A budapesti Deák téri 

ev. egyház dísztermét zsú 
folásig töltötte meg február
27-én este, az a többszáz 
főnyi illusztris közönség, 
mely ünnepelni jött össze 
a budapesti Luther-Szövet- 
ség által rendezett „Szarvasi 
est"-re.

Ritka szép ünnepi est volt 
ez, ott, a főváros zűrzava
ros forgatagában együtt 
látni mindazokat a hű föl
dieket, akik hosszó évtize
dek múltán sem tagadják 
meg szülővárosukat. S még 
szebb és megható az a 
határtalan ragaszkodás, 
mellyel a szarvasi öreg
diákok soha nem múló sze 
reteltel gondolnak vissza 
arra az öreg iskolára, mely 
a tudomány gazdagságával 
bocsátotta szárnyra azt a 
sokszáz öregdiákot, hogy 
szerte az országban érvé
nyesítsék és hasznosítsák 
azt a tőkét, melyet a 
szarvasi gimnázium nyújtott 
nekik ét örökségül, hogy 
annak kamataiból éljenek s 
különféle pályáikon boldo 
guljanak.

S valljuk meg őszintén, 
kevés gimnázium dicseked
het olyan fényes erkölcsi 
sikerrel, mint a mi öreg 
Alma Materünk.

Nehéz lenne csokorba 
kötni unnak a sok jeles és 
országos hírű nagyságnak 
a névsorát, kik a szarvasi 
gimnázium öreg falai közül

Toman János linómetszete

Budapesten
kerültek ki a nagyvilágba, 
hogy hírt és dicsőséget 
szerezzenek s egyben fe
ledhetetlenné tegyék nem
csak neveiket, de a dicső
ség és érdem osztályosává 
tegyék azt az iskolát is és 
azt az akáclombos Szarvast 
mely békésen terül a Holt- 
Körös partján.

Meghatók azok a minden 
évben megismétlődő érett
ségi találkozók, melyekre 
boldogan zarándokolnak az 
öreg szarvasi diákok, hogy 
emlékezeteikben föleleve- 
nitsék a gondtalan, régmúlt 
diákéveket, s hogy fölke 
ressék ifjúkori emlékeik 
S2Ínhtl/ét, a csodás szép
ségű " körösparti ligetet, 
melyhez annyi szerelmi 
emlék fűződik.

Szarvasi est a budapesti 
ev. egyház fényesen kivi-, 
lágitott dísztermének falai! 
között. Látni azt a sok sok 
ismerős arcot, melyre az 
illusztris előadók boldog 
lázrózsákat varázsoltak elő 
s mindenkinek lelki szemei 
elé állítottak egy olyan 
pompás képet, amilyent 
festőnek az ecsetje képtelen 
vászonra vetni. A boldog 
és régmúlt béke idők szín
helyét, a körösparti A'hént, 
ahol oly jók és béke sze
retők voltak az emberek s 
ahol oly jó volt diáknak 
lenni.

Az emlékezés első raé 
esését a Luther-társaság

világi elnöke, dr. Fabinyi 
Tihamér volt pénzügymi
niszter gyújtotta meg. E1- 
nöki megnyitójában a sze
retet és emlékezés melegé
vel árasztotta el es bűvölte 
el a jelenvoltakat.

Dr. Nádor Jenő a Vajda 
l'éter-gimnázium kiválóíta- 
nára a legnagyobb érd -k- 
lődés közepette tartotta 
meg gazdag es tartalmas 
e lőadását Teissedik Sámuel 
emlékezete cimen, melyét 
hatalmas-tapssal honorált 
a közönség. D. Kovács 
Sándor a Társaság egyházi 
einöke EmlékezésZsilinszky 
Mihályról cimen élvezetes 
előadást tartott, melynek 
során ismertette Zsilinszky 
Mihály küzdelme-; és egyre 
fa felé Ívelő pályafutását u 
szarvasi tanári katedrától 
a f-4nyes államtitkárságig.

Dr. Gyökössy Endre, a 
Petőfi társaság jeles tagja 
két költeményét olvasta fel, 
az ünneplő közönség nagy 
tetszése mellett. Az egyik
ben Szabolcska Mihály mint 
halhatatlan emlékű, költőt, 
a másikban Benka Gyulát 
az áldott emlékű, szelíd 
lelkületű gimnáziumi igaz
gatót énekli meg.

Szalay Eszter Verdi: Ál- 
alcosbál áriáját, Rach- 
maninov : Tavasz és köz
kívánatra édesapjának, a 
kedves szarvasi öregdiák
nak : Bokrétát kötöttem
mezei virágból cirnű pom
pás népdalát, nagy szere
tettel, szűnni nem akaró 
tapssal jutalmazta a hálás 
közönség. Dr. Fabinyi el
nök pedig az elnökség há
lája és köszönete jeléül egy 
szépiroda.mi művet nyúj
tott át.

Elnöki berekesztőt dr 
Raffay Sándor püspök, a 
Társaság tb. elnöke, a 
Szösz elnöke mondott, sze
retettel emlékezett vissza 
a régi jó tanárokra, kiknek 
em'éke az öregdiákok em 
lékezetében örökkéé Ini fog.

S megemlékezett a d'cső 
tanítványokról is, kiknek a 
hálás utókor kegyeletes 
emlékeként márványtáblát 
helyezett a régi Alma Mater 
falára.

Köztiszteletben álló püs
pökünk, kedves zárószavai 
után a Himnusz eléneklé- 
sével ért véget ez a kedves 
Szarvasi-est, melyre a jelen 
voltak sokáig szeretettel 
gondolnak vissza.

Könyveit
köttesse Müil»r"Károiyné

modernül berendezett

könyvkötészetében
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HÍREK
Istentiszteletek.

A szarvasi ág. liitv. ev. ótcmplom- 
ban vasárnap délelőtt 8 órakor tót, d. 
u. 5 órakor magyar, az ujtcmplom- 
ban 9 "órakor magyar istentisztelet tar- 

tatik.

istentiszteletek sorrendje, a kát, tem

plomban Vasárnap Ö ó. csendes mise, 

9 ó. diákmise, 10 ó, szentbeszéd, nagy

mise, D. u. 4 ó. kereztuti ájtatosság. 

5 ó, böjti est a Szent István otthonban.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap d. e. 10 órától az 

Árvaház dísztermében. Kondoroson 

minden hónap második vasárnapján 

délután 2 órakor van istentisztelet a 

községi iskolában.

Március 2.
Ma 19 éve, hvgy a fájó em

lékű összeomlás után bevonuló 
román csapatok kitakarodtak 
Szarvas községből és nyomuk
ban bevonultak Horthy Miklós 
nemzeti hadseregének katonái. 
A éors különös érdekessége, 
hogy ezen a napon választotta 
még a nemzetgyűlés Horthy 
Miklósi Mayyarorszúgkormány- 
ztifávü. S ezzel áz időponttal 
oéfte kezdetét a magyar épitő- 
munka, innen datálódik a ma
gyar feltámadás. Ettől veszi 
kezdetet az élet és vagyonbiz
tonság, a magyar Öntudat ki- 
féjtőaésey a konszolidáció és az 
éuföpái államok gazdasági és 
politikai életébe oaió bekapcso
lódása nemzetünknek. Van be
cse és értéke a magyar mun
kának, különös jelentősége oz 
őriálló magyar nemzeti életnek, 
mély azóta kistélesedett és 
európai szemmel nézve is jelen
tőssé vált.

Merengő szemmel állunk meg 
e határkőnél, szemünkkel és szi
vünkkel Horthy Miklós, Magyar- 
ország kormányzója fejé for
dulva, hálatelt lélekkel, bízva a 
szebb magyar jövendőben.

— Kinevezés. A verebélyi járás 
főszolgabirája dr. Molitorisz Pál 
oki. jegyzőt Verebély községhez 
segéd jegyzőnek kinevezte. — Az 
Érsekújvári járás főszolgabirája 
Melis Mihály oki. jegyzőt Bán
szék községhez adóügyi jegyző
nek kinevezte.

— Halálozás. Özv. Varga Já
nosné néhai Varga János volt 
szarvasi evangélikus tanító özve

gye 86  éves korában elhunyt.

— Halálozás. Jakabfi György 
evangélikus lelkész, egyházkerü
leti törvényszéki biró Békéscsa

bán meghalt. Csülörtökön délu

tán temették a békéscsabai evan

gélikus templomból.

— Névnapi ünnelés. A m. kir. 

Tessedik középfokú gazdasági 

tanintézet növendékei f. hó 27- 
ének estéjén meleg ünneplésben 

részesítették az intézet igazgatóját 

vitéz dr. Székely Győzőt. Mint

egy 100 hal galó lampionos me

netben menetben vonult az igaz

gatói lakosztály elé, majd az in

tézet házizenekara Kovács Dénes 

I. o. tanuló vezetése mellett gyö

nyörű népdalokkal kedveskedett 

igazgatójának. Vitéz Szabó Béla 

IV. éves hallgató alkalmi beszéd

ben köszöntötte szeretett igaz

gatóját, aki meleg szavakkal kö

szönte meg a tanulóság figyel

mét.

— Ügyész választás. A szarvasi 
ág. hitv. ev. egyházközségi tiszt

viselők özvegy — és áivasegélyző 

egylete március 1-én tartott évi 

rendes közgyűlésén ügyészül dr. 

Csicsely Mihály ügyvédet válasz

totta meg.

— A mézelőfák védelmében. 

A szarvasi Méhészkör egy nagyobb 

küldöttsége a napokban eljárt vi

téz Biki Nagy Imre főjegyzőnél 

és kérte, hogy az utcai galyazá- 
sok és fakiüitetések során legye

nek figyelemmel a méhészetre is 

és mézelő, lombos fákkal ültes

sék ki az utakat és gátolják meg 

a galyazások során a túlságos 

galypusztitást. A főjegyző Ígére

tet tett, hogy az ujabb ültetések 

során figyelemmel lesznek a mé

hészek kívánságaira is.

-r Ismeretterjesztő előadás. 

Március 5 -én, vasárnap délután 2 

órakor az Orosházi-úti községi 

népiskela tantermében Regős Já

nos gazdasági tanár ismeretter

jesztő előadást tart.

— Ügyvédi hir. Dr. Donner
Tibor ügyvédi irodáját 111. 84. 
szám alá helyezte át. 13

— Orvosi szakelőadás. Dr.
Plenczner Sándor, a fővárosban 
igen előnyösen ismert szivspeci- 
alista főorvos, február 7-én, az 

Országos Közegészségügyi Egye

sületben nagyszámú érdeklődő ts 
szakember előtt tartotta meg má

sodik szakelőadását: „Hogyan

éljen a szívbeteg ?tf címmel. A 

kitűnő előadást az orvosi lapok 

nagy figyelemben lészesitették s 
egyöntetű dicsérettel emlékeznek 

meg a kitűnő orvos önálló kuta

tásairól.

— Lelkészválasztás. Vasárnap 

töltötte be a nyíregyházi evangé

likus egyházközség közgyűlése a 

Doniján Elek püspök halálával 

megüresedett lelkészi állást. A 

püspök lelkész utódjául közfel

kiáltással Turóczy Zoltán győri 

igazgatólelkészt az evangélikus 

lelkészegyesület főtitkárát válasz
tották meg.

— hazafias márciusi szabad- 

ságünnepély. A Szarvasi Öreg
diákok Szövetsége f. évi március 

hó 4-én, szombaton e*>te 8  órai 

kezdettel Budapestén, V. Vilmos 

császár ut 6 8 . sz. alatt lévő Al

kotmányvendéglő különtermében 
hazafias márciusi szabadság ün

nepélyt tart, melyre a Szövetség 

tagjait és barátait szeretettel meg

hívja. D. Raffay Sándor elnöki 

megnyitót mond, dr, Makay Pet- 

rovics György ünnepi beszédet 

tart, dr. Gerelyffy Gábor verseiből 

szaval, dr. Járosi Jenő zeneköllő 

hazafias dalaiból énekel, Vidáné 

zsarnai Gaál Irma alkalmi költe

ményeiből szaval. Erre az ünne

pélyre a magunk részéről is fel

hívjuk olvasóink szives figyelmét.

— Szabolcfcka Mihály szobrot 

kap szülővárosában, Ókccskén, 

melyet még ez év folyamán fog

nak — mint értesülünk — nagy 

ünnepségek keretében leleplezni. 

Ezen a nagyjelentőségű ünnep

ségen a Szarvasi öregdiákok Szö

vetsége is képviseltetni fogja 

magát.

Előfizetési felhívás!
Örömmel értesítjük olva

sóinkat, hogy 1601/1939. 
M. E. 111. szám a!att Szarvas 
és Vidéke cimmel politikai, 
társadalmi és közgazdasági 
hetilap kiadására kaptunk 
engedélyt. Tisztelettel kérjük 
ezzel kapcsolatban olvasó
táborunkat, hogy vállalkozá
sunkat előfizetésévelmegköny- 
nyiteni szives legyen. Vidéki 
előfizetőinket kérjük, hogy elő
fizetéseiket az 52.666sz. csekk
számlánkon szíveskedjenek 
eszközölni.

Lapunk mind helyi, mind 
országos vonatkozásban azon 
tiszta keresztény alapon álló 
politikai irányzat szolgálatá
ban áll, melynek tengelyé
ben a nép érdekeinek leg
főbb szolgálata s társadalmi 
életberendezésünk szociális 
tartalommal való megtöltése 
áll, különös figyelemmel ter
mészetesen a helyi adottsá
gokra és körülményekre.

Bízunk abban, hogy a n. é. 
olvasóközönség megértve cél
kitűzéseinket, meg fog tisz
telni előfizetésével.

Hazafias tisztelettel:
Szarvas, 1939. évi febru

ár hó.
Szarvas és Vidéke 

kiadóhivatala

— Szarvason is megalakult a 

Baross Szövetség fiókja. Szarvas 

község keresztény kereskedői és 

iparosai f. hó 19-én, vasárnap 
megalakították a Baross Szövet

ség helyi fiókját. Az alakuló gyű

lésen Lenkey Lehel gimn. igazgató, 

.a budapesti központ kiküldöttje, 

az elnöki tanács tagja mondott 

lelkes, nagyhatású beszédet.

— Jobbratartás. Úgy hirlik, 
hogy számolva az egész Európá
ban fennálló szokással, Magyar- 
országon is életbeléptetik a köz
forgalom jobbratartó irányát. Ez
zel az intézkedéssel a Magyar- 
országra érkező külföldiek — 
a közúti forgalomban — sok kel
lemetlenségtől szabadulnak meg.

KONFEKCIÓ! C IPŐ K !
Áruházunkat kibővítve módunkban van a t. vásárló- 
közönség számára férfi- és fiú készruhákkal, I <r minőségű 

„Schiffer" „Rádió" „Korona" „Gold" stb. cipőkkel,
tavaszi fe lö ltő  d ivatu jdonságokkal rendelkezésre állni 
Tekintse meg kirakatainkat! Árban és minőségben vezet a

M i k l ós  kft. D i v a t á r ú h á z S z a  rvds
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Jegyzőválasztás
Békésszentandráson

— Özvegyi jogon folytatott 

iparűzés. Az iparügyi miniszter 

egy elvi döntésével kimondotta, 

hogy az iparigazolványok és ipar- 

engedélyek kiadását felfüggesztő 

rendeletet nem kell alkalmazni 

azokban az esetekben, am kor az 

elhunyt iparos iparát az életben- 

maradt házastárs kívánja folytat

ni. Az 1922. XII. 7. §-a szerint 

ugyanis az elhalálozott iparos 

iparát az életbenmaredt házastárs 

amennyiben bejelentési kötelezett

ségének eleget tett, külön ipar

igazolvány nélkül az elhunyt ipa

ros nevére kiállított ipar igazol
vány, illetve, ipái engedély alrpján 

folytathatja.

— Betörés az orgonába. Az 

ó-templomi orgonából egy esti 
Istentisztelet alkalmával egy is

meretlen tettes 5 sipot ellopott. 

A kárt csak napok múlva meg

tartott szokásos revízió során vet

ték észre A m e g i n d í t o t t  

nyomozás két nap alatt sikerre 

vezetett, amennyiben az illető 

tettes — megfeledkezve a szük

séges óvatosságról — az ártézi- 

kutnál fujdogált a sipokba. Egy 

iskolás gyermek felismerte a sí
pokat s másn; p a rendőrségen 

felismerte az elővezetett fiatalem

bert Hiába volt a tagadás, — a 

„könyörtelenK csendőrök megta

lálták a sípokat egy épület pad

lásán — a szalma között. Miu

tán az illető még kiskorú nevét 

nem irjuk ki, de megjósoljuk, 

hogy ha igy folytatja, valószínű 

„ magasan“ és nem ágyban, pár

nák közül fog elköltözni e földi, 

nemes pályájáról.

Szombat estétől kezdve az 

Árpád-szálló éttermében minden 

este mezőtúri Horváth Miklós 

muzsikál.

— A Szarvasi Méhészkor f. 

hó 5 -én d. u. 2 órától az iparos- 

tanonc-isko’a helyiségében elő- 

adó-gyülést tart, melyre az érdek

lődő köri tagokat szeretettel várja 

az Einökség. Méhetetőcukrot még 

lehet e őjegyezní, Oravecz János 

cukoi elosztónál. A kör választmá

nyi gyűlését f. hó 12-én d. u. 2  

órától tartja melyre a tagok meg

jelenését kéri az Elnökség.

Pályázati 
hirdetmény

A Szarvasi Általános Fogyasz
tási és Értékesítő Szövetkezet át
alakítási munkálataira, melyre ver
senypályázatot hirdet.

- Az átalakítási munkálatokra pá
lyázni szándékozók a fentnevezett 
Szövetkezet pénztáránál a költség
vetési kiírást megkaphassák s a 
terv ugyanott megtekinthető.

A pályázat beadási határideje 
1939. ív í március hó 5-én délután
14 óráig.

Későn érkező pályázatok nem 
vétetnek figyelembe.

Szarvas, 1939. február 22.

23 Igazgatóság.

Bckésszentanilr.'is községben Ba- 
gi István főjegyzővé választása 

által megüresedett segédjegyzői 

állásra f. évi február hó 28-án 

tartatott meg a választás.

Dr. Ugrin László főszolgabíró 

nyitotta meg d. u. 4 órakor a 
képviselőtestület közgyűlését, mely

nek egyetlen tárgy a segédjegy- 

jegyző megválasztása volt. Az 

állasra 5 pályázó volt, akik közül 
hatalmas többséggel dr. Zima 

István oki. jegyzőt, a volt Szarvasi 
Hírlap kitűnő szerkesztőjét válasz

tották meg.

A megválasztottad elsőnek dr. 

Ugrin László főszolgabíró üdvö

zölte magas szárnyalású beszéd

ben, amire dr. Zima István vá

laszolt meghatott szavakkal.

Este a Békésszentandrási Kis
gazdakor helyiségében a megvá

lasztott tiszteletére bankett volt, 

melyen dr. Laczay Péter főszol

gabíró, Marjay Géza, vitéz Biki 

Nagy Imre, Bagi István, Tóth 

György, Brauner Pál, Nyiri Béla 

és B-ijkay Lajos mondottak po- 

hárköszöntőket. A banketten dr. 

Zima István szarvasi barátai nagy 

számban vettek részt, megjelené

sükkel is örömüknek adva kife

jezést.
Az együtt örvendezők sorában 

ott áll a Szarvas és Vidéke szer
kesztősége és kiadóhivatala is, s 

amidőn dr Zima Istvánnak sze- 

rencsekivá-atait fejezi ki, egyben 

jövőbeni munkásságára Isten ál

dását kéri.

nyitva a községekben a köz 
tartozásokra adókra történő 
befizetésekről, illetve kifize
tésekről s külön csekkszámla 
a község egyéb bevételeiről 
és kiadásairól.

A befizetések posta takarék- 
pénztári befizetési lapon vagy 
pedig a postatakarékpénztár
nál saját csekkszámlával biró 
felek részéről kliring-forgalom 
utján átutalással eszközölhe- 
tők. Posta befizetési lapokkal 
a községek úgy az adózókat 
mint a községgel egyéb más 
cimen fizetési kötelezettségben 
állókat ingyenesen látják el.

Az adófizetésekkel kapcso
latban a számfejtés továbbra 
is az eddigi módon a közsé
geknél történik s a -kiállított 
postatakarékpénztári befize
tési lapon kell az adót a 
helybeli postahivatalnál befi
zetni. Külön is felhívjuk ol
vasóink figyelmét arra, hogy 
a befizető lapokon számfejtett 
összegek még a számfejtés 
napján feltétlenül befizeten- 
dők, mert enélkül a befize
tések időpontja az a nap, 
amikor a pénz a postánál 
ténylegesen be f i z e t t e t i k  
s igy a nem azonnali befi
zetés esetén fizetési határ
időkkel kapcsolatban biztosí
tott kedvezményektől esetleg 
eleshetnek. Az uj rendszerre 
való áttéréssel kapcsolatban 
egyébként a községek által 
kibocsátandó hirdetmények 
fognak bővebb tájékoztatást 
nyújtani. T .

— Adakozzunk a szlovákiai 

Magyar Házakra. A szlovákiai 

Magyar Házakra adakoztak : Mül- 

ler Károly 3, dr. Csicsely Mihály 

2 P, Pataki János 3 pengő, ösz- 
szesen 8 pengő.

— Segélyegyleti közgyűlés. 

Az ág. hilv. ev. egyházközségi 

•isztviselők özvegy- és árvase- 

géiyező egylete f. hó l-én tartot

ta 79 u  közgyűlését Bartos Pál 

lelkjsz elnök vezetése alatt. Az 

egyesület zárszámadását Melis 

Mihály terjesztette elő, mely sze

rint a békében 150,000 K tőké

vel rendflkező s 82.000 kor. ha- 

dikölcsönt jegyező egyesület a 

háború utáni teljes elszegényedés
ből felemelkedve immár 18,000 

Pengő alaptőkét gyűjtött, melyből 

egy-egy özvegynek több mint 70 

P évi segélyt tud nyújtani. Az 

egyesület — dr. Benczúr Vilmos 

ügyész elhalálozásával —  az 

ügyészi állásra dr. Csicsely Mi

hály ügyvédet választottá meg. A 

nagy elfoglaltsága miatt lemon

dott Frankó Mihály ig. tanító he

lyére pedig Lipták Mihályt vá

lasztotta meg ellenőrnek. Az ev. 

tisztviselők ezen egyesülete már 

igen sok emberen segített s egyi

ke a legnemesebb intézmények

nek, mert nem a puszta nyerész

kedési vágy, hanem a gondosko

dó felebaráti szeretet hozta létre.

Postatakarékpénztári 
pénzkezelés megyénkben

A készpénzforgalom apasz- 
tása érdekében értesülésünk 
szerint a közeljövőben Békés 
vármegye területén a posta
takarékpénztári pénzkezelés 
vezettetik be. Egyelőre a 
készpénzforgalomból a pos
tatakarékpénztári befizetési 
rendszerre való áttérés a vár
megyében csak három köz
ségben és pedig Szarvason, 
Kondoroson és Gerendáson 
lesz bevezetve. A most em
lített három községben már

cius 16-tól kezdődően min
dennemű befizetés, mely a 
község javára történik a pos
tatakarékpénztárnál nyitott 
csekkszámlára a helybeli pos
tahivataloknál fizetendő be. 
A községek jelentkező kiadá
saikat március 16-tól kezdő
dően ugyancsak postatakarék
pénztár útján eszközük és 
pedig vagy postatakarékpénz
tári átutalás vagy pedig kész 
pénzben való kiutalás útján.

Külön csekkszámla lesz

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

villamossági és mechanikai szaküzletében. 

Szarvas. Piac-tér.

C I P Ő elegáns, jó 
és o l c s ó

HÁNONAL
(Hitelbank épületében) 

Kész cipók nagy választékban 8
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Békésvármegye 
törvényhatósági közgyűlése

Tájékoztató
az OTI. ta g ja in a k .

Férjhezment biztosított nő vég
kielégítése.

Ha a biztosított nő férjhez 

megy és a férjhezmenetclét meg

előző három hónapon belül, vagy 
az azt követő egy éven belül biz

tosítási kötelezettség alá eső mun
kaviszonyát abbahagyja, kívánsá

gára az utána lerótt járulékok 90 

százalékának megfelelő végkielé

gítésben részesül, feltéve hogy a 
munkaviszonya megszűnésének 

időpontjában a 20 0  járulékhetes 

várakozási időt betöltötte és hogy 

biztosítási kötelezettsége megszű

nésélő! számitolt egy éven belül 

ilyen munkaviszonyba nem lé

pett.

Ha a biztosított nő a 200 he

tes várakozási időt még nem töl

tötte be, várománya épségben 

marad mindaddig, amíg újra biz

tosítási kötelezettséggel járó mun

kaviszonyba lép, illetőleg a 6 5 -ik 

életévét betölti.

Az első esetben a váromány- 

nak épsége vélelmeztelik, a má

sodik esetben a nő 65-ik életéve 
betöltésekor az utána lerótt, ille

tőleg önkéntes biztosítás eseté

ben ténylegesen befizetett járulé

kok összege 90 százalékának meg

felelő végkielégítésben részesül.

A biztosított nő végkielégítés
ben csak akkor részesü hét, ha a 

házasságkötés a foglalkozás abba

hagyását vonja maga után. Ha 

tehát a munkaviszony a házas

ságkötést közvetlenül megelőző 
Időben meg is szűnt, de az azt 

Követő egy éven belül — bár 

rövid ideig tartó — biztosítási 

kötelezettséggel járó munkavi

szony keletkezett, végkielégítés 
nem adható.

Tehát azok a nőtagok, akik 

ipari minősítésben vannak alkal

mazásban, (pl. nyomdai-, cipész-, 

péküzemekben, továbbá vendég

lőkben és különböző intézeti ét

kezőknél alkalmazott konyhisze- 

nlélyzel) és megvan a 2 0 0  hetes 
várományi idejük, ha végkielégí

tésért akarnak az intézethez for

dulni, házasságkötés után az 

anyakönyvi hivatalban szerezzék 

be ,az e célt szolgáló házasság- 

levelet és a házasságkötés nap

jától számított egy esztendőre 

végkielégítés cimén megkapják a 

jerótt járulék 90 százalékát.

Háztartási alkalmazottak vég

kielégítésben nem részesülnek.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  19-70 — 19 80

Tengeri (morzsolt) 13*----13 20

Árpa . . . .  14-50 — 14-70

Zab . . . .  . 16*50 ---- •—

Lucerna . . . 100*--1601—

Tokmag . . , 20‘---20-50

Február 25-én nyitotta 
meg- dr. vitéz Kicáóy Uhla- 
rik Béla főispán Békés vár
megye törvényhatóságának 
rendes közgyűlését.

Az alispáni jelentéshez 
Karácsony András szólt 
először hozzá.

Az elcsatolt földtulajdo
nosok sérelmét akarta is
mertetni szavaival.

Vitéz Tepliczky János 
a mezőgazdasági munkás- 
kérdésben mutatkozó jelen
téseket tette szóvá és meg- 
nyugvással vette tudomásul 
a főispánnak ezzel kapcso
latban tett kijelentéseit.

A hegyközségek ügyét 
is szóvá teszi és figyelmez
tet arra, hogy még ki nem 
próbált uj fajták kedvéért 
ne áldozzák fel a már ak- 
limatizálódott és kitűnőnek 
bizonyult magyartájfajtákat. 
A békésszentandrási duz
zasztónál szabadkikölő lé 
tesitését sürgeti.

Tóth György elöljáróban 
szóvá teszi, hogy bizonyos 
lelki depressziók hatása a- 
latt kilépett a szociáldí-

mokrata pártból, de úgy 
érzi, hogy nem szakadt el 
a tömegektől és azoknak a 
bizalmát birja. Kéri, hogy 
hegyközségek kapcsán a 
rendelkezéseknek a kisem
berekre terhes részét a 
lehetőséghez képest eny
hítsék.

Szóvá teszi, hogy lelket
len izgatok arra biztatják 
a munkásságot, hogy ne 
vállaljanak munkát. Kéri, 
történjen meg minden le
hető. hogy a munkásság 
részére a nyári munka biz
tosit ssék. A kérdést úgy 
kell megoldani, hogy a 
munkás is megtalálja bérét 
és a munkaadók érdekei 
is figyelembe vétessenek.

Ezután a vármegye al
ispánja válaszolt az egyes 
felszólalásokra.

Az üresedésben levő 2 
aljegyzői állásra a két pá
lyázót : dr S?athrnáry Lász
lót és dr. Liszonyi Vincét 
közfelkiáltással megválaszt
ja a közgyűlés. A megvá
lasztottak azonnal letették 
az esküt.

í A törvényhatóság 120 000 
pengővel járul a Kecske
mét—Békéscsaba közötti ut 
építési költségeihez.

A Horthy Miklós Repü
lőalap részére megszavazott 
segélyből tízezer pengőt a 
Békés vármegyei Cserkész- 
repülők Egyesületének en
ged át a törvényhatóság.

A felvidéki magyar há
zak céljara ezer pengőt 
szavaz meg a közgyűlés.

Gróf Teleki Pál minisz
terelnök teiratára, melyben 
a korrr ányalakitását közli, 
a törvényhatóság feliratban 

; biztosítja a miniszterelnököt 
ragaszkodásáról, bizalmáról 
és lelkes támogatásáról. 

Ezzel a közgyűlés déli 
12 órakor véget ért.

Rendkívüli kép
viselőtestületi 

közgyűlés
Szarvasmagyközség kép

viselete február 24-én rend
kívüli közgyűlést tartott.

A közgyűlést Valkovszky 
Márton törvénybiró nyitotta 
meg ; a Magyar Hiszekegy 
elmondására felkérte Pataki 
Jánost, a jegyzőkönyvhice- 
lesitésére dr Pándi Kornél 
és Wagner Géza képviselő- 
testületi tagokat. Vitéz Biki 
Nagy Imre főjegyző ismer
tette a múlt közgyűlés 
jegyzőkönyvét, ezt és a 
január havi pénztárvizsgáló 
jelentést, valamint Feiiér- 
pataki Györgynek a be- 
csüs*esküdti állásról való 
lemondását a közgyűlés tu
domásul vette.

Az elöljáróság előterjesz
tésére a 415. számú Kecs
kemét—Békéscsaba közötti 
állami közút Szarvas—Bé- 
késszentandrás közötti sza
kaszénak 7 méteres beton- 
uitá teendő átépítéséhez 
költségek Szarvasra eső 
részét a közgyűlés egyhan
gúlag megszavazta, azzal 
a kikötéssel, hogy az ut

Egészséges fa egészséges gyümölcsöt terem !

Legjobb védekezés o gyümölcsfák téli permetezésére

Shell DORMANT WÁSH
téli ásványolaj permetezőszer
a legjobb, legeredményesebb, legmegbízhatóbb.

Tiszta ásványolajból készült. Ölőhatását az ásvány
olaj adja. Használatban a legtakarékosabb, legtisztább, 
legkényelmesebb. Nem piszkit, nem mar, a permete

zőgépet nem rontja.

Gyártja a Shell Kőolaj r. t.
Árusítja a szarvasi lerakat:

BÜK ADOLF FIAI Szarvas, Piactér.
Kapható minden jobb szaküzletben.

Permetezőgépek igen nagy választékban.

Nyomtatva ny ok
szép, ízléses kivitelben 
és olcsón készülnek a

Müller- nyomdában
Szarvason, a póstával szemben. Telefon : 109
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Végétért a 68-ik téli 
gazdasági tanfolyam

átépítésnél szarvasi munká
sok is jussanak keresethez. 
A hozzájárulási összeget a 
község 1940. évben kezdi 
fizetni. Az út kiszélesítése 
körülbelül ez év augusztus 
végéig készen lesz.

A m. kír. szegedi posta- 
igazgatóság átiratban érte
sítette Szarvas község elöl
járóságét, hogy a tanyai 
lakosok postai ellátásétterv- 
be vette, ha a község a 
felmerülendő költségekhez 
felerészben hozzájárul az 
elöljáróság javaslatára a 
közgyűlés kimondotta, hogy 
a költségekhez nem járul
hat hozzá, miután erre fe
dezet nincs, de megújítja 
azt a régebbi határozatát, 
mely szerint a postai kül
demények ki- és beszállí
tására természetben fuvart 
ad. Ali^páni rendeletek tu
domásul vétele után a köz
gyűlés véget ért. A köz
gyűlésen jelenvoltak : dr.
Pándi Kornél, Wagner Gé
za, Janecskó Pál, Szrnka 
György, Kiszely György, 
és Pataki János.

Szarvasi Levente Egyesület.

Felhívás.
A Szarvasi Járási Katonai Pa

rancsnokság rendelete alapján a 
Szarvasi Levente Egzesülct Veze
tősége ezutor. figyelmezteti azon 
szülőket és munkaadókat törvé
nyes következmények terhe mel
lett, kiknek leventeköteles gyer
mekük illetve alkalmazottjuk van, 
hogy azokat a leventefoglalko
záson való pontos megjelenésre 
utasítsák.

A leventeköteleseken kívül u- 
gyancsak kötelesek azok is a 
foglalkozáson megjelenni, kik be 
vannak sorozva, esküt tettek, de 
még katonai szolgálatot nem tel
jesítettek.

Ha a leventeköteles. illetve a 
besorozott, de eddig még be nem 
vonult, a foglalkozáson a jövőben 
nem fog megjelenni/ úgy a meg
torló e|j írást a szülőkkel illetve a 
munkaadókkal szemben az Egye
sület Vezetősége meg fogja indí
tani.

Levente Egyesület 

Vezetősége,

— Film Színház Irodalom cí
mű képes-heti lap gazdag tarta
lommal, 152 oldal terjedelemben, 
regény melléklettel jelenik meg 
minden héten. Színházi, irodalmi- 
filmro<ala gazdagon illusztrált. 
Ctoti számában Csathó Kálmán, 
Szabó Lőrinc, Tamás Mihály és 
más kedvelt irók írtak elbeszélé
seket,- igényt, tudoditást. Diva
ta csupa szenzáció. A lap ára 
példányonként 40 fillér. Szerkesz
tőség és kiadóhivatal Budapest, 
Vili. Szentkirályi utca 4 szám.

Eladó jó hangú pedálos cimba
lom IV. Kér. 438- sz. alatt. 21

Eladó forgalmas helyen, kö- 
ygkút mellett egy jókarban lévő 
báf. Érdeklődni lehet dr. Tokay 
László ügyvédnél, 35

A m. kir. földmiveiés- 
ügyi miniszter a tél fclya 
mán néhány helyen téli 
gazdasági tanfolyamot ren
dezett. Ilyen kiváltságos 
helyzetbe került községünk 
is, mely a gazdasági közép
fokú iskolával mintegy pre- 
destinálva van a gazdatár
sadalom továbbképzésére, 
A tanfolyam három hóna
pig tartott 36 rendes és cca 
20 vendéghallgatóval. Az 
előadások a késő délutáni 
órákban vették kezdetü
ket és este 7-ig tartottak. 
A tanfolyam iránt az ér
deklődés elég nagy volt, 
bér meg kell jegyeznünk, 
hogy a rendkívüli kedvező 
alkalmat sokan mégsem ra
gadták meg. Akik azon 
részt veitek, mindannyian 
tudásban gazdagodva vé
gezték azt el és a legna
gyobb hála és elismerés 
hangján nyilatkozott róla.

A tanfolyam záróvizsgája 
február hó 28-án folyt le 
az intézet dísztermében dr. 
Ugrin László járási főszol
gabíró — miaiszteri meg
bízott — elnöklete alatt. A 
záróvizsgán megjelentek 
Dauda Mihály biró, vitéz 
Biki Nagy Imre főjegyző, 
vitéz Tepliczky János mint 
a Kisgazdakor elnöke, Mol
nár N. a mezőgazdasági 
kamara kiküldöttje, Halász 
Szabó Imre ref. lelkész, 
Wagner Géza gimn. tanár, 
az intézet részéről vitéz dr. 
Székely Győző igazgató 
vezetésével a tanfolyam 
előadói.

A záróvizsgán a tanfo
lyam hallgatói nagy tájé
kozottságról tettek tanúbi
zonyságot. Ezek után a 
tanfolyam önképzőköre tar
totta meg ülését Kiszely 
Mihály elnöklete alatt. Vitéz 
Laborczfőí György szépen 
előadott szavalata után 
Krsnyák Pál gazda olvasta 
fel a szikestalajok digózá- 
séról szóló értékes tanul
mányát, majd F ü g e d i 
György tartott beszámolót

az önképzőkör munkájá
ról.

Az ülés végeztével dr. 
Ugrin László főszolgabíró 
intézett lelkes beszédet a 
tanfolyam hallgatóihoz,majd 
kiosztotta a bizonyítványo- 
nyokat, az ízléses ezüst- 
kalászos jelvényeket és a 
jutalomkönyveket. A zéró
ülés és vizsga a Himnusz 
kéthangon történő precíz 
eléneklésével ért véget.

A tanfolyam hallgatói a 
Gisz nagytermében 50 te
rítékes bankettet rendeztek, 
amelyen a vezetőség és a 
hallgatók teljes számban 
részt vettek. A bankett so
rán vitéz Tepliczky János 
elnök a Kormányzó Ur Ó- 
fóméltóságára mondotta az 
első köszüntőt és hálás 
szavakkal köszönte meg az 
előadók fáradtságát s a 
magas kormánynak azt, j 
hogy lehetőséget adott gaz
dáink továbbképzésére. A 
tanfolyam hallgatói nevében 
lihljar István mondott kö
szönetét az előadói karnak, 
különösen kiemelve a tan
folyam szervezőjének és 
vezetőjének Kache l man  
Kurt titkár érdemeit. Vi
szont itt kell megemlítenünk, 
hogy a toborzás és lelke
sítés munkájában Uhljar 
István vitte a vezérszere
pet, amiért még külön egy 
értékes jutalomban része
sült.

Az a benyomásunk, hogy 
ilyen tanfolyamokra a jövő
ben is nagy szükség volna, 
mert sokkal eredményesebb 
bármily oktatás, ha azt 
nem zsenge gyermekfejek, 
hanem öntevékenységhez 
szokott, a valóságok között 
é ő s érett elmék hallgatják 
és hasznosítják.

Gumibélyegzők
megrendelhetők 

Müller és papirkereskedőnél

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy s?ó 3 fillér, vastagabb 
betűvel S2edve 6 fillér. Legkisebb hir

detés dija 30 fillér.

Békésszentandrási határban a 
községtől három kilométerre kö
rülbelül 2 0 0  kis hold föld haszon
bérbe kiadó. A haszonbérbeidás- 
sal dr. Faragó Jenő szarvasi ügy
véd van megbízva. 16

Eladó P40 adójú kisautó Öalila 
D. K. W. Skoda és Steyer Suhaj- 
da garázsban Békéscsabán. 17

Eladók : IV. kér. 8 6  sz. alatt 
feleház, 24 kis hold első szántó 
és IV. kcr. 187 számú ház. Bő
vebb felvilágosítást nyújt dr. Csi- 
csely Mihály ügyvéd. 19

Eladó ingatlanok:
Földingatlanok:
Szarvason, a Kakahalom-dülő- 

ben lévő 1 kát. hold 84 
négyszögöl szántó, 

Szarvason, a Kákai-táblán és 
részben a Hegyes-dűlőben 
lévő 3 kát. hold 578 öl szántó 
haszonélvezettel terhelten, 

Békésszentandráson, a Gödény- 
aljon lévő 2 kát. hold 650 
öl szántó,

Csabacsüdön, a Nagyréten lévő 
55 kát. hold szántó, szép 
tanyával és gazdasági épüle
tekkel és a 

Mezőtúri határban, a Peres- 
dűlőben lévő 2 kát. hold 
493 öl szántó. 

Házingatlanok :
Szarvason, II. kér. 214. siám 

alatt 202 öl beltelken épült 
ház, melyben 5 szoba, kony
ha és mellékhelyiség van, 

Szarvason, a Zöldpázsiton 511. 
szám alatt 410 öl bel télken 
épült lakóház, melyben két
szobás lakás és egy üzlethe
lyiség van,

Szarvason, a Zöldpázsiton 514. 
szám alatt 372 öl beltelken 
épült lakóház, melyben két
szobás lakás és egy üzlet- 
helyiség van.

Fenti ingatlanok igen jutányo 
san és kedvező fizetési módo
zatok mellett vehetők meg. 
Érdeklődni lehet dr. Fisbein 
Soma és dr. Fisbein Imre 
ügyvédeknél. 14

Ház eladó 11. kér. Arapy János 
utca 328 szám alatt Kántor Já- 
nosnénál. 29

Eladó IV. kér. 29 és IV. kér. 
252 számú ház. 30

Modern, új kaukázusi dió, há- 
loszobabutor jutányos árón eladó
1. kér. 20 szám alatt. Érdeklődni 
lehet d. e. 12 órakor. 31

Az I. kér. 75 és a II. kér. 109. 
sz. bel tel kés liázajc, valamint ör
ményzugban 15 és 12, Disznó
halmon 43, a békésszentandrási 
határban pedig 36 kishold föld, 
utóbbi kettő tanyával eladóit. Fel
világosítással szolgál dr. Dörnyei 
József ügyvéd. 23

Vetésre rózsa krumpli kapható 
Korona u. 189. 33

Eladó a Vili. kül. kerületen a 
csabai köves út mellett 5 hold 
szántó. Inkey-Kákán. 26 hold
szántó tanyával. Bővebb felvilá
gosítást ad dr. Dávid Láscló
ügyvéd. 34

K O R O N A -c ip ő k
a legújabb tavaszi divatformákban kaphatók

M IK L Ó S KFT. divatáruházban
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Á Magyar élet mozgalom 
zászlóbontása Öcsödön

B Ö J T B E N
Egyházi élelünkben be

köszöntött a böjti alkalom. 
Szerintünk, reformátusok 
szerint, semmi esetre sem 
úgy kell ezt az időpontot 
értelmezni, hogy az örök, 
de gyarló ember testi böj
töl Issei, testi askézissel élje 
végig a böjtnek napjait. 
Nem világi értelemben kell 
böjtöt tartanunk, hanem 
lelkiekben. \  böjt időszaka 
az, amikor az embernek 
befelé kell fordulni, a lel 
kébe kell nézni. Meg kell 
alózkodni az embernek az 
ö r ö k k é v a l ó  Isten előtt, 
akinek szeretete soha el 
nem iogy az emberek szá
mára .

Böjtben Isten felé kell 
kell Tordulni, óhozzá kell 
térni. Meg kell értenünk, 
hogy önmagunkban sem
mik sem vagyunk, csak 
Isten könyörülő szeretete 
tart meg bennünket. Gyű 
lölködéstól lángoló világ
ban Szeretetet Istentől kell 
tanulnunk, aki bűnbocsátó 
szeretetével Krisztuson ke
resztül Magához öleli min
den gyermekét, akik utána 
vágyódnak és szomjuhoz- 
nak. Egy nagy penitenciát 
kell tartani az embernek a 
maga élete felett. Meg kell 
szabadulnia a tespedtség 
ölelő karjaitól, át kell lé
lekben élnie Krisztus ke
reszthalálának minden szo
morúságát és fájdalmát. Le 
keli telepednie a Golgota 
keresztje tövében és fel 
kell csillanni az emberi 
szemekben az ö'ömköny- 
nyejnek a golgotái kereszt
halál üdvösséget sugárzó 
nagy, csodás és felemelő 
tényén és megujult szívvel 
zengeni a feltámadás örök 
hozsannáját.

Ha igy cselekszünk, ak
kor lesz számunkra való
ban áldásossá a böjtnek 
alkalma, igy lesz egyszerű 
naptári dátum helyett em
beri életeket gazdaggá tevő 
szent alkalommá, igy lesz 
elvesztett utakon való bo
lyongás helyett ösvény, 
melyen járva megértem azt, 
hogy Isten országa sem 
nem itt, sem nem ott va» 
lósul meg, hanem a meg
tisztult, megujult emberi 
szivekben, melyeknek mes- 
gyéjén áldást osztogatva 
ott áll a lelkek örökkévaló 
királya: Krisztus)

A járási községek pél
dáját követve Öcsödön is 
megtörtént a MÉM zász 
lóbontása február 25-én a 
délutáni órákban a Fö!d- 
mives Népkör nagytermé 
ben. Megjelentek a zász 
lóbonláson a vidék részé
rő' dr. U^rin László járási 
főszolgabíró, Rózsa Gyula 
gyulai MÉP titkár, Horváth 
Géza, a MÉP békés várme
gyei központi titkára és 
Gulyás Imre a Nemzeti 
Munkaközpont békésvár
megyei titkárja A zsufo 
lásig megtelt nagyteremben 
képviselve volt Öcsöd köz
ség társadalmának minden 
rétege.

A megjelenteket Deseő 
Jenő elnök üdvözölte s az 
elnök üdvözlő szavai után 
Gulyás Imre munkaközponti 
titkár hatalmas beszédben 
ismertette a zászlóbontás

A régen elmúlt boldog 
idők tózsaszinfátyolát leb- 
bentettük fel február 25 én 
este, amikoris a lezajlott 
farsangi mulatságok után 
sok ideig nélkülözött vallá
sos ünnepély rendezésében 
gyönyörködhettünk s való
ságos lelki malaszt volt 
számunkra ez a felejthetet
len emlékű és műsorában 
gazdag vallásos estély.

Az estély műsorát lapunk 
február 24-én megjelent 
számában ismertettük, most 
a szereplőket s általában 
a gondos megrendezést kell 
méltatnunk. A zsúfolásig 
megtelt terem díszes kö 
zönsége lelkes éljenzés és 
taps kíséretében jutalmazta 
Gólián Rózsika elnöknő 
magas szárnyalásű prológ- 
ját és méltó módon illesz
kedett prológjához saját 
tervezésű és készítésű gyö
nyörű magyar díszruhája.

A Leány egyesületből ala
kult énekkar Tóth József 
tanító vezetésével előadott 
vallásos éneke méltó elis
merést és sok tapsot 
aratott.

A vallásos jellegű szín
darabban a főszerep Kulik 
Margitkának jutott, aki tö
kéletes alakításával s ko 
moly szerepének művészi 
mócfon való megjátszásá-

célját és szükségességét. A 
nagy tetszéssel fogadott be
széd után Rózsa Gyula tit
kár szintén hatalmas be
szédben ismertette az uj 
magyar élet elgondolójá- 
nak és tulajdonképeni meg
teremtőjének, vitéz Imrédy 
Béla volt miniszterelnöknek 
programját. Rózsa Gyu'a 
titkár lelkes beszédjét is 
nagy figyelemmel hallgatta 
a közönség és sok taps és 
é jenzéssel adott kifejezést 
tetszésének: Horváth Géza 
központi titkár az utóbbiidő
ben lezajlott politikaiesemé 
nyékét ismertette, általában 
mindhárom szónok a moz
galomhoz való csatlako
zásra kérte a hal gatóságot. 
A több mint két óra hosz- 
száig tartó alakuló gyűlés 
Deseö Jenő helyi elnök zá
rszavaival és a Himnusz 
elénekléséval ért véget.

val méltán megérdemli az 
elismerés babérját. Nem 
feledkezhetünk meg tehet
séges partnere, ifj. S. He
gedűs Lajosról sem, hiszen 
ők ketten alakították a da
rab tulajdonképpeni eszmei 
gondolatát.

Nem feledkezhetünk meg 
s mindent dicséretet meg
érdemelnek a többi szerep
lők is, Salamon király: Tóth 
Béla ésudvari bolondja Siba, 
Bernáth Gyula a tökéletes 
színjátszás mintaképei vol
tak. Bár többször lehetne 
alkalmunk ilyen kiváló mű
kedvelő játékosok művészi 
játékában gyönyörködhetni.

Oláh Rózsika lelkileg 
mélyen átérzett kedves 
szavalata s a dalegylet 
gyönyörű melódiáju eg\ házi 
énekei után P. Nagy Elek 
h. lelkész magas szárnya* 
lású s költői gondolatokban 
gazdag szavalata váltott ki 
mély érzést a vallásos es- 
tély közönségéből.

A gazdag műsor után a 
kellemes zamatű tea s még 
izletesebb teas’Hemények 
felszolgálása következett a 
virágokkal ízlésesen díszí
tett asztalok közül, a kelle
mesen eltöltött est éjfélkor 
ért végei s a távozó kö
zönség lelkiekben meggaz
dagodva tért nyugalomra.

— Mezőgazdasági munká
sok temetkezési segélye. Ér
tesítjük a lakosságot, hogy
1938 évi XII. te. 10. és 
15. § a értelmében a mező- 
gazdasági munkások és 
gazdasági cselédek elhalá
lozása esetén az Országos 
Mezőgazdasági Biztosítóin
tézet haláleseti segélyt fo
lyósít az elhalt hozzátarto
zói, vagy azok részére, akik 
az elhalt eltemettetéséről 
gondoskodtak. A segély 
iránti kérelmet a községi 
iktatói hivatalban kell elő
terjeszteni, ahol e tárgyban 
részletes felvilágosítás nyer
hető.

— Szőlősgazdák figyelmébe.
A községi hirdetőtábián Ö- 
csöd község határában lévő 
azon szőlőtulaidonosokról, 
kiknek a fennálló törvények 
értelmében szőlőterületeket 
felújítani ti'os. névjegyzék 
függesztetek ki. Ajánljuk 
a szőlősgazdáknak a név
jegyzék megtekintését.

— Húsz munkás mehet ki
Öcsöd község területéről 
Németországba az 1939. 
évi mezőgazdasági munká
latokra. Ez a húsz munkás 
már le is lett szerződve és 
elsősorban azok, akik már 
a múlt évben is kint voltak. 
Enné! a 20 munkásnál több 
semmiféle körülmények kö
zött sem kerülhet szerződ
tetésre. Éppen ezért felhív* 
juk a munkásságot, hogy 
minden itthon kínálkozó 
munkaalkalmat használjon 
ki. A községi elöljáróság 
ebben ügyben további fel
világosításokat már nem 
is ad.

— Fonótanfolyam megren
dezése lett tervbe véve 
Öcsöd községben. Ecélból 
felhívást intézett a község 
elöljárósága mindazokhoz, 
akik a fonáshoz kifogásta* 
lanul értenek és hajlandók 
az oktatói tisztséget elvál* 
lalni, továbbá azokhoz is, 
akiknek tulajdonában hasz
nálható fonórokka van,hogy 
ezt a körülményt az elöl
járóságnál jelentsék.

— Üzletek zárórája. A
m. kir. kereskedelmi és 
közlekedésügyi mihisztér 
rendelete értelmében Öcsöd 
községben vasárnaponként 
és Szent István napján az 
üzletek november l-tő1 ép 
rilis 30-ig zá-va tartandók, 
május 1 tői október 31-ig 
pedig reggel 6 órától 8-ig 
tarthatók nyitva. A péküz
letek november 1-től április 
30-ig reggel 7 órától 9-ig,

Beszámoló a Szeretet 
vendégség estélyéről
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Feloszlatták
a Hubay-féle 
nyilas pártot

május 1 tői október 3T-ig 
pedig reggel 6 órától 8 ig 
tarthatók nyitva. Kenyeret 
és péksüteményt a sütőipa
ros vagy ennek alkalma
zottja délelőtt 11 óráig 
házhoz szállíthat. Ezek a 
rendelkezések a mészáros 
és hentesiparra, a virág- 
és a cukorkakereskedésre 
nem vonatkoznak.

A raffia ára. Az árellen
őrző országos bizottság az 
extra mayunga minőségű 
raffiának vidéki kiske
reskedői árát kilogrammon
ként 1 ‘52 pengőben állapí
totta meg. Felhívjuk a sző
lősgazdák figyelmét, hogy 
az árat kísérjék figyelem
mel és ha eltérést találnak, 
azt azonnal jelentsék be a 
községi elöljáróságnak.

— Felhívás. A cseh szlo
vák katonai pilóta-ballon* 
állomások tudományos mű
szereket tartalmazó lég
gömböket bocsátottak fel. 
Aki ilyen léggömböt találna, 
haladéktalanul jelentse a 
községi elöljáróságnál.

— Szülések az Egészség
házban. Az elmúlt február 
hónapban 8 fiú és 2 leány- 
gyermek született. A szü
léséket Daróczi Ferencné 
községi szülésznő vezette.

— Az öcsödi Hungária 
Mozgószinház március hó 4- 
én délután 4 és este fél 7,
9 órái kezdettel bemutatja: 
„Maga lesz a férjem" cí
mű vígjátékot. Főszereplők: 
Jávor, Kabos, Csortos és 
Ágai Irén. Ezenkívül lesz 
még Híradó és kísérő mű
sor.

— Az Orsz. Mezőgazdasági 
Kiállítás és Tenyészállatvásár 
alkalmával 1939. március
16 tói 27-ig Budapestre és 
vissza féláru vasúti jeggyel 
lehet utazni. A féláru jegy 
váltására jogosító igazol 
ványok az iktató hivatalban 
kaphatók.

Anyakönyvi hírek
Öcsödön 

február 23-tól 28-ig.

Születtek: Kóródi Imre 
és Karai Julianna fia Imre- 
Antal, Bolyán Lász'ó és 
Légrádi Erzsébet fia Bálint, 
Oltyán Mihály és Bende 
Julianna leánya Julianna, 
Rónyai Ferenc és Kóródi 
Lidia fia Ferenc.

Házasságkötés nem volt.
Elhaltak : Daróczi i  án- 

domé Kerekes Lidia 09 

éves, özv. István Györgyné 
Szász Julianna 44 éves.

A m. kir. belügyminisz
ter a Magyar Nemzeti 
Szocialista Párt — Hunga
rista Mozgalom működését 
betitotta.

A belügyminiszter betiltó 
rendelete a következőket 
mondja :

— A Magyar Nemzeti 
Szocialista Párt — Hunga
rista Mozgalom cimen mű
ködő politikai pártot, to
vábbá a legutóbbi napok
ban megalakult Hungarista 
Pártot, amelyben ugyan
azok a személyek, nyilván
valóan ugyanazokkal azesz- 
közöklfel kívánják ugyan
azokat a célokat megva
lósítani és amely uj párt

A minimális munkabé 
reknek a legtöbb népes 
iparágban való bevezetése 
után most a kormány fi
gyelme is arra irányul, 
hogy a napi nyolc órai 
munkaidőt vezesse be az 
egyes szakmákba. Az ipar
ügyi miniszter most ren
deletet adott ki, március 
hó elsejével a következő 
iparágakba vezessék be a 
napi nyo'córai munkaidőt.

Az asztalos, aranyozó, 
esztergályos, fésűs, hajó
ács, kádár, kosárfonó, kap- 
tafakészitő, faszobrászati, 
arany- és ezüstmüves, bá-

alakitása csak a hatóság 
félrevezetését és a törvény 
kijátszásét célozza, az egye
sülési szabadsággal elkö
vetett visszaélések megtor
lásáról szóló 1938 : XVII. 
t. c. 3 § a  alapján, vala
mint az ismertetett tény
állásra való tekintettel, a 
párt tagjainak az állam és 
társadalom rendjét és nyu
galmát állandóan veszé
lyeztető magatartása miatt 
feloszlatom, további műkö
désűket betiltom, ezeknek 
a pártoknak bárhol talál
ható vagyonát lefoglalom és 
a lefoglalási hely illetékes 
törvényhatóságénak inség- 
akció céljaira rendelem.

dogos, kőműves, hangszer
készítő, késes, köszörűs, 
kocsigyártó, bognár, látsze- 
rész, műszerész, mérleg- 
készitc, rézműves, szitás, 
órás, autójavító, fogmives, 
v íz-, gáz- és központi fűtés 
sz e r e I ő, villanyszerelő, 
könyvkötő, bőröndös, bőr
díszműves, szíjgyártó, nyer
ges, timár, agyag és üveg
iparban.

A régebbi rendelkezések, 
amelyek a többi népes 
iparágakban már régebben 
élői' ták a nyolcórai mun
kaidőt, továbbra is érvény
ben maradnak.

Anyakönyvi hírek
Születtek : Bencsik Már

ton fia M'hály-Mátyás, 
Glemboczki A n d r á s  fia 
György, Prjevara András 
fia János, Farkasinszky La
jos fia Péter-Tibor, Kiszely 
Mihály leánya Anna, Zá- 
voda János leánya Mária, 
Borbély András fia Béla- 
Mátyás, Sólyom Elek le
ánya Emilia-Anna, Liska 
János leánya halvaszületett 
és egy törvénytelen fiú.

Házasságot kötöttek: Me- 
lis György és Hipszki Zsu
zsanna, Weiczner Ignác és 
Steinfeld Magdolna, Szécsi 
János és Medvegy Erzsé
bet.

Elhaltak : Velki Mihály 
44 éves, Blaskó Anna 7 na
pos, Glemboczki György
2 napos, Varga Jánosné 
Franczis2ky Zsuzsanna 86 
éves, Huszárik András 75 
éves, Szklénár János 6  
hónapos, özv. Szikora Já 
nosné Lestyan-Goda Anna 
81 éves, Goldsmied Lajos- 
né Fischer Mária 60 éves 
korukban.

M O Z I
Március 4-én, szomba
ton 5 és 8 órakor

Mr. Deeds
Az amerikai -filmaka
démia első diját nyerte. 
Amerika legnagyobb 
sikere. Főszerepben : 
Gary Cooper, Jean Arthur.

Március 5-én, vasárnap 
fél 3, fél 5, fél 7, fél 9 ó.

Oxfordi
d i á k

A híres oxfordi diák
élet gyakran került vá
szonra s most is oda
került. A film várako
záson felüli sikereket 
ért el. Főszerepben : 

Róbert Taylor, Lionel Barimore

— Mezőgazdasági munkások 
elhelyezkedése Németországban. 
Békésvármegye [főispánjának köz
lése szerint ezidén Németország

ban ismét elhelyezkedhetnek me

zőgazdasági munkások Bjékésme- 

gyéböi: Mint tudomásunkra jutott, 

Szarvasról 20 pár — férfi és nő

— mezőgazdasági munkás német

országi elhelyézkedése vá

lik lehetővé, s előnyben része

sülnek azok, akik répaszedési 

munkálatoknál voltak már foglal
koztatva.

Nyomatott Mtlller Károly könyv*

nyomdájában Szarvas, I. kér. 13/

C o n t i n e n t a l ,  R h e i n m e n t a l ,  

H u n g a r i a  é s  P á;t r i a

í r ó g é p e k
3 - 6 - 1 2  é s  I S  h a v i  
r é s z l e t f i z e t é s r e

eredeti gyári áron kaphatók 
és m e g t e k i n t h e t ő k  a

MLILLER CÉGNÉL!
Használt Írógépeket becserélünk!

8 órai munkaidő a 
legtöbb iparágban


