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Független
Történelmi napokat él ma 

az ifjú Szlovákia. Rövid pár 
hónap alatt rádöbbent arra 
véglegesen, hogy pillanatig 
sem lehet együttműködni az
zal a nációval, amey nem 
a benne lévő géniusz, hanem 
az erőszakkal érdekkörébe 
vont egyéb nemzetiségek a- 
nyagi és szellemi adottsá
gaikra igyekezett és törekszik 
még ma is kártyavárszerű 
országát felépíteni. A szudé- 
ták után most a szlovákok 
vannak soron. S felébredt a 
nemzeti öntudat ebben a 
csehek részéről különös elő
szeretettel testvérnek nevezett 
fajtában is és megkezdődött, 
sőt a befejezéshez közelit az 
az élethalálharc, amelynek 
kimenetele nem lehet kétséges 
s amely egyrészt Szlovákia 
teljes függetlenségéhez, de 
Csehország végleges felbom
lásához is vezet S mindez 
a' forradalmak hónapja, már
ciusban történik. A szlovák 
ifjúság is márciusi romanti
kával veti neki magát a 
prágai páncélos kisértetnek, 
mint a meztelenre vetköztetett 
istenitéleti bajnok az állig 
vasbaöltözött lovaggal, hogy 
kiszabadítsa magát abból a 
börtönből, amelynek rácsait 
Müncken sem tudta szétfe
szíteni. Nem tagadjuk, szim
pátiát érzünk és nagyrabe
csülést szlovák testvéreink 
Ijőa erőfeszítései iránt. Sze
retetett jnelyet nem tudott 
eloltani ezeréves egüttélésün- 
ket megszakító semminemű 
elgondolás és tervezet. Ma 
külön testként élünk egymás 
mellett és átengedjük ez elég
tételt, de szívből kívánjuk a 
túród, árvái, trenosén, zó
lyomi hegyek közé szorult 
szlovákságnak, hogy legyenek 
ők a  legyőzői a benesi szel
lem utolső maradványának s 
teljes diadalt arassanak a 
múlt ősz nagy halottján, aki 
úgy látszik maga is hinni 
képes, hogy tetszhalott volt 
csupán, s tovább szeretné 
építeni azokat az igazságokat, 
amelyeket á doktrinér Wilson
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Szlovákia
igehirdetése ellenére olyan 
gálád módon elalkudtak és 
elhazudtak a nyugati álla
mok.

Csodálatos véletlen, hogy 
ugyanakkor, amikor a cseh 
hordák csak kényszer nyo
mán engedik át a nekünk 
megítélt falvakat, Pozsonyban 
márciusi szél sepri az utcákat 
s ifjú szlovákok vére mossa 
azokat tisztára és teszi meg
szenteltté minden szlovák 
számára. S amikor a magyar

Húsz hosszú esztendőnek 
minden keserűsége edzedte 
hitünket a magyar feltámadás 
eljövetelére. Húsz hosszú esz
tendőn át imádkoztuk mi és 
a tiroli dolomitok poklában 
lelkileg megedzett immár 
nagyapák és unokáik a „Hi
szek egy Istenben" magyar 
imádságot. Sokszor csügged
tünk, sokszor talán az elmú
lás lázában fetrengtünk — a 
krízisen azonban mindig sze
rencsésen átestünk. Él még 
a magyarok Istene 1 Ha nem 
is tudtuk leimádkozni a turáni 
átkot, azért ott, az Úr zsá
molya előtt még sem lettünk 
kegyvesztettek, megadatott an
nak a lehetősége hogy „a 
magyar nép ismét szép lesz, 
régi dicső nagy híréhez".

A március 15-ének meg
ünneplése a mai nagy már 
ciusi napok jegyében folyt 
le és minden március 15 i 
szónok hangjában ott csen
gett a mai március feltáma
dásának öröm csillogása.

A Polgári Kőiben 
a frontharcosok és a rokkan 
tak ünnepeltek. A vacsora 
folyamán dr. Laczay Péter 
tb. főszolgabíró a Kormányzó 
urat köszöntötte; a márciusi 
napok eseményeiről megem-
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kormányzat teljes szolidaritást 
vállal ez új titáni küzdelem
mel, a tótok emez uj szabad
ságharcával, akkor adja e 
nemzet tanújelét elsősorban 
a szabadság és testvéri együtt
érzésének azzal a néppel 
szemben, mellyel ezereszten
dőn keresztül élt békés egyet 
értésben, bú, baj, öröm és 
bánatban. Hisszük és kíván
juk, hogy a szlovák függet
lenségi gondolat arasson 
végső győzelmet az annyit 
megszégyenített, de még meg 
nem vert cseh hadsereg min
den tankjával és ördögpok
lával szemben is, s akkor

lékeztek: vitéz Biki Nagy 
Imre, Kurilla Miklós, dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd, dr. Tóth 
Pál és Tóth György. Az ün
nepi vacsorán 160 személy 
vett részt.

Bezinai Olvasókör
március 12-én este vacsorá
val egybekötve hódolt a 
márciusi eszméknek. A Kör 
ünnepi szónoka Pataki István 
volt. Izzó hazaszeretet és a 
jövő magyar élet problémái 
képezték az ifjú szónok be
szédjét.

Itt lépett első ízben Tóth 
György a szociáldemokraták 
volt vezetője a pártból való 
kilépése óta a nyilvánosság 
elé. A március tizenötödikét 
méltató beszédjébe beleszőtte 
a pártból való kilépésének 
indokait. Tóth György meg
győzően mutatott rá, hogy a 
mai eseményekkel telt magyar 
életben a magyar munkásság
nak ott a helye, amellett 
a hatalom mellett, amely a 
magyar életet akképpen kí
vánja átformálni, hogy ennek 
az életnek a magyar munkás 
is . részese lehessen. Jóleső 
érzés volt tapasztalni, hogy 
a szarvasi magyar munkásság 
örömmel vállalja a magyar 
életnek a sorsközösségét és
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bízunk abban is, hogy a 
szlovák-magyar egymásra 
utaltság ezeréves gondolata 
is új korszakba érkezik el. 
Új korszakba, melyben nem 
egy prágai konkolyhintő, egy 
cseh intrikus sem, de annál 
több öntudatos szlovák ha
zafi, mely jobban meg fogja 
érteni milyen közös a mi 
sorsunk itt a Kárpátok me
dencéjében, mint ahogy azt 
Hodzsáék, Szlávikék, Dere- 
rék és az elmúlt rendszer 
többi, benesi járszlagon gon
dolkozó szlovákjai hitték bu
kásukig.

letérni kész arról a nemzet
közi útról, amelyen eddig 
haladt. Ünnepi beszédet mon
dott a kör megalapítója Lel
kes Pál evangélikus tanító, 
majd dr. Csicsely Mihály la
punk felelős szerkesztője és 
Bágyoni János mondottak 
még gondolatokban gazdag 
beszédeket.

Orosházi-úti kör
március 13-án este hódolt 
a márciusi eszméknek Az 
ünnepi szónok itt is Pataki 
István volt — lelkes beszéd
del a történelem különböző 
határköveihez vezette közön
ségét, s ez a lelkes beszéd 
igazolása annak, hogy a kör
nyék lakossága oly könnyen 
szakit a múltban vallott po
litikai felfogásával. Tóth 
György volt a következő 
szónok, aki felhívta a kerület 
és környék lakosságának fi
gyelmét az uj márciusi esz
mékre és arra, ha mi ebben 
a hazában élni akarunk, akkor 
a munkásságnak is vállalni 
kell azt a sorsközösséget, 
amelyet a mai idők e nem
zetnek kiszabtak.

Beszédet mondott dr. Csi
csely Mihály is. A nagy 
nemzetek országútján állunk
— mondotta — ha azt akar

Március tizenötödikének 
megünneplése Szarvason
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juk, hogy idegenek félre ne 
taszítsanak bennünket ezen 
útról, akkor a munkásságnak 
is támogatni kell ezt a munkát, 
amely a szebb magyar jövőt 
biztosítja.

Bágyoni János beszédé
ben a keresztyén magyarság 
egyesülését hirdette — kü
lönösen felhívta a munkás
tömegek figyelmét arra az át
alakulásra, amely a magyar
ságnak a kereskedelemben 
és iparban biztosit uj lehe
tőségeket.

Vitézek ünnepe.
Március 14-én az Árpád
szállóban ünnepelték a vité
zek március idusát.

Vitéz Tepliczky János, a vi
tézek hadnagya rövid vissza
emlékezéssel emelte poharát 
Magyarország Kormányzójára, 
vitéz nagybányai Horthy Mik
lósra.

Az ünnepi keszédet Krón 
Ferenc ev. lelkész mondotta.

A költői felépítésű beszéd 
mély hatást váltott ki a hall
gatóságban. Újkor hajnalán 
állunk... a márciusi levegő 
ma egy tisztulási folyamatot 
jelent... elég volt nekünk már
cius idegen szelleme... jöjjön 
az uj március.. a magyar 
föld magyar embernek adjon 
kenyeret. Egy nagy történelmi 
per előtt állunk, ezt pedig 
nekünk meg kell nyerni — 
mondotta az ünnepi szónok

Az ev. tanitónöképzö
önképzőköre március 14-én 
délután 5 órától tartotta ní
vós ünnepélyét a gimnázium 
tornacsarnokában. A műsor 
kiemelkedő teljesítményei vol
tak az ifjúsági énekkar ének
számai, melyeket vitéz Szom
jas Frigyes zenetanár tanított 
be és vezényelt. Nádor Klára 
és Pataki Évi hatásos szava
lattal járultak hozzá az ünne 
pély sikeréhez. Honti Ida 
gondolatokban gazdag beszé 
dét nagy tetszéssel fogadta a 
közönség, nemkülönben Pau- 
lik Jolán dolgozatát, melyet 
a legnagyobb érdeklődéssel 
és megilletődéssel fogadott. 
Tóth L„ Zoltai K., Pukánszky
I. és Szabolcs O. növendé
kek ügyes zongorajátékát 
élvezettel hallgatta a nagy
számban összegyűlt közönség.

A gazdasági tanintézet
március 14-én tartotta ünne
pélyét, melyen vitéz Budai 
Rezső és vitéz Szabó Béla 
hatásos szavalataikkal le ke- 
sitették társaikat. Batta Lajos 
IV. éves növendék lelkes han
gú ünnepi beszéde mély ha
tást gyakorolt a jelenlévőkre. 
Az ifjúsági énekkar Szeder
kényi Nándor vezényleteivel 
szép irredenta dalokat adott 
elő, majd az ifjúsági szalón-

zenekar eljátszotta a közis 
mértén szép „Szép vagy gyö
nyörű vagy Magyarország" 
kezdetű dalt. A tartalmas 
ünnepély a Himnusz hang
jaival ért véget.

Az ev elemi iskolák
tanulósága folyó hó 14-én 
délután tartotta gazdag mű- 
sorú hazafias ünnepélyét az 
egyházi díszteremben. A hosz 
szú műsor minden számát 
helyszűke miatt nem méltat
hatjuk. Általában a leggon
dosabb begyakorlás jellemzi 
az egész műsort. A bevezetőt 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd irta, 
Igen szépen szerepeltek Rohos- 
ka Jenő és Lajos, Borgulya 
Endre, Szakács György, Zima 
Pál tanítók tanulói, egynéme- 
lyik tanuló határozott tehet
séget árult el rátermettségével. 
A közönségnek a sok-sok szép 
szám közül különösen tetszett 
Rohoska Jenő növendékeinek 
táncszáma, Zima Pál és Sza
kács György növendékeinek 
szavalókórusa és Borgulya 
Endre tanulóinak nagyhatású 
egyfelvonásos kis színműve.

Az énekek pontos betaní
tása, a szerepek begyakor
lása a tantestület hazafias 
irányú működésének élénk 
bizonyitéka és minden elisme
rést megérdemel.

Társadalmi egyesületek
ünnepélye 

Március 15-én délelőtt 11 
órakor a piactéren az összes 
társadalmi egyesületek be
vonásával hatalmas tömeg 
jelenlétében hódolt Szarvas 
kazafias lakossága a márci
usi eszméknek.

Az ünnepi beszédet Ko- 
rim Kálmán mondotta a mai 
márciusi eszméknek meg
felelően.

A múltban forradalmat 
jelentett a magyar márciusi 
eszmék hirdetése, ma meg
érett az idő, hogy hozzá
nyúljanak a népi problémák
hoz, mert csak igy remél
hetjük az uj Magyarország

felépítését — mondotta a 
szónok.

Az ünnepély fényét emel
te az Iparos Dalárda és a 
Tanitónöképzö énekkarának 
közreműködése, valamint 
Batta Lajos és G. Szabó 
Miklós szavalata.

Az állami elemi iskola

növendékei is kivették részü
ket az ünneplésben, 15-én 
délután fél 4-kor rendezték 
kedves ünnepélyüket a nagy
számban összegyűlt érdeklő
dők előtt. A gazdag műsor 
minden egyes száma igen 
kedves és szép volt, ami a 
lelkes.tantestület nemes mun
káját igazolja.

A gimn. önképzőköre

15-én tartotta nagy érdeklő
dés mellett ünnepélyét az 
intézet tornacsarnokában Be
vezetésül az ifjúsági énekkar 
a Himnuszt énekelte el Sze
derkényi Nándor zenetanár 
vezetésével. Takács András 
lendületes szavalata nagy ha
tást váltott ki a lelkes közön
ségből. Kellő M. zongora- 
játéka figyelemre méltó telje
sítmény volt, mert bizony 
komoly zenészek között is 
nem oly sokan mernek ex 
memóriám valamit előadni. 
Komár P. ügyes beszéde 
egyik sikerült pontja volt a 
műsornak. Az ifjúsági zene
kar Brahms két közismert 
táncát adta elő pontos össze- 
tanulással Szederkényi Nán
dor vezénylete alatt. G. Szabó 
Miklós szavalata szintén di
cséretet érdemel. Reményi G. 
és Zelenka L. kettős hegedű- 
játéka magasan kimagasló 
teljesítmény volt. Játékukat 
Polónyi Gyöngyi kisérte ügye
sen, alkalmazkodva. A „Diák- 
hősök" színmű előadása ma 
különösen aktuális volt, a 
szerepüket igaz átérzéssel 
játszó szereplőket a közönség 
zajosan ünnepelte s azok 
minden elismerést megérde
melnek Befejezésül az ének

Olcsó kerékpárok!
Gyermekkocsik, mechanikai 
javítások, villanyszerelés —  
a legújabb tipusú rád ió k :
Sztrehovszky Márton

villamossági és mechanikai szakUzletében. 

Szarvas. Piac-tér.

kar előadta Liszt: Ünnepi 
dalát és a Szózatot.

A szarvasi községi 
iparostanonciskola 

március 14-én délután 4 
órai kezdettel tartotta ünne
pélyét nagyszámú érdeklődő 
jelenlétében. Az ünnepi be
szédet Krón Ferenc ev. hit
oktató lelkész mondotta. Az 
ünnepély műsorát a növen
dékek szavalatai egészítették 
ki, s az a Szózat eléneklé- 
sével ért véget.

A rom. kát elemi iskolák
növendékei március 15-én 
délelőtt 10 órakor rendezték 
meg ünnepélyüket a rom. 
kát. iskola emeleti nagyter
mében s a növendékek szép 
énekszámai és szavalatai 
töltötték ki a műsort, me
lyet az érdeklődők és szülők 
nagy száma érdeklődéssel 
és tetszéssel hallgatott végig.

A szarvasi Iparoskor
március 15-én délután 4 
órai kezdettel tartotta ün
nepélyét a kör helyiségében. 
A Szarvasi Dalkar megnyitó 
énekszáma után a nap je- 

‘ lentőségét „A mai március*' 
cimü előadásában méltatta 
ifj. Forster Gusztáv, Janecs- 
kó Marika hazafias dalokat 
énekelt. Az ünnepi beszédet 
Frankó Mihály ig. tanító 
mondotta, nagy hatást kelt
ve. Gyökössy: Elszakított
folyók éneke cimü költemé
nyét Pintér Judit szavalta. 
A széphangu Oncsik György 
hazafias dalokat adott elő. Az 
ünnepség a Szarvasi Dalkar 
kitünően előadott énekkari 
számával ért véget.

A szarvasi Munkásotthon
is kegyelettel megünnepelte 
március 15-ét s az Otthont 
zsúfolásig megtöltött közön 
ség előtt Janecskó Pál mon - 
dott megnyitót. Csicsely Pál 
tartott nagyhatású ünnepi 
beszédet, Csonki János ha
tásosan szavalta el Petőfi: 
Egy gondolat bánt engemet 
cimü költeményét. Az ünne
pély a Világosság Dalkar 
szép énekszámaival ért véget.

Szarvasi Iparoskor 
március hó 15-én este saját 
otthonában hódolt Március 
Idusának. Az összegyűlt 
nagy közönség ünnepi szó
noka dr. Ugrin László járási 
főszolgabíró volt. Az ünnepi 
szónok gyönyörű beszéddel 
ecsetelte a márciusi napok, 
értékét, drámai hatáskeltés
sel hívta fel a magyarság 
figyelmét arra, hogy ves
sen véget a széthúzás
nak; küszöböljön ki minden 
ellentétet, mert olyan sors
döntő időket él ez a nem
zet, hogy a további fenn* 
maradása attól függ, meg 
tudunk e egymással egyeznî
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tudunk e egymásnak kezet 
nyújtani. A  szent cél, amely
nek érdekében félre kell 
tennünk a széthúzást, a 
Nagymagyarország határai • 
nak visszaszerzése. Sokáig 
emlékezetében fog maradni 
a jelenlévőknek az elmon
dott hazafias beszéd s kár, 
hogy ezt azok nem hallhat 
ták, akiknek a szivében él 
a turáni átok, mert biztos, 
hogy ennek a felhívásnak a 
hatása alatt mindenkinek a 
lelkében feloldódott a kese
rűség.

Dauda Mihály a kör el
nöke a Kormányzó Ur egész 
ségére ürítette poharát. Be
szédet mondottak még ezen 
az estélyen Bágyoni János, 
dr. Csicsely Mihály, dr Tóth 
Pál orsz. gyűl. képviselő, 
Tóth György, dr. vitéz Ze
rinváry Szilárd, Bencsik 
Alajos és vitéz Tepliczky 
János.

A szarvasi Iparosinak
Önképzőköre 

március 15-én este 8 órai 
kezdettel tartotta meg ünne
pélyét az Ipartestület áru
csarnokában, melynek mű
sora á következő volt: 1. 
Hiszekegy. 2. Vályi-Nagy 
Géza : Sem egy halmot, sem 
egy völgyet cimű költemé
nyét Springely János szaval
ta. 3. Hazafias dalokat éne- 
kelt Marsai László. 4. Ünnepi 
beszédet mondott Korim 
Kálmán gimn. vallástanár.
5. Szombath E.: A csonka 
honvéd cimű 3 felvonásos 
színjátéka került színre. 6. 
Bohus János hazafias da
lokat adott elő tárogatón. 7. 
Novodomszky Pál népdalo
kat adott elő. 8. Himnusz, 
közének. Az ünnepélyt 
szépszámú közönség hall
gatta végig, s az egyes elő
adott műsorszámokat zajos 
tetszésnyilvánításokkal jutái 
mazta.

A Levente Otthonban
nagyszámban megjelentek 
előtt dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd kir. járásbiró mon
dott izzó hazafiasságtól át
hatott magasszárnyalású ün
nepi beszédet. Dr. Podani 
Pál szép beszédben ismer
tette a nap jelentőségét. Az 
egybegyűltek lelkes hangu
latban maradtak együtt a 
késő éjjeli órákig, mely idő 
alátt a Levente Zenekar 
adott elő szép betanulásban 
magyar indulókat.

A Kisgazdakör 
saját helyiségeiben rendezte 
meg ünnepi vacsoráját, me
lyen mintegy kétszázan vet* 
tek részt. Vacsora előtt ifjú 
vitéz Laborcfői György sza
valt el egy alkalmi költe
ményt nagy hatással. Az 
Ünnepi beszédet a kör el*

nöke, vitéz Tepliczky János 
mondotta. Beszédével mély 
hatást gyakorolt a jelenlé 
vökre. Dr. Král Pál ügyvéd 
március 15 ét ismertető be
szédét is nagy tetszéssel 
hallgatta az ünneplő kö
zönség.

A Szarvasi Nyugdíjasok 
Egyesülete 

saját helyiségeiben rendezte

Szarvas nagyközség kép
viselőtestülete március hó
ll-én délelőlt 9 órától 
közgyűlést tartott. A köz
gyűlést Dauda Mihály köz
ségi biró nyitotta meg s a 
MagyarHiszekegy elmondá
séra felkérte dr Medvegy 
György, ajegyzókönyv hi
telesítésére pedig Szrnka 
György és Pataki János 
képviselőtestületi tagokat. 
A múlt közgyűlés jegyző
könyvét vitéz Biki Nagy 
Imre főjegyző olvasta fel s 
a közgyűlés a felolvasott 
jegyzőkönyvet tudomásul

ünnepi vacsoráját március 
15 én este 8 órai kezdettel 
melyen a tagok és az egye
sület barátai nagy számban 
áldoztak március 15-ike 
emlékének. Az ünnepi be 
szédet Kőhalmi Frigyes mon
dotta, s a vacsora befejezte 
után a jelenvoltak ~ lelkes 
hangulatban maradtak együtt 
a késő éjjeli órákig.

vette. Élénk eszmecsere 
fejlődött ki a tárgysoro
zat ötödik pontjánál, 
vagyis a törvényhatósági 
kisgyűlés azon határozata 
körül, amellyel a vármegye 
az ősz folyamán megszer
vezett külterületi 17 gazda
sági irányú továbbképző 
népiskola költségvetesét 
nem hagyta jóvá s utasí
totta a községet, hogy a
17 iskolát ossza be 9 kör
zetre. A tanács javaslata 
a közgyűlésnek, hogy a 
kisgyűlés határozatát utal
ja át a községi iskoloszékr

hez újabb határozathozatal 
végett, vagyis, hogy az 
iskolaszék a 17 gazdasági 
irányú továbbképző nép
iskolából csináljon 9 gazda
sági irányú továbbképző 
iskolát. A képviselőtestület 
Pataki János és Tóth 
György felszólalása után 
a külterületi gazdasági irá
nyú továbbképző népisko
lák ügyét a községi isko
laszékhez utasította s el
vetette 12 szavazattal 1 
ellenében Pataki János in
dítványét, amelynek az 
volt a célja, hogy a kép
viselőtestület a kisgyűlés 
határozatát tudomásul ne 
vegye.

Ezután a közgyűlés egy
hangúlag tudomásul vette 
és jóváhagyta a községi 
iskolák, óvódák és az ipar
iskola 1938. évről össze
állított zárszámadásait. A 
zárszámadások kapcsán dr. 
Medvegy György a szám
vizsgáló bizotLSág nevében 
a községi elöljáróságnak a 
lelkiismeretes, pontos és 
körültekintő gazdálkodásért 
köszönetét és elismerését 
fejezte ki a közgyűlés ál
talános helyeslése mellett. 
Vitéz Tepliczky János szin
tén örömét és elismerését 
tolmácsolta a községi elöl
járóságnak a helyes gazdál
kodásért. Beszéde során 
három dologra hivta fel az 
elöljáróság figyelmét: 1.
keressen az elöljáróság 
alkalmat és módot arra, 
hogy a község tetemes 
váltóadósságát változtassa 
át hosszúlejáratú kölcsön
né; 2. a községi gőzfürdőt 
és a körösparti strandot 
hirdettesse a fővárosi la
pokban s más egyebütt, 
hogy közismertté legyenek 
s ennek révén egy kis 
idegen forgalom legyen 
Szarvason, 3. a most ep*’>Iő 
duzzasztó me>lett létesítsen 
a község kikötőt.

Vitéz Tepliczky János 
felszólalását a kö/gyűlés ál- 
talánoshe!ye>lf ssel fogadta. 
Több kisebb ügy elintézé
se után a közgyűlés véget 
ért.

— Vasárnap csak inspekció* 
gyógytári szolgálat lesz. Mi
niszteri rendelet értelmében a tel
jes vasárnapi munkaszünet a 
gyógy tárakra is kötelező. Ezért 
a helybeli gyógyszertárak egész 
vasárnap zárva lesznek, gyógy
szert ki nem adhatnak, ̂ nert erre 
csak a soros ügyeletes gyógy
szertár jogosult, mely vasárna

ponként egész nap nyitva lesz.

Gumibélyegzők
megrendelhetők

Müller ée (»pirkere$ked$n4l

A Szarvasi Takarékpénztár igazgatósága, fel- 
■  ügyelőbizottsága és tisztviselőkara mély megillető- 

déssel és részvéttel jelenti, hogy az intézet több 
évtizeden át volt igazgatósági tagja

Goldberger Ignác úr
1939. március 13-án váratlanul elhunyt.

A megboldogult hosszú működése alatt minden 
odaadásávál és tudásával szolgálta az intézet érde
keit és soha el nem múló érdemeket szerzettan
nak felvirágoztatásában.

Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni■ I

Egészséges fa egészséges gyümölcsöt terem I

Legjobb védekezés a gyümölcsfák téli permetezésére

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

Tiszta ásványolajból készült, űlóhatását 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.

Kép viselőtestü leti 
közgyűlés
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HÍREK
Istentiszteletek.

A szarvasi ág. hitv. ev. ótemplom- 
ban vasárnap délelőtt 8 órakor tót, d. 
u. 5 órakor magyar, az ujtemplom- 

ban 9 órakor magyar istentisztelet tar- 

tatik.

Istentiszteletek sorrendje a kát, tem

plomban Vasárnap 8 ó. csendes mise, 
9 ó. diákmise, 10 ó. szentbeszéd, nagy- 
mise. D. ii. 4 ó. keresztüli áj tatosság. 

5 ó. böjti est a Szent István otthonban.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap d. c. 10 órától az 

Árvaház dísztermében. Kondoroson 
minden hónap második vasárnapján 
délután 2 órakor van istentisztelet a 

községi iskolában.

— Kinevezések. Dr. vt. Ricsóy- 
Uhlarik Béla Békés vármegye fő

ispánja dr. Márky-Zay Lajos tb. 
aljegyző, tb. szolgabirót díjas 

közig, gyakornokká, dr. Szelényi 

Tibort pedig díjtalan közig, gya

kornokká kinevezte.

— „Szobrot Ady Endrének". 
Ezzel a jelszóval hatalmas moz

galom indult meg a Turul baj- 

társegyesület kebelében, mely első 

demonstratív ünnepségét április hó 

15-én rendezi meg a budapesti 

Vigadóban a magyar irodalmi, 
kulturális, zenei élet kiválósága
inak részvétele és közreműködésé

vel. Ez az új mozgalom nemcsak 

egy szobornak és Ady Endrének, 

de az örökéletü öncélú magyar 

fajnak, elsősorban pedig az ifjú 
magyarságnak az elismerését szol

gálja. Minden magyar embernek 

kötelessége részt kéini és részt 
venni e mozgalomban.

— Közgyűlés. A szarvasi szö

vetkezeti malom vasárnap márci

us 12-én tartott évi rendes köz
gyűlését. A közgyűlés elfogadta a 
zárószámadásokat és megválasz

totta az igazgatóság és a felügyelő- 

bizottság tagjait. Rendes igazgató- 
sági tagok lettek: Meiis Pál, 
Krivjanszki Mihály, Gerhát Mi

hály, Kondacs Pál, Cinkoczky 

Márton, Poljoka János, Simkovicz 

György, Rafíal János, Osztroluczki 

György, Kohút Mihály, Kiss Pál 

Komár György, póttagok: Huszá- 
rik Pál, Kita András, Hajduch 

György. Felügyelöbizoitság: Re

gös Béla, Povázsay György, Cesz- 

nak János, Uhljar István és Li- 

tauszky György. A szövetkezeti 

malom osztaléka 2  pengő.

— Vérmérgezés. ̂ Skorka And

rás csabacsűdi 19 éves gazdasági 
cseléd a múlt hét csütörtökjén 

egy dróttal megsértette a kezét. 

A szúrt seb a következő napok

ban erősen megdagadt. Orvosi 

tanácsra beszállították a gyulai 

közkorházba, ahol azonnal meg- 

óperálták* Állapota meglehetősen 

súlyos.

— Közgyűlés. A Szarvasi Ipa

rosinak Önképzőköre folyó évi 

március 19-én délután 2 órakor 

tartja évi rendes közgyűlését a 

kOr helyiségében, melyre a kör 

tagjait tisztelettel meghívja

az Elnökség.

ZöldmezőMárciusi ünnepségek 
Szentandráson

Békésszentandrés szín- 
magyar lakossága ezidén 
is hagyományos külsőségek 
között ünnepelte ineg már
cius idusát. Egész napon 
át folytak az ünnepségek, 
melyeket kora reggel mind
két templomban ünnepi 
istentisztelet előzött meg. 
A házak fellobogózva a 
szivek pedig ünnepi áhítat
tal hódoltak a márciusi if
jak szellemének. A társa
dalom együttes ünnepélye 
d. u. 2 órai kezdettel zaj
lott le a hősi szobor előtt. 
Az ünnepség a magyar 
hiszekeggyel indult, majd 
a leventék pompás szava
lataival s egy igen sikerült

— Kedvezményes vasúti je

gyek a mezőgazdasági kiállítás 
és vásárra. Az országos mező- 

gazdasági kiállításra és tenyész

állatvásár ra, mint ismeretes a 

Máv 50 százalékos vasúti kedvez
ményt nyújt a vásár látogatóinak. 

Ezúton is értesítjük a vásárra 

felutazni szándékozókat, hogy 

ilyen jegyek váltására jogosító 

igazolványok lapunk kiadóhivata

lánál szerezhetők be, egész na

pon át.

— Legkisebb munkabérek 

megállapítása. Az iparügyi mi
niszter által kinevezett országos 
bizottságok megállapítotok az 

épitő, papiros, a bőr, sörte, szőr, 

és toll iparban (bőrdiszmükészitő, 

bőrsajtoló, böröndös, aktatáska, 
levéltárcakészitö, lószerszámkészi- 

tő, korbácsgyári és lábszijkészitő 

iparágakban) alkalmazottak leg

kisebb munkabéreit. A hozott ha

tározatok az iparügyi minisztéri

um hivatalos közleményének, a 

Közgazdasági Értesítőnek 1939. 

március 5-i 9. számában jelenlek 

meg és határozatokban felvett 
rendelkezések szerint a határoza

tok elien a közzététel napjától 

számított nyolc napon belül, va-

kürtszólóval egészült ki. 
A z ünnepi beszédet Baj- 
kay Lajos szociális titkár, 
az országoshirű költő és 
iró, lapunk kitűnő munka
társa mondotta, s mély 
gondolatok, pompás képek
ben gazdag szónoklata, 
nagyszerű előadókészsége 
méginkább kimélyitette a# 
szentandrásiak ezen ben- 
sős ígekben magasztos ün
nepét. Az ünnepség lezaj
lása után az egyes társa
dalmi alakulatok körök, le
venték diszelvonulást ren
deztek a hösiszobor előtt 
az ügyesen közreműködő 
tűzoltózenekar indulói mel
lett.

gyis 1939. március 13. napjáig 
lehet az iparügyi miniszterhez in

tézett felszólalással élni.

— Mivel permetezzük a gyü
mölcsfákat ? Miképpen metszük 
a fát, szőlőt, hogyan termeszt

hetjük az amerikai mogyorót, mi
képpen gátolhatjuk meg a fák 
levelsárgaságát, mit tegyünk a 

gyümölcsösben, virágoskertben és 

a baromfiaknai... erről ir a Ma

gyar Gyümölcs legújabb száma, 

melyből lapunkra hivatkozással, 

egy alkalommal ingyen mutat

ványszámot küld a kiadóhivatal: 
Budapest, IV. Gerlóczy ucca 11.

— Országos mezőgazdasági 

kiállítás és tengészállatvásár. Az 

Országos Mezőgazdasági Egyesü
let az idei országos mezőgazda- 
sági kiállítást és tény észál latvá

sárt márbius 2 2 —2 7 . napjai kö

zött rendezi Budapesten. A kiál

lítás látogatói részére a kereske

delemügyi miniszter 50 százalé

kos utazási kedvezményt engedé 

lyezett. A féláru igazolványok 1*30 

P beküldése ellenében az illetékes 

rnezőgazgasági, valamint kereske

delmi és iparkamaráknál megkap- 

hatók.

Kedves Szerkesztő Barátom!
Örömmel vettem felszólításod, 

hogy szívesen adsz helyet lapod 
hasábjain a mezőgazdaságot érin

tő kérdéseknek és panaszoknak, 

azzal a megszorítással, hogy ne 
legyünk hosszúak és ne siránkoz
zunk sokat.

Ígérem, hogy mondanivalóinkat 

nem rőfre, de súlyra fogjuk mér
ni, de ami a sírást illeti, hát eb
ből nem igen engedhetek, mert 
ha nem is fogok panaszkodni 

arról, hogy „igaz ugyan, hogy a 
múlt évben jól fizetett a kalászos, 
várakozáson felül hozott a ku

korica is, de a mák, a mák Ba

rátom, abba bizony belemászott 
a féreg", de hogy van sirni va

lónk, azt kedves Szerkesztő Uram, 

ki itt élsz közöttünk kisgazdák 
között. Te sem tagadhatod. Az 

első beszámolóm annak a szép 

és lélekemelő ünnepségnek szól

jon, melynek tanúi március

15-én voltunk a községháza nagy 

tanácstermében, ahol szeretett fö- 
szolgabiránk szívből jövő és szív

hez szóló szavak kíséretében ad

ta át Kmotrica János 69 éves 
munkástársunknak, a Tiszántúli 

Mezőgazdasági Kamarának — 
több mint 50 évet Czinkoczki 

János és Mihály gazdálkodó csa

ládjánál eltöltött munkás életét 

megjutalmazó oklevelét és 50 P 
pénzjutalmát.

Mit mondjak Szerkesztő Barátom!
Gyönyörű beszéd volt. Ünne

peltük hatása alatt a becsületes 

munkában eltöltött életet, ünne

peltük a munka szeretetét, mert 

aki egy gazdánál éli le nehéz 

testi munkában életét, az csak 

munkaszeretö és gazdáit megbe
csülő ember lehet, de ünnepeltük 

a beszéd hatása alatt a munkát 

és annak munkáját megbe

csülni és értékelni tudó gazdát 

is, és csak azt kívánom, hogy 

sok Kmotricza Jánosokat adjon 

a jó Isten a gazdáknak, de sok 
munkását megbecsülő Czinkoczki 

Jánosokat és Mihályokat is adjon 

a munkásnak. S akkor hiszem, 

hogy sem a bérek, sem a gaz

dák, de munkások miatt sem fér

kőzik disszonancia abba a szívé

lyes viszonyba, mely a munkás 

és munkaadó között az utóbbi 

időben oly Örvendetesen fejlődni 
kezd melyet azonban bizonyos 

suttogó-jánosok máris meg akar
tak rontani panaszaikkal.

Most pedig kedves szerkesztőm 

nem akarom e szép ünnepi han
gulatot zavarni, majd leg

közelebb jövök. Addig is „Zöld 

mezőt adjon Isten* köszöntéssel 

búcsúzom, a legközelebbi viszont
látásig K.

Zöld hitel folyósítását a 
Szarvasi Takarékpénztár, mint 
a Futura ffibizományosa meg
kezdte.

Állami lag ólomzárolt 
fehérbárcás

lucerna vetőm ag
garantáltan arankamentes, olcsó 
áron, azonnali szállításra 

előjegyezhető 
a Szarvasi T akaré kp én ztá rn á l ,  
mint a Futura főbizományosságánál.

A vevők kívánságára a vetőmag vételárának 
kifizetésére 3—6 havi zöldhitelt folyósítunk.
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Tájékoztató
a munkaadóknak

Ha a munkaadó a bizto
sítósra kötelezettnek java
dalmazását a valóságnál 
kisebb összegben jelenti 
be, vagy ha a javadalma
zás összegében beállott 
emelkedés bejelentését el
mulasztja, a bejelentett és 
a tényleges javadalmazás
nak megfelelő járulékok 
különbözetét 10 százalék
kal, ha pedig a beállott 
emelkedés bejelentését el
késetten teljesíti, a járulék
különbözetet ő százalékkal 
magasabb összegben, de a 
megfelelő késedelmi pótlék 
felszámításának mellőzésé
vel megfizetni köteles. A 
munkaadó az eljárási költ
séget, valamint a segélye
zési költségek különbözetét 
ez intézetnek ugyancsak 
megtéríteni köteles. A mun
kaadó a járulékkülönböze
tet, valamint a járuléktöbb
letet levonás joga nélkül 
égé zen maga viseli.

Ha a munkaadó a biz
tosításra kötelezettnek ja
vadalmazását a valóságnál 
nagyobb összegben jelenti 
be, vagy ha a javadalma
zás összegében beállott 
csökkenés bejelentését el 
késetten teljesíti vagy el
mulasztja, az intézet a já
rulékot a valóságos java
dalmazás bejelentéséig a 
bejelentett magasabb java
dalmazás alapján szedi, a 
munkaadó azonban csak a 
valóságos javadalmazás 
alapját1! számított járulék fe
lét vonhatja le a biztosított 
javadalmazásából; emellett 
a munkaadó megtéríteni kö
teles minden kárt, amely 
az intézetet a helytelen vagy 
elkésett, illetőleg az elmu
lasztott bejelentés folytán 
érte, különösen azzal, hogy 
a biztosítottat a magasabb 
javadalmazás alapján segé
lyezte ; köteles végül a 
munkaadó az eljárási költ
séget ebben az esetben is 
megtéríteni.

lia valaki oly egyént je 
lent be, akit nem foglal
koztat, vagy ha a munka*

Temetések rendezé- 
sét, exhumálást, j 

holottszállitóst zárt 
gutáról vidékről

a leggyorsabban és olcsón vállal

Szathmáry László
temetkezési vállalkozó —' 

Szarvas^ Kossuth-tér. j»

adó azt a munkavállalóját, 
aki neir. esik betegségi biz
tosítási kötelezettség alá, a 
valóságnak meg nem felelő 
adatok feltüntetésével biz
tosításra kötelezettként be
jelenti, a bejelentés alapján 
a járulékot teljes összegben 
és anélkül, líogyaz összeg 
telét lovonhatná, megfizetni

tartozik mindaddig, amíg a 
bejelentés jogtalanságát az 
intézet meg nem állapítja. 
Ezenfelül ebben az eset
ben is fennáll a jogtalanul 
igénybevett segélyezés költ
ségének és az eljárási költ
ségnek megtérítésére vo 
natkozólag a munkaadót 
terhelő kötelezettség.

vevő egy másik kereskedő
höz megy, aki talán eleget 
tesz kívánságának. így az 
előző kereskedő törvény
tisztelete folytán elveszíti 
vevőit, a titokban kiszol
gáló meg vevőket szerez. 
Ez pedig mégsem helyes, 
hogy az rövidüljön meg, 
aki törvényesen vezeti üz
letet.

Ha pedig a kereskedő 
kiszolgál egy vasárnapi ve
vőt, könnyen büntetést kap, 
(ami elviszi a vasárnapi 
hasznot) amit nem a vevő
nek, hanem neki kell meg
fizetnie.

Ilyen állapotok mellett, 
amint látható, csakis a 
kereskedő veszíthet, az e- 
rőszakoskodó vevőt nem 
fogja a büntetés, az ott
hagyhatja régi megszokott 
üzletét. Véleményünk sze
rint a büntető szankciókat 
az ilyen erőszakos vevőkre 
is ki kellene terjeszteni, 
mert csak igy lehet bizto
sítani a törvény hatékony
ságát : védelmét a törvény- 
tisztelőkkel szemben és

elegáns, jó 
és o l c s ó

megtorló intézkedéseit a 
törvényt kijátszó kereskedők 
és az erőszakoskodó vevők 
ellen._____________________

— Minden héten háromfelvo-
násos színdarabot közöl a 
* SZÍNHÁZ". A népszerű színházi 
revüujság a „Színház* (Film Szín

ház, Irodalom) e heti száma is
mét nagy meglepetéssel kedves
kedik olvasóinak. A „Színház" e 
héttői kezdve a teljes irodalmi 
regényen és gyermeklapon kívül 

háromfelvonásos színdarabot is ad 
mellékletül. A „Színház" első da
rabmelléklete a „Ludas Matyi", 
a Nemzeii Színház nagy sikere. 
A tartalmas és gyönyörű kiállítá
sú, 152 oldalas hetilap új számá

nak főbb szenzációi: Babay Jó
zsef; ,,Lear király és a spiccer", 
Dallos Sándor: „Álom", Váró 

Andor: „Pygrnalionf, Pythia

szivrádió, versolympiász, a „Szuez* 
című külön moziregény, 1000 

pengős szindarabpályázat, s az 

asszonyok kedvenc rovata: a 
„Női szakasz" és az új társa

ságmelléklet : „ötórai tea". „A jó
sághoz nem kell hozomány" ci- 
mü páiyázat keretében 1215 dijat 

oszt ki a ,/Színház", amelynek 

ára minden melléklettel együtt 

csak 40 fillér. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Budapest 

Vili. Szentkirályi u. 4. Előfizetés: 

negyedévre P 4*50 félévre P 9.

— Hogyan permetezzünk a 

gyümölcsösben, ha eredményt 
^akarunk elérni ? Erről ir a Nö

vényvédelem és Kertészet legújabb 
száma. Cikkeket közöl még a 

gyümölcsfák és szőlő metszésé
ről, a tavaszi gyümölcsfaültetés* 

röl, a zöldség palántálásáról, az 

almafa-lisztharmat elleni védeke
zésről, a gyümölcsfák trágyázásá

ról , a szőlő oltásáról, a perme
tezőszereknek a madarakra való 

hatásáról, a hernyÖfogókötelek al
kalmazásáról, a dinnye termesz* 

téséről stb. A dúsan illusztrált, 

színes gyümölcsképet is közlőkét 

szaklapból a „Növényvédelem" ki- 
adóhivatala (Budapest, V., Vé- 

csey-u. 4.) egy alkalommal díj
talanul küld e lapra való hivat
kozással mutatványszámot.

Zöld hitel folyósítását a 
Szarvasi Takarékpénztár, mint 
a Futura főbizományosa meg
kezdte.

HAHÓNÁL
(Hitelbank épületében)

Kész cipők nagy választékban s

Áz Orsz. Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásárra szóló

féláru utazási igazolványok

„ SiGrva& é i V idéke
kiadóhivatalában papírkereskedés.) kaphatók
Egy igazolvány ára 1*30 P. Az igazolványok Budapestre utazásra márc. 16—27-ig, 

a visszautazásra pedig márc. 22*én d. u. 4 órától ápr. 2-án 24 óráig érvényesek.

A vasárnapi záróra
A közönség egy része nem akarja tudomásul venni 

a vasárnapi zárórát

Tudvalévő, hogy az ille
tékes minisztérium rendele- 
te értelmében vasárnapi 
napon az üzletek egész 
napon át zárva tartandók.

A szarvasi kereskedők 
tudomásul vették a döntést 
és üzleteiket vasárnap ki 
sem nyitották, átérezve, 
hogy utóvégre ók is embe
rek, nekik is szabad egy 
napot pihenniök a hatnapi 
kemény munka után.

A közönség köréből a- 
zonban még mindig nem 
akarnak tudomást venni az 
uj rendeletről és vasárnapi is 
vásárolni akarnának Egye
sek képesek bemenni a ke
reskedő magánlakásába is, 
úgy akarják beszerezni azt, 
amit előző napokon is 
megvehettek volna.

Amig azonban a közön
ség eme töredéke semmit 
sem vészit és semmit sem 
reszkíroz, addig a kereske
dők igen nehéz és veszé
lyes helyzetbe sodródtak, 
fia ugyanis a kereskedő 
ilyen esetben nem adja ki 
az árut, a méltatlankodó

C I P Ő
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Báró Vay László 
lett a Mép elnöke

Báró Vay László a Ma
gyar Élet Pórija országos 
elnöke pénteken délelőtt 
átvette hivatalának vezeté
sét. Az új elnököt a Nem
zeti Egység Pártja vezető
sége fogadta, s a tisztvise
lői kar szeretettel köszön
tötte hivatalbalépése alkal
mával. Báró Vay az üdvöz
léseket meleg szavakkal 
köszönte meg s rámutatott 
azokra a nagy feladatokra, 
melyek a párt adminisztra
tív munkásságára várnak. 
Az üdvözlés után az új. 
országos elnök a vármegyei 
szervezőtitkárokat fogadta.

Vasárnap lesz 
az Iparoskör 
közgyűlése

A szarvasi Iparoskör fo
lyó évi rendes közgyűlését 
március hó 19 én, vasárnap 
délután 2 órai kezdettel 
tartja meg. A közgyűlés 
tárgysorozatán a szokásos 
számadás és mérlegbemu
tatás, valamint a folyó évi 
költségelőirányzat szám 
vizsgálóbizottsági és vő 
lasztmányi tagok választása 
is szerepel. Határozatkép
telenség esetér. a közgyűr 
lés minden ismételt felhívás 
nélkül március 26-án dél
után 2 órai kezdettel lesz 
megtartva.

— Március 15. Kondoros ha

zafias közönsége méltóképen ün

nepelte meg március 15-ét. Mind
két templomban ünnepi istentisz

telet volt, melyen az elöljáróság, 

egyesületek, nagyszámú közönség, 

az iskolások * nagy serege tanítók 

vezetésével, cserkészek és leventék 

oktatóikkal részt vettek. Az isten- 

tisztelet végeztével a Hősök szob
rához vonultak, hol szebbnél-szebb 

hazafias szavalatok voltak, Ai 

ünnepi beszédet Pribelszfey Mihály 

ev. segédlelkész tartotta, melyet 
a nagy-számban összegyűlt közön

ség nagy figyelemmel hallgatott. 

A Himnusz eléneklése után a 

lélekemelő ünnepély véget ért. Este 
közvacsora keretében minden tes

tület a régi szokáshoz hiven Un 

nepelte a nap jelentőségét, hol 

hazafias beszédek hangzottak el.

— Képviselőtestületi tagok 
választása. A kondorosi ev. egy

ház az új zsinati törvények szerint 
március 27-ín 100 képviselő tagot 

és 40 póttagot választ.

— Hangya sxövotkozeti köz

gyűlés, A kondorosi Hangya fo

gyasztási és értékesítő szövetkezet 

folyó h6 26-án rendes évi köz

gyűlést tart saját székházában 

délelőtt 11 órakor.

Szarvas község elöljáróságától.

Hirdetmény.
Szarvas község elöljárósága a 

község tulajdonát képező man- 
golzugi strandfürdő telepen léte
sített vendéglőt bérbeadás utján 
óhajtja hasznosítani.

A bérlemény tárgyát 100 négy
zetméter tetőterrasz, 50 négyzet- 
méter alsóíerrasz, l nagy belsö- 
szoba, 1 találóhelyiség, 1 kis kü
lön szoba, a szuterénbe egy 
konyha, 2  kézi raktár, egy 80 
kocsi befogadóképességű jégverem, 
továbbá 250 négyszögöl kerthe
lyiség képezi.

A bérlet tartama 3 év.
Felhívja az elöljáróság mind

azokat, kik a szóbanlévő vendég
lőt és tartozékait bérbevenni óhaj
tanák, hogy idevonatkozó zárt 
írásbeli ajánlatukat folyó évi 
március 22-én délelőtt 10 óráig 
a községi iktatóhivatalba annál is 
inkább nyújtsák be, mert a ké
sőbb beérkező ajánlatok figyelem
be véve nem lesznek.

A bérleti feltételek díjmentesen 
községi számvevőnél szerezhetők 
be.

Az elöljáróság az ajánlatok fe
letti feltétlen szabad döntési jogot 
fenntartja magának.

Szarvas, 1939. március 6

Elöljáróság.

Békés vármegye.
Szarvas nagyközség elöljárósága.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szarvas nagyközség elöljárósága 

a községnél az 1939. április 1.—
1940. március 31-ig terjedő év
ben felmerülő kovács, bognár, 
szíjgyártó, lakatos munkákra, to
vábbá a méntelepi katonák élel
mezésére, a méntelepi katonák 
kenyérszállitásának biztosítására, 
a könyvköiői munkákra, a nyom
dai munkákra, papír és írószerek 
szállítására versenytárgyalást hir
det.

Felhívja az elöljáróság mind
azokat, akik a fenti munkálatokat, 
illetve szállításokat elnyerni óhajt
ják, hogy zárt írásbeli ajánlata
ikat. folyó évi március hó 28-án
d. e. 10 óráig a községi iktató
hivatalban nyújtsák be.

Későn érkező, vagy szabályta
lan ajánlatok figyelembe nem vé
tetnek.

Ajánlati lapok a számvevői 
irodában díjtalanul kaphatók.

Bővebb felvilágosítást a szám
vevő nyújt.

Ajánlattevők ajánlataikkal folyó 
évi április 15-ig állanak kötele
zettségben.

Az elöljáróság az ajánlatok fe
letti szabad döntés jogát fenntartja.

Szarvas, 1939 évi március 13.
Elöljáróság.

M OZ I
Március 19-én szombaton 
és 20-án v a s á r n a p

Nyugat 
leánya

Március 22-én szerdán

A z  e ls ő
b a llé p é s
Minden előadás alkalmával nagy 
kiegészítő és kisérő műsor.

Pályázati hirdetmény
A Szarvasi járási Ipartestület 

változás folytán megüresedő szol
gai állásra pályázatot hirdet.

A szolgai állással kapcsolatos 
teendők :

1. A hivatalos napokon és órák 
alatt a testületben való tartózko
dás.

2. A kapott intézkedések és 
utasítások pontos betartása és 
lelkiismeretes teljesítése.

3. Az iroda és mellékhelyisé
gek tisztán-rendben tartása.

4. Az ipari árucsarnok feletti 
felügyelet gyakorlása.

5. Tagdíjak időközi beszedése 
és elszámolása, valamint meghí
vók és posta kézbesítése.

Javadalmazás
A szolga évi fizetése (lakás, 

fűtés világítás nélkül) 480 P. és 
az általa beszedett tagdíjak után
5 százalék jutalék, mely cca 
150—200 P.

A pályázati kérvényhez 
csatolandó

1. Egészségi állapotát igazoló 
hatósági orvosi bizonyítvány.

2. Erkölcsi bizonyítvány, mely 
szegénységi alapon díjtalanul sze
rezhető be.

3. Családi állapotának igazo
lása.

Pályázhatnak önálló családos 
iparosok és ipari alkalmazottak. 
A pályázatok zárt borítékban a 
járási Ipartestület elnökségéhez 
nyújtandók be.

A pályázat benyújtásának ha
tárideje f. évi március hó 30-ának 
délután 6  órája.

Későbben érkezett pályázatok 
figyelembe nem vétetnek.

Az ipartestüíet elöljárósága a 
szabad választás jogát magának 
fenntartja.

Szarvas, 1939. március hó 15-én.

ELNÖKSÉG.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  1970 — 19 80 
Tengeri (morzsolt) 13 50 — 13 60 
Árpa . . . .  14'50 — 14’70

Zab . . . .  17-50--- —
Lucerna . . . 150"--- 180"—

Tftkmag . . . 20"------ "—

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy s?ó 3 fillér, vastagabb 

betűvel szedve 6 fillér. Legkisebb hir

detés dija 30 fillér.

Ügyes fiút mindenesnek felvesz
18— 20 évest a Frecska mozgó.

52

Gazdasagomba kovácsot kere
sek Farkas Mihály II. kér. 389.

42

Eladó forgalmas helyen, kő- 
vesút mellett egy jókarban lévő 
ház. Érdeklődni lehet dr. Tokay 
László ügyvédnél. 35

Az I. kér. 75 és a II. kér. 109. 
sz. beltelkes házak, valamint ör
ményzugban 15 és 12, Disznó
halmon 43, a békésszentandrási 
határban pedig 36 kishold föld, 
utóbbi kettő tanyával eladók. Fel
világosítással szolgál dr. Dörnyei 
József ügyvéd. 32

Zöld hitel folyósítását a 
Szarvasi Takarékpénztár, mint 
a Futura fóbizományosa meg
kezdte. 43

É R T E S Í T É S I
Értesítem a tisztelt hölgy 
közönséget, hogy

női k a la p  üzletet
nyitottam a főútcán Katz órás 
házában, hol a legelegánsabb 
modelleket tartom raktáron. 

Alakítást is ízlésesen és ol

csón készítek, úgyszintén 
férfi kalap festést, formázást 

és tisztítást vállalok.

Szives pártfogást kér:

BÚZÁS JULISKA
_________________________________47_

I. kér. 44 sz. házban két szoba 
és mellékhelyiségekből álló udvari 
lakás kiadó. 53

Eladó II. kér. Arany János utca 
328 számú ház. Érdeklődni lehet 
Kántor Jánosnénál, 29

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

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 László 
ügyvéd. 34

Eladó ingatlanok:
Földingatlanok:
Szarvason, a Kákahalonv dűlő

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,

Csabacsűdön, 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. szám 

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

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

Szarvason, a Zöldpázsiton 514. 
szám alatt 372 öl beltelken 
épült lakóház, melyben lét
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

Eladó Öcsödön Maglóczky Mi- 
hálynál 500-as 3 fülkés keltető 
gép jelenleg üzemben. 60

Gépkezelői állást keresek. Cí
mem a kiadóhivatalban. 59

Kunstár Mihály Örhalmi sző
lőjében 1 hold szőllő, 1 hold 
gyümölcsös villaszeiü épülettel 
eladó. 58

Eladó ház II. kér. 446 szám 
alatt. 57

Nyomatott Müller Káro'y könyv
nyomdájában Szarvas, L kér. I3<
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H Í R E Kö c s ö p i

A március tizenötödiki 
ünnepség Öcsödön

1848 évi március hó 15 
nek 91-ik évfordulóját a ha
gyományos módon ünne
pelte meg községünk haza
fias érzésű lakossága. Dél
előtt 9 órakor istentisztelet 
volt a.református templom
ban, ahcva felvonultak a 
különböző testületek is. Az 
öcsödi Függetlenségi kör 
tagjai zeneszóval és nem- 
zeiiszinü lobogóval elsők 
voltak a felvonulásban el 
nökük Molnár Béla községi 
főjegyző vezetésével. A ze
nekar a felvonulás i eje 
alatt a Kossuth-nótát ját 
szotta. A templomban P. 
Nagy E*ek helyettes lelkész 
tartott magasszárnyalásu 
ünnepj prédikációt. Isten
tisztelet után a templom 
mellett felállított Hósök- 
szobrához vonult az ünneplő 
közönség- Az ünnepély a 
Himnusz eléneklésével kez
dődött, énekelte az Öcsödi 
Dalegylet Sófálvi Ferenc 
karnagy vezényletével.

Nemzeti dal — szavalta 
Kóródi Imre levente.

Ünnepi beszedet mondott 
dr. Zerinváry Szilárd kir. 
járásbiró.

Uj március — szavalta 
Murányi Julianna V. oszt. 
tanuló.

Mi a haza? Szavalta Sen- 
kár Lajos IV. polg. iskolai 
tanuló.

A Hősök szobrát meg
koszorúzták Molnár Béla 
főjegyző a község, Méri 
János leventeoktató pedig 
a leventeifjuséor nevé
ben.

A magyar Hiszekegy el; 
éneklése után, mtlyet az 
Öcsödi Dalegylet adott elő, 
az ünnepély a tüzo'tó és a 
levente-század imájával ért 
véget.

Este a Függetlenségi-kör, 
Iparoskor* Olvasókör, Pol 
gári Kaszinó és Földmives 
Népkör nagytermeiben volt 
társasvacsora.

Kiss Kálmánt, továbbá Oskó 
Laiosné, Molnár Béláné, 
Tóth Józsefné, dr. Papp 
Andrásné, dr. Pecz Ferenc- 
né és Mészáros Jolénka 
urhölgyeket jelöli ki.

Ezen megbízatás 1941. 
évi december hó 31-ig 
tart.

E határozatról az érde
keltek rövid utón értesiten- 
dők.

K. m. f t.

Kiadta : 
MOLNÁR BÉLA

főjegyző.

— Dr. Csaba Mihály közig, 
aljegyzőt nagy öröm érte, 
mert néhány nappal ezelőtt 
felesége a szolnoki bába
képző intézetben egészsé
ges fiúgyermeknek adott 
életet. Úgy az anya, mint 
a gyermek a legjobb egész
ségben vannak.

— Szülés az Egészségház
ban. Született Bolyán Sán- 
dorné Szilágyi Mária leá
nya Krisztina. A  szülést 
Jordán Antamé községi szü
lésznő vezette.

— A tavaszi lóvizsgálat
községünkben értesülésünk 
szerint március 29-én — 
szerdán— délelőtt lesz meg
tartva a községháza udva
rán, délután pedig Veres
házán a Népháznál. >

— A tiszaföldvári országos 
vásár március 19 én, va
sárnap lesz megtartva. A 
vásárra vészmentes helyről 
mindenféle állat felhajtható.

— Az államrendörséghez 
jelentkezés. Az allamrendőr- 
ség létszámának emelése 
szükségessé vált. Jelent
kezhetnek a 21 életévet be
töltött, de 26 évnél még 
nem idősebb, nőtlen, kato
nai kötelezettségnek eleget 
tett, legalább 170 cm. ma
gas egyének, akik az állam
rendőrséghez fel akarják 
vétetni magúkat Szolnok 
megyei városban hétköz
napokon reggel fél 8 óra
kor a rendőrkapitányságon 
orvosi vizsgálatra. A 26 
évesnél idősebbek csak ak
kor jelentkezzenek, ha 30 
évesek még nem múltak 
el és 4 évi katonai szolgá
latot teljesítettek.

—- Képvi 8ei0te8tii I éti köz
gyűlés. Öcsöd község kép
viselőtestülete március ló
én, csütörtökön délután 3 
órakor a községháza tanács
termében rendes tavaszi 
közgyűlést tartott. Lapzárta 
miatt a tárgysorozatban

felvett fontosabb pontok 
és azok határozatait Japunk 
legközelebbi, f. hó 24 én 
megjelenő számában fogjuk 
ismertetni.

Anyakönyvi hirek
Öcsödön 

február 28-tól március 15-ig.

Születtek : Bolyán Lajos 
és neje Akócsi Julianna le
ánya Julianna, Zsíros Balint 
és neje Kis Róza leánya 
llona-Margit, Méri János 
és neje Makai Jusztinia le
ánya Ilona Jusztinia, Ma
darász Lajos és neje Pápai 
Juliánná leánya Etelka,Rácz 
András és neje Jordán Ju
liánná leánya Margit, Kou- 
fár János es neje Talmácsi 
Erzsébet leánya Juliánná, 
Bolyán Sándor és neje 
Szilágyi Mária leánya Krisz
tina, Kónyái Lajos és neje 
Labancz Julianna fia And
rás.

Házasságkötés nem volt.
Elhaltak : Ungi Ferenc

6 hetes, Izbéki András 67 
eves.

Hirdetmény.
Az I9d8. évi XXXI. t. c. 

34 §-a értelmeben felhívja 
az elöljáróság a lakossá
got, hogy a tulajdonéban 
vagy haszonélvezetében lé
vő gyümölcsösökben, ker
tekben vagy egyedül álló 
fakon levő hernyóteszkek 
leszedéséről es irtásáról 
folyo hó 22-ig mindenki 
gondoskodjék, mert az irtás 
vegrehajtasat az elöljáróság 
hivatalos közegei utján szi
gorúan ellenőrizteti és ahol 
mulasztást tapasztal, ott 
a hernyóirtást a tulajdonos 
vagy haszonélvező terhére 
elvegezteti, azonkívül az 
illető ellen a kihágási el
járást haladéktalanul folya
matba teszi.

Öcsöd, 1939 évi március 
hó 14.

Elöljáróság. 

A veszettség elleni kőtelező 
védőoltásnak Békés vármegyére 

való kiterjesztése.

A m. kir. földművelés
ügyi miniszter múlt évi 
január hó 25-én kelt 101.380 
—1938 sz. rendelete értel
mében az összes ebeknek 
veszettség elleni kötelező 
véd oltása Békésvérmegye 
területére is ki lett terjeszt
ve. Ezen rendelet alapján 
Öcsöd községben az ebek 
oltása április hó második

K I V O N A T
Öcsöd község képviselőtestülete által 1939 
évi január hó 28-án megtartott rendkívüli 

közgyűlés jegyzőkönyvéből
10 kgy. 509 ikt.— 1939'

5. a községi kisdedovo- 
dai felögyelőbizottságba bí
rót, főjegyzőt, községi or
vosokat. Molnár Ferenc ig. 
tanitót, Vass Lajos tanítót, 
Szabó Dezsőt, Gál Feren
cet, Tóth Bálintot, Révész 
Lajost, Dezső Antalt és 
Zubor Lajost ;

6. a selejtező bizottságba 
birót, főjegyzőt, községi 
segédjegyzőker, Tóth A . 
Bálintot, Gácsi Imrét és 
ZuLor Lajost;
. 7. a tűzrendészen bizott
ságba birót, főjegyzőt, tűz
oltó parancsnokot, kémény
seprőmestert, községi rend
őrtizedest, dr. Oláh Antalt, 
Nagy Antalt;

8. A fásítási bizottságba 
birót, főjegyzőt, tűzoltó pa
rancsnokot, községi ker
tészt, 4 esküdtet, Tóth A. 
Bálintot, Kóródi Antalt és 
Rácz Sándort s végül

9. az elhagyott gyerme
kek helyi telepbizottságá- 
gába birót, főjegyzőt, or
vosokat, közgyámot, a ref. 
lelkészt, Tóth A, Bálintot,

Bejelenti az előadó a 
képviselőtestületnek, hogy 
a törvényes intézkedése
ken, szabályrendeleteken, 
vagy a szokás alapján mű
ködő különféle bizottságok 
megbízatása 1938. decem
ber 31 én lejárt s igy az 
uj bizottságok megalakitan 
dók.

A képviselőtestület az 
elöljáróság javaslata alap
ján :

1. a számvizsgáló bizott
ságba Kerekes Sándort, De
zső Antalt, Biró Lajost, Tóth 
Bálintot, Tóth A. Bálintot, 
Erdei Lajost, Nagy Lajost, 
Szabó Dezsőt;

2. a szegényügyi bizott 
Ságba dr. Oláh Antalt, Ke
rekes Sándort, Kóródi An
talt, id. Pecz Ferencet és 
Rácz Sándort;

3. A közegészségügyi bi
zottságba dr. Oláh An
talt és Mészáros Pétert;

4. az O. F. B. bizott
ságba Tóth A. Bálintot, Mé
száros Pétert és Dóczi Fe
rencet ;
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felében kezdődik csopor- 
tonkint. Az oltás ideje, ill. 
napja és helye dobszó és 
publikáció utján lesz köz
hírré téve. Addig is, mig 
az oltások ideje kezdődik, 
úgy gondoljuk, jó szolgála
tot teljesítünk, ha ismertet
jük olvasóink előtt a ve
szettség tüneteit, miként 
jelentkezik az kutya, macs
ka, szarvasmarha, juh,kecs
ke, ló és sertésnél :

A veszettség fertőző betegség, 

melyet veszett állat harapása idéz 

elő és amely majd. mindig halá

los. Minden fajta állat és az em
ber is fogékony iránytd.

A betegség tünetei állatfajok 

szerint részben különbözők. A ve

szett kutya kezdetben ingerlékeny 

kedvetlen, nyugtalan, szeszélyes, 

szívesen bujkál a feléje nyújtott 

kéz vagy tárgy után kap és ren
des eleség helyett különböző ide

gen tárgyakat, u. m. rongyot, 

szalmát, szőrt, fadarabot rág és 

Ipayel, miközben nézése alatto
mos és szájából folyik a nyál. 

Szívesen elkóborol s eközben az 

útjába kerülő ebet, más állatot 

vagy embert is hangtalanul meg
támadja és megmarja. Megkötve 

vagy ketiecbe zárva szabadulni 

igyekszik és időnként dühöngést 

rohamot kap, tépi vagy rágja a 

feléje nyújtott tárgyakat, később 

nehezen nyel, rekedten és kettő

zötten ugat és vonyit, álkapcsát 

lelógatja, dühöngve jár, végüt 
már egyáltalán nem tud felkelni 

és lesoványodva 3—8 napi be

tegség után elpusztul. Némely 

kutya kezdettől fogva tomdult, 

nem ugat, nem harap, nem dü
höng és bénulás tünetei között 
3—4 nap alatt elhull (csendes 

veszettség).

Macskái) a tünetek hasonlok 
nagyjából, de a macska sokat 

nyávog, szeret a szembe kerülő 

embereknek, állatoknak arcába 

ugrani, hogy összekarmolja és 

marja. Később hangja rekedt és 

rekedt és kiá'-tó.

Szarvasmarha nyugtalan, a 

szarvával túrja a földet, vagy a 
táncáról, szabadulni igyekszik, 

f'jlaő ajkát felhúzza, sokat bőg, 

rekedten és elnyujtottan, feléje 

közeiedő kutyát dühösen megrá- 

mad.:Kezd£tbeii gyakran űrit bél- 
sarat és vizeletet, hasa felfúvódott, 

végül pedig hátulsó testrésze meg
bénul. A betegség 3—6 napig 
tart,.

jtifroo és kecskén a tünetek 

hasonlók, de a juhon izgatottság 

ritka.

Ló izgatott, ijedős, lábaival ka

par, felső ajkát elhúzza, a jászlat 

és x megmart tesztrészét harap- 

dálja, olykor embert és 'állatöt 

megtámad, az eléje tartott tár* 

gyat göi esősen a fogak közé 

6zoritja, rekedten nyerít » végül 

szintén megbénul.

Sertés izgatott, ide-oda szalad
gál, hevesen túrja a földet, reked

ten röfög, társait harapdálja, ide

gen tárgyakat felszed, és lenyel, 

embert, állatot megtámad, majd 
nehezen nyel, fo'yatja a nyálát, 
végül megbénul. Malacok ni ha 
körbe forognak, vagy térdelve, 

vagy hason csúsznak a földön.

A betegség többnyire 3—4, 

esetleg 5—6 nap alatt vezet el

hullásra.

A betegségre gyanús az olyan 
állat, melyen a felsorolt tünetek 

egyike-niásika mutatkozik, külö
nösen ha tudni róla, hogy pár 

hét előtt vagy macska megha

rapta.

Fertőzésre gyanús az olyan 
állat, mely vészéit, vagy veszett

ségre gyanús állattal érintkezett, 

különösen pedig az olyan, me-

Az illetékes bizottságok 
által a kereskedelmi segéd
munkások, kereskedőtanon- 
cok, segédek és tisztviselők 
legkisebb munkabéreinek 
megállapítása tárgyában ho
zott határozatok gyakorlati 
alkalmazása és végrehaj
tása során a vitás kérdések 
tömege merült fel, amely 
arra indította a kereske
delmi és iparkamarákat, 
hogy a szóbanlévő határo 
zatok helyes értelmezése 
és egységes alkalmazása 
ügyében uj rendelkezés ki
adását kérjék. A kereske
delemügyi miniszter ennek 
alapján a hivatkozott hatá
rozatok egyöntetű végre
hajtásának biztositása ér* 
dekében rendelkezést bo- 
csájtott ki, amelyet most 
küldött' meg a kamaráknak. 
A miniszteri rendelkezés 
szerint a legkisebb munka
béreket megállapító szó- 
hanlevő határozatok hatálya 
kereskedésre jogosító ipar- 
igazolvány, illetőleg ipar- 
engedély alapján folytatott 
üzlet, üzem, vagy vállalat 
keretében alkalmazott tiszt
viselőkre, segédekre, tanon- 
cokra, valamint segédmun
kásokra terjed ki, ellenben 
nem alkalmazhatók ezek a 
munkabérek a szükebb ér
telemben vett iparosok ál
tal ilyen minőségben fog
lalkoztatottalkalmazottakra. 
Ezzel kapcsolatosan hang
súlyozza azonban a minisz
teri rendelkezés, hogy a 
kereskedő . kereskedésre 
szóló iparjogositvány alap
ján a vonatkozó törvényes 
rendelkezésekben megen
gedett szűk keretek között 
bizonyos termelő, átalakító 
és' feldolgozó munkát is 
végezhet. A kereskedők ál
lal végeztetett ilyen ■— ha
bár termelő természetű —

lyett állat megmart, továbbá 
az együtt tartott közösen etetett, 
itatott vagy legeltetett állat, ha 
kö/.titka veszettségmegállapiitatott, 

vagy veszettségre gyanús mara
kodó állat járt.

Elliul olt (vagy leölt) veszett 
állat hulláján nincsen jellemző 

elváltozás, a hulla felbontása 

után gyanút kelt veszettségre, ha 

a húsevő állat gyomrában, eset
leg nyelőcsövében, vagy beleiben 
emészlhetetlen tárgyak vannak.

—  Ax öcsödi Hungária-Moz- 
góban március 18-án és 19-én 

bemutatásra kerül a legjobb ma

gyar film : „Ember a híd alatt"
Főszerepben : Csortos Gyula, Kiss 

Ferenc, Szakáts Zoltán, Lázár Má
ria. Kiegészítve híradókkal.

munkáknál foglalkoztatott 
alkalmazottakra a szóban
lévő munkabérmegállapstó 
határozatok hatálya kiter
jed. Ezzel szemben az áru
termelő és anyagot meg
munkáló vagy feldolgozó 
iparos ipari szakmájának 
gyakorlására szóló ipar- 
jogositvány alapján ipará
val kapcsolatosan az elfo
gadott gyakorlatnak meg
felelően saját készítménye
inek árusításán felül keres
kedői természetű más ír un
kákat is végezhet. A hivat
kozott határozatok hatálya 
azonban az iparosok által 
végeztetett ilyen kereske
dői természetű munkálatok
nál foglalkoztatott alkalma
zottakra nem terjed ki. 
Ezen kivül nem alkalmaz
hatók a szóbanlévő hatá
rozatok a szállítmányozó, 
közraktárak, fuvarlevélvizs
gáló, filmkölcsönző, foglal
kozást közvetítő, hitelezők 
és adósok között egyezke
dést közvetítő, hitelhirszol- 
gálati és hiteltudósitási vál
lalatok, küldöncvállalatok, 
menetjegyirodák, temetke
zési vállalatok, vagyonőrző 
vállalatok, inkasszó iparo
sok, kézizálogkölcsönző üz
letek, valamint különféle 
közlekedési vállalatok alkal-. 
mazottaira sem. A rendel
kezés szerint a vegyes mun
kakörben foglalkozt .tott al
kalmazottak tekintetében 
az alkalmazottakra nézve 
kedvezőbb béreket meg
állapító munkabérhatáro- 
zatban foglaltak az irány
adók. A munkaadó azonban 
nem köteles a kereskedel
mi szakmóra érvényes leg
kisebb munkabéreket fizetni 
a vegyes munkakörben fog
lalkoztatott alkalmazott ré 
szere abban az esetben, ha 
az alkalmazott munkaköré?

nek a kereskedelmi szak
mába vágó tevékenység 
lényegesen kisebb rpszét 
teszi ki. így nem terjed ki 
a határozatok hatálya pl. 
azokban a kizárólagos do
hányárudákban foglalkoz
tatott alkalmazottakra, a- 
melyekben a dohányáru
déi — s igy az ipartörvé
nyek hatálya alól kivett — 
árusításon kivül mellékesen 
erre szóló iparigazolvány 
alapján u. n. meliékcikkek 
árusítása is folyik.

A szóbanlévő határozatok 
végrehajtása szempontjá
ból legfonto bb része a ki
adott rendelkezésnek az a 
minősítése, amely határo
zottan eldönti, hogy kik te
kintendők kereskedősegé
deknek és kereskedelmi 
segédmunkásoknak. A ren
delkezés szerint kereskedő- 
segédeknek a kereskedő 
alkalmazásában álló olyan 
személyeket kell tekinteni 
az elfogadott birói és köz- 
igazgatási gyakorlat figyel
mébe vételével, akik keres
kedelmi természetű szol
gálatokat teljesítenek. így 
kereskedősegédnek kell te
kinteni nemre való tekintet 
nélkül mindazokat, akik a 
vásárlóközönségét a vétel 
alkalmával kiszolgálják. Eb
ből a szempontból teljesen 
közömbös. Hogy az illető 
alkalmazottak voltak-e ta- 
noncok, vagy sem. A szó
banlévő határozatok szem
pontjából természetesen a 
tisztviselők és a tanoncok 
kereskedősegédeknek nemi 
tekinthetők.

A kiadott rendelkezés 
szerint kereskedelmi segéd
munkások alatt a kereske
delmi szakma gyakorlásá
val kapcsolatosan foglalkoz
tatott munkásokat, napszá
mosokat, kocsisokat, kocsi
kísérőket, takarítókat, éjjeli 
őröket, kapusokat, kifatókat 
és más hasonló alkalma
zottakat kell érteni.

Egyes kereskedelmi szak
mák tekintetében külön leg
kisebb munkabérek vannak 
hatályban. Ezeknek hatá
lyát. a szóbanlévő határo
zatok nem érintik.

A miniszter rendelkezése 
szerint olyan esetekben,.a- 
mikor a kereskedőtanon- 
cot, vagy kereskedősegé- 
det hosszabb időn át fog
lalkoztatják, mint amelyre 
a szóbanlévő bérhatárózá- 
tok legkisebb béreket meg** 
állapítanak, ez esetben , a 
bérhatározatokban megsza
bott időn túl terjedő alkal
maztatás idejére legalább 
azt a legkisebb munkabért 
kell fizetni, amelyet a bér- 
határozat az utolsó évre 
inegállapit.

Megállapították a kereskedőalkal
mazottak legkisebb munkabérét


