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Péter-Pál napján újra meg
csillan a magyar parasztember 
kezében a kasza s rendre 
ledülnek az érett gabonafejek, 
hogy azután kalászokba szed
jék, keresztekbe rakják, asz- 
tagokba hordják, kicsépeljék 
és mint mindennapi kenyér 
odakerüljön az asztalunkra, 
bekerüljön az élet vérkerin
gésébe — boldogságot és 
békesseget hozva az ezer 
küzdelemben megfáradt mai 
embernek. Az aratással egy- 
időben elérkezik a kánikulai 
hőség is s mig kinn a magyar 
Alföldön sokezer ember haj
nali 3 órától talpon van ebben 
a gyilkos melegben és végzi - 
tűző napsütésben, pokoli 
szomjúságban, testet-gyötrő 
fáradtsággal a legnehezebb 
munkát, addig a bonvivan 
ember lefüggönyzött ablak
redőny mögül lesi a hőmérő 
fokjelzését és másról nem tud 
beszélni, csak a kibírhatatlan 
és kellemetlen hőségről. Leg
többször nem is gondol arra, 
hogy érte is sokezren kín
szenvedést állanak ki ezekben 
a nehéz órákban. Manapság 
korszerű divattá válik több 
országban, hogy a szellemi 
pályákon élő emberek rövid 
időre vállalják a nehéz testi 
munkát végző emberek mun
káját, hogy utána jobban 
megbecsüljék egymást a kü
lönböző társadalmi osztályok 
fiai és élő közösség alakuljon 
ki közöttük. Ezek között 
elöljárnak a mi fiaink, a mo
dern munkatáborokkal. Ta
valy nyáron olvashattuk, hogy 
egy fiatal református teológus 
is beállt részaratónak. Jött az 
égető napsugár, jött a gyötrő 
szomjúság s a fiatalember 
holtan rogyott le a munkások 
sorában. Halála beszédes 
jelkép. Megdicsőitése annak 
az emberfeletti munkának,amit 
a mi soványkenyéren élő, 
sokat nyomorgó, elcsigázott 
testű magyar aratómunkásaink 
végeznek.

Az aratás ideje arra int,

hogy gondoljunk meleg szív
vel azokra a magyar testvé* 
reinkre, akik ezekben a he
tekben az egész országért 
hős katonaként a legnehe
zebb munkát végzik hihetet
len szenvedések között és 
mégis dacos, kemény aka-' 
rattal.

És ha végigtekintünk a 
ringó búzatáblán, a kereszt
berakott kévéken, akkor másra 
is kell gondolnunk! Arra, 
aki mindezt adta nekünk. 
Aki felhozza az ő napját 
mind a jókra, mind a gono
szokra és esőt ad mind az 
igazaknak, mind a hamisak- 
ná'k. Istén adta a növekedést, 
Isten adta az életet egy kicsiny 
buzaszemben. Mint ahogy az 
üdvösséget is abban kicsiny 
gyermekben munkálta, aki 
karácsonykor Betlehemben 
született, A modern biológia 
egy egész csodás világot 
fedezett fel a pici piros 
buzaszem belsejében. Olyan 
egy parányi buzaszem, mint 
valami hatalmas amerikai 
felhőkarcoló. Gondoljuk el, 
hogy leteszünk az amerikai 
tengerparton egy darab téglát 
és azután ez a tégla magától 
nő, kétfelé hasad, az egy 
tégléból két tégla, kettőből 
négy, nyolc, 16, stb. lesz. 
Milyen csodálatos volna, ha 
ezek a téglák önmaguktól 
falakká, oszlopokká, bolthaj
tássá, emeletekké nőnének 
szabályos tervszerűséggel. 
Ilyen csoda nincs és mégis 
van . . .  A parányi buzaszem 
titokzatos sejtecskékből igy 
épül és folytonos növekedés
sel a buzakalász. Ki irányítja 
ezt a mozgást ? Ki készíti az 
építési tervet ? A nagy Építő, 
a világ Ura és Atyja, akinek 
teremtő dicsőségéről egy bu
zaszem is többet beszél, mint 
hősköltemények, vagy epo
szok . hosszú énekeken ke
resztül.

Gondoljuk el, mi lenne, ha 
egyszer Isten nem hozná fel

a sugárzó napot az égre, 
nem adna felhőt és esőt, nem 
őrizné meg az időjárás tör
vényét ! Nem lengetné a szél 
a buzakalászok tengérét, nem 
nyilna a pipaps és búzavirág, 
a margaréta és a vadbük
köny, hanem mintegy felper
zselt pusztaság, olyan képet 
mutatna a mezők végtelenje. 
Az ember éhenhalna, mint 
az utszéli koldus.

És mégis éhenhalnak sok- 
ezren . . .  Az emberek pedig 
Istent hibáztatják. Hiába mu
tatták ki, hogy a föld kétszer- 
annyi embert is eltarthatna 
s hiába beszél az aratás 
évről-évre mindig arról, hogy 
Isten nem hagy el bennünket. 
Oh, ha az emberi gonoszság 
egyszer már kipusztulna s a 
mai világban végre az aratás 
idejével együtt minden ember 
egyetlen legnagyobb -köteles
ségére ébredne : akkor lenne

Szarvas nagyközség kép
viselőtestülete folyó hó 23-án 
ünnepi díszközgyűlést tartott, 
amelyen átnyújtotta dr. Melich 
János egyetemi tanárnak, a 
világhírű magyar tudósnak, 
községünk nagy szülöttjének 
a község díszpolgári okleve
lét. A közgyűlésen dr. Ugrin 
László, járásunk közszeretet 
és megbecsülésben álló főbí
rája elnökölt, ki az ülésnek 
a magyar Hiszekeggyel való 
megnyitása után mélyenjáró, 
gondolatokban gazdag be
szédben köszöntötte a község 
nagy fiát, gyönyörűen fejtvén 
ki az emberi munka, külö
nösen pedig a tudományos 
munkának a közösség, a 
nemzet s az emberiség fejlő-

csak boldog aratás, akkor 
telne csak meg nemcsak a 
végtelen rónaság, hanem min
den élet friss kenyérszaggal, 
áhítattal és hálával a kenyér
adó Isten iránt I Krisztus 
Urunk a Miatyánkban jut
tassa eszedbe neked is, aki 
e sorokat olvasod, hogy nem 
jólétre, duskálásra vagy szinte 
felbecsülhetetlen földi kin
csekre van egy-egy embernek 
szüksége, hanem a minden
napi kenyérre. Arra minden
napi kenyérre, amit Isten 
naponként kioszt, hogy vele 
elverjük éhségünket s arra a 
mindennapi kenyérre, amiből 
mindig Ö tudja, mennyire 
van szükségünk.

Ne felejtsük el, hogy a ke
nyér Isten kegyelmi ajándéka 
s ezért mindennapi imánk 
maradjon mindig, hogy „a 
mindennapi kenyerünket add 
meg minékünk ma."

dése szempontjából való óri
ási jelentőségét. Vitéz Biki- 
Nagy Imre községi főjegyző 
ismertette ezután a díszpol
gárrá megválasztás körülmé
nyeit és történetét; majd dr. 
Melich János köszönte meg 
meghatottan a megtisztelő 
figyelmet s mondotta el nagy 
koncepciójú, tudományos fel- 
készültséggel megírt, ezzel 
kapcsolatos tanulmányát, me
lyet lapunk következő szá
mában teljes egészében kö
zölni fogunk, hogy hatalmas 
olvasótáborunk ennek révén 
is bepillantást nyerjen egy 
nagy szarvasi szlv-lélék rej
telmeibe.

A közgyűlés az ünnepelt 
lelkes éltetésével ért véget,

Képviselőtestületi
díszközgyűlés
>>

Ünnepélyes külsőségék kö
zött adták át Melich János 
dr. egyetemi tanárnak a 

díszpolgári oklevelet

Ára 10 fillér
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Á mindennapi kenyérért...

Tornán János linómetszete

NádorJenő dr
lett a gimnázium igazgatója
Az intézet felügyelőbizottságának ülése ; 
két uj tanár az intézetben

Kassai dalosnap
Községünk két kiváló 

dalárdája a Szarvasi Dal
kar és a Szent Cecília 
Énekkar szombaton hajnal
ban elindult Kassára, hogy 
részt vegyen azon a szív 
és léleknemesitő szép da
losünnepségeken, melyet a 
Magyar Dalosegyesületek 
Országos Szövetsége ren
dezett meg. A gyönyörű, 
változatos, hosszú út után 
kissé fáradtan bár, de nagy 
lelkesedéssel érkeztek meg 
az ország minden részéről 
a dalos egyesületek. 24 én 
délután a megnyitó, vala
mint az egyházzenei hung- 
versernyeken vettek részt 
dalosaink. 25 én istentisz 
teletekkel kezdődött a da
losnap, fél 10 órától egyéni 
hangversenyek voltak kü
lönböző csoportokban, dé
lután az egyesitett karok 
hangversenye volt, melyet 
a magyar rádió is közve
tített. 26-án Rozsnyón és 
Krasznahorkán volt kedves 
dalosnap. A visszatért édes 
ősi magyar föld, a kassai, 
rozsnyói nagy magyar da
lostalálkozó felejthetetlen 
élményt, emléket jelent 
minden nótás szívű ma
gyarnak. Két énekkarunk 
szép sikereket ért el Kas
sán.

A Szent Cecília énekkar 
a templomi hangversenyen 
is részt vett s ezért az ott 
résztvett többi dalkarral 
együtt szép aranyserleget 
kapott jutalmául. A Szarvasi 
Dalkar csupán az egyéni 
(világi) ünnepségeken vett 
részt s jutalmul — a többi 
dalkarral együtt — egy 
szépen mintázott ezüstser
leget hozott háza. Ezenkí
vül Kassa városa minden 
dalkarnak egy gyönyörű 
kivitelű plakettet ajándéko
zott emlékül.

A dalkar tagjai az időt 
hasznos tanulmányi kirán 
dulásokra fordították s meg
tekintették a felszabadult 
felvidék sok-sok szép ne
vezetességét, közlük a vi
lághírű krasznahorkai gr 
Andrássy féle mauzóleumot, 
az aggteleki barlangot, Li- 
lafüredet, Rozsnyót, Eger 
várát és D:ósgyőrt.

A felejthetetlen élmények 
bizonyára továbbra is fo
kozottabb munkára és fej
lődésre sarkalják a két dal
kár tagjait, mely a két agi
lis karnagyának vezetése 
alatt már eddig is oly sok 
sikert aratott.

Községünk társadalama 
igaz örömmel fogadja a 
dalkar sikereit és további 
gazdag eredményeket kíván 
munkásságukban.

A helybeli Vajda Péter - 
gimnázium felügyelőbizottsá
ga junius 24 én igen látoga
tott ülést tartott dr Melich 
János egyetemi r. tanár, ’ 
felügyelőbizottsági elnök el
nöklete alatt, rt bizottság 
ülésének főtárgya a Rasko 
Kálmán tanügyi főtanácsos 
nyugalombavonulásával és1 
távozásával megüresedett i . 
gazgatói állás és az elhalá-- 
lozás, illetve átcsoportosítás 
folytán megüresedett tanári. 
állások betöltése volt. Igaz-1 
gatóvá a felügyelőbizottság < 
egyhangúlag Nádor Jenő dr,,« 
az intézet országos hirű tör 
ténelem tanárát választotta 
meg, a Söjtöri Károly halá , 
Iával megüresedett latin-ma- j 
gyár szakos tanszékre Gyar
mati (Gyurcsik) András, o-

rosházai gimn. tanfolyami 
oki. tanárt, községünk szü
löttét s az intézet egykori 
eminens növendékét, Pálos 
György helyettes tanárrátéte- 
lével megüresedett internátusi 
felügyelői állásra pedig Gó 
lián Béla oki. tanárt válasz
totta meg. A távozó igazga
tót dr. Tóth Pál v, ország
gyűlési képviselő, kormány
főtanácsos búcsúztatta meleg 
szavakkal. Meghallgatta a 
felügyelőbizottság ezután a 
gimn. gondnok, pénztáros, az 
internátus és a gazdaság ve
zetőjének jelentését, döntött 
a nyugalombavonuló Mravik 
Pál udvaros kegydija ügyé
ben és megbízta dr. Král 
Pál iskolai ügyészt egy 
nyugdijszabályzat-tervezet el
készítésével.

HÍREK
Istentiszteletek :

A szarvasi ág. hitv. ev. ótemplom
ban vasárnap délelőtt 8 órakor tót, d. 

e. 10 órakor magyar, az rjtemplom- 

ban 8 órakor tót istentisztelet tar- 
tatik.

Istentiszteletek sorrendje a kát. tem

plomban : Vasárnap fél 9 ó. csendes 
mise, 10 ó. szentbeszéd, nagymise. D. 
ii. ti ó. litánia, szentbeszéd. Köznapo
kon a reggeli szentmise 8 ó., a délutáni 
áj lat osságok 6 ó.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap d. e. 10 órától az 

Árvaház dísztermében. — Kondoroson 
minden második vasárnap délután 2 
órakor ref. istentisztelet a községi is
kolában.

— Házasság. Holub Ilona 
és Vas Béla július hó 2-án 
délután 6 orakor tartják 
esküvőjüket az evangélikus 
o'templomban.

— Érettségi találkozó. A
helybeli gimnázium 1929- 
ben végzett növendékei f. 
hó 24-en tartották 10 éves 
találkozójukat az Erzsébet 
ligeti kioszkban. A szép 
s z á m m a l  megjelentek 
Wagner Géza volt osztály- 
főnökükkel együtt kellemes 
visszaemlékezesben töltöt
ték el a 10 év óta első 
közös estét.

— Doktorráavatás. Dauda 
Mihály községi biránk fiát 
Sándort a szegedi Ferenc 
József Tudomány Egyete
men az államtudományok 
doktorává avatták.

— Kié előadás. A Kié if
júsága július hó 9 én, a 
losonci konferencia költsé
geire vallásos előadást ren
dez az egyházi díszterem
ben. Az érdeklődők figyel
mét az előadásra ezúton 
is felhívjuk.

— Országos KIÉ konferen
cia. A magyarországi Ke
resztény Ifjúsági Egyesület 
vitéz nagybányai Horthy 
Miklós Magyarország fő- 
méitóságu kormányzójának 
fővédnöksége alatt f. évi 
augusztus hó 12—15-ig 
terjedő időben Losoncon 
országos nemzeti konferen
ciát rendez. A konferencián 
a legnevesebb egyhági fér
fiak és világi személyek 
szólnak az ifjúsághoz, köz
lük dr. Ravasz László ref. 
püspök, Turóczy Zoltán 
ev. püspök, Sörös Béla ref. 
püspök, gróf Teleki Pál 
miniszterelnök, Szilassy Béla 
államtitkár és még számos 
egyéniség. A konferencia 
részvételi dija teljes ellá* 
tással 10 pengő. Vonaton 
50 százalékos kedvezmény. 
Jelentkezési határidő aug.
1 Bővebb felvilágosítás a 
K1E helyiségében megtud
ható.

ÉRTESÍTÉS ! Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy Szarvason, II. 
kerület Csúcs-utca 131 szám alatt 
(dr Simon Béla orvos háza mellett)

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

Kérem a n. é. közönséget, hogy vá
sárlásainál felkeresni szíveskedjen

K R I S K A  G Y Ö R G Y
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Fodrász-műkedvelő a Giszben— Tanítói közgyűlés. A
békési ág. h. ev. egyház- 
megyei Tanítóegyesület f. 
évi julius hó 3 án, hétfőn 
délelőtt fél 10 órakor Oros
házán, az egyház tanács
termében tartja rendes évi 
közgyűlését a következő 
tárgysorozattal : 1. Elnöki
megnyitó. 2. Évi jelentés.
3. Jegyzőkönyvek felolva
sása. 4. Uj Tantervűnk 
üzenete : Reformokat az ev. 
népiskolákbaI Előadó: Sza
kács György szarvasi tanitó. 
ő. Az otthon és az iskola 
együttműködése. Előadó : 
Francziszty András tótkom- 
lósi tanitó. 5. Pénztári jelen
tés. 7. Indítványok. 8. Tiszt- 
ujitás. 9. A jövő évi köz
gyűlés helyének megálla
pítása. 10. A közgyűlés be
zárása.

— Kiosztották a Horthy 
Miklós ösztöndijat. Köztudo
mású, hogy a magyar kul
tuszkormányzat minden év
ben szép összegű ösztön
díjakkal jutalmazza hazánk 
legkiválóbb diákjait egy
részt elismeréséül a kitün
tettek teljesítményének, 
másrészt hogy a többiekre 
nézve ez a megjutalmazós 
is buzditólag és serkentő
leg hasson. Ezidén Szarvas 
ról Csaba Gábor gimnázi
umunk emines diákja kapott 
200 P-s ösztöndijat, melyet 
eddigi szinjeles bizonyítvá
nyaival érdemelt ki. A ju
talom önmagában hordja 
a megjutalmazott érdemeit 
és dicséretét, de élénk fényt 
és jóleső elismerése jelent 
nagy múltú intézetünkre is.

— Mép vacsora Csabacsü 
dön. A Magyar Élet Párt
jának csabacsűdi tagozata 
f. hó 25 én igen látogatott, 
lelkes hangulatú társasva
csorát rendezett a Polgári 
Kör helyiségeiben.

— Felvétel a debreceni 
egyetemre A debreceni M. 
kir. Tisza István Tudomány 
egyetemen a szokásos év
végi beiratások szeptember 
hó 1-től 15-ig lesznek. Rész
letes tájékoztató lapunk ki- 
adóhivatalában kapható.

A szarvasi járás fodrász 
szakosztálya jul hó 2 án 
vasárnap ismét műkedvelő 
előadással lép a nagykö
zönség elé. Ez alkalommal 
Balás Sándor nagyszerű 
színművét adja elő legki- 
válóbb színjátszóinak sze 
reposztásában. A darab cí
me : Mindenki lépik Pgyet, 
melyet az illusztris szerző 
Mikszáth Kálmán kitűnő 
regényéből dolgozott át 
szinpadra. Az előadás este
8 órakor kezdődik, s min
den valószínűség szerint a 
kora reggeli órákba nyúló 
tánccal fejeződik be. A 
fodrászok előadásainak min-

— A Békésmegyei Egyetemi 
Ifjak Köre szegedi csoportja
f. évi július hó 1-én, szom
baton este 9 órai kezdettel 
Tótkomlóson a „Vasúti 
vendéglő" kerthelyiségében 
julialist rendez. Belépődíj 
nincs. Adományokat a cso
port Menza-akciójára kö 
szonettel fogad a rendező
ség. Kitűnő hangulatról a 
rendezőség, valamint hód
mezővásárhelyi Kác Feri 
és cigányzenekara gondos
kodik. •

— Leltári kiárusítás a sze
gedi kamara területén. A 
szegedi kereskedelmi és 
iparkamara az 193Q évi

denkori nagy sikere, a 
színjátszók rutinozottsága, 
a hagyományosan pompás 
rendezés, figyelmes kiszol
gálás most is a társadalom 
valamennyi rétegének osz
tatlan érdeklődését keltet
te fel s ha az előjelekből 
következtetni lehet a fod
rászoknak ez az estje is 
kimegasló művészi telje
sítménye mellett nagy kö
zönség sikerrel is lóg zá
rulni. A szereposztás va
lamint az előadásokra vo
natkozó egyéb tudnivalók 
a falragaszokról tudhatok 
meg.

leltári kiárusítás idejét ju
lius 25 és aug. 8 közötti 
két hétben állapította meg. 
A leltári kiárusítás alkal
mával az idényét vagy di
vatját múlt kiselejtezett 
stb. áruk kerülnek eladás 
ra. A kereskedelemügyi 
minister rendelete értel
mében a leltári kiárusítás 
hirdetését csak a kiárusí
tás első napján szabad 
megkezdeni.

— Legkisebb munkabérek 
megállapítása Az iparügyi 
miniszter junius 18-i kelet
tel megerősítette a szoba
festő, mázoló, fényező, ara
nyozó, cég- és cimfestő

iparosok legkisebb munka* 
béreire vonatkozó határo
zatot. A határozat a meg
erősítéstől számított 8-ik 
napon, vagyis junius 26-án 
lépett hatályba. — Hason
lóan junius 18-i kelettel 
megerősítette az iparügyi 
miniszter a fa- és csont
iparban fizetendő legkisebb 
munkabérekre vonatkozó 
határozatot, amely szintén 
a megerősítéstől számított 
nyolcadik napon, vagyis 
junius 26-án lépett ha
tályba.

— Szeged a belső idegen- 
forgalomban. Mint ismeretes, 
az elmúlt hónapok nem
zetközi feszültsége, vala
mint az ennek következté
ben előálló valutáris ne
hézségek arra az elgon
dolásra vezették az Orszá
gos Magyar Idegenforgal
mi Hivatalt, hogy a belső 
úgynevezett vándorforga
lom kialakításának meg
szervezéséhez szükséges 
lépéseket megtegye. A terv 
abból az elgondolásból in
dul ki, hogy a belföldi la
kosság előtt be kell bizo
nyítani, hogy Magyaror
szág is igen gazdag azok
ban a természeti szépsé- 
ségekben, amelyek meg
találásáért külföldet kere* 
sik fel. Ez a gondolat az 
ország minden rétegében 
igen élénk visszhangra ta
lált és ennek alapján az 
Országos Idegenforgalmi 
Hivatal azzal a kéréssel 
fordult a magyar belső 
vendégforgalom főbb vá
rosainak és gócpontjainak 
polgármestereihez, hogy a 
vendéglátó iparok fokozot
tabb higiéniáját, az alkal
mazottak fokozottabb ud
varias bánásmódját, továb
bá a kiszolgálási árakat 
a vendégforgalom elősegí
tése szempontjából ellen
őrizzék, és ezek tekinteté
ben felügyeletet tartsanak. 
Az országos Idegenforgal
mi Hivatal nagyszabású ak
cióját a szállodák, vendég
lők és egyéb vendéglátó- 
iparok a legnagyobb öröm
mel fogadták, és a maguk

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

villamossági és mechanikai szakiizletében. 

Szarvas. Piac-tér.

Használt tankönyvehet
magas áron vesz a Müller-cég
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Presbiteri és képviselőtestületi 
választások

részéről is teljes mérték
ben felkészülnek, hogy a 
belső forgalomrral pótolt 
fdégenforgalom utasait a 
megfelelően kiszolgálják.

— Beiratások a gimnázium'
bá. A helybeli Vajda Péter 
gimnáziumba a beiratkozá
sok július hó 1-én és har
madikén lesznek a főépü
letben de. 9 és fél 12, va
lamint d. u. 3—4 óráig. A 
beiratkozásokat, ill. azok 
idejét a szülők figyelmébe 
ajánljuk.

— Frontharcos közgyűlés.
A frontharcosok szövetsé 
gének szarvasi csoportja 
f. évi julius hó 2 án déle
lőtt 11 órakor tartja évi 
réndés közgyűlését az Ár
pád szálló helyiségében.

— Elöadógyülést tart a
Szarvasi Méhészkör július
2 áh d. u. 2 órától az ipa
ros tanonciskolában, utána 
választmányi gyűlést, mely 
ré a választmány tagjait 
tisztelettel hivja meg az 
Elnökség; Tárgy: Műlép
és ésőmérők kiosztása, va
lamint a . iépnyörhogép el
adása. kKédvézményés árú 
niul'ép . még bészerézhető 
Lapis Pál pénztárosnál.

— találkozó. Felkérem 
volt osztálytársnőimet, akik 
a polgári iskola IV. o. t. 
1929-ben végezték ; 10 éves 
találkozónkra július 1-én 
volt osztályunkban jelenje
nek meg. Gasztonyiné Biki 
Nagy Margit.

A SzarVasi járás főszolgabirája.

Pályázati hirdetmény.
. A Szarvas községnél betöltendő 

kbzségi mérnöki állásra pályázatot 
hirdetek.

Az állás javadalma a 62.000 — 
1926. B. M. sz. és azt módosító 
rendeletekkel csökkentett fizetés 
s az V. lakbérosztály szerinti la
káspénz.

Felhívom mindazokat, akik a 
meghirdetett állásra pályázni akar
nak, hogy pályázati kérvényüket 
1939. július 23. napjának 12 órá
jáig annál fis inkább nyújtsák be, 
mért á később érkező kérvényeket 
figyélémbe venni nem fogom.

Á pályázati kérvényhez csato- 
latídó: á) “ mérnöki képesítést 
igazoló bizonyítvány; b) községi 
erkölcsi, yalamint a családi álla
potát igszo'ó bizonyítvány; 
c) magyar állampolgárságot iga
zolj hatósági bizonyítvány, köz
szolgálatra alkalmas testi és szel
lemi éí&ég'et igazoló. üjkéiétű 
hátölági Örvbsi bizonyítvány; d) 
pdt^ári. tyózlzojgáláiban váló ál- 
kafynazí&át igazoló okmány,

jfözszolgálatbán álló pályázók 
a reht fihlifétt követelmények kó* 
zdi áz'ók3\, amelyek á törzsköny
vi lapon . fel vannak tüntetve, 
f l t W p i  láppal igazolhatják.

A választás határideje felöl ké
sőbb fogok .intézkedni.

Szarvas, 1939. junius 25.

É t ÜÖRIN LÁSZLÓ $. k. 
[3; főszolgabíró.

Az elmúlt héten folyt le 
az ev. egyházközség presbiteri 
és képviselőtestületi tagjainak 
választása a gondnoki hiva 
talban, összesen leszavazott 
993 egyháztag. A megválasz
tott presbiterek és képviselő 
testületi tagok 3‘ év múlva 
felerészben sorsolás utján 
kiesnek, ezek helyébe az 
egyházközség uj tagokat vá
laszt, további 3 év múlva 
a még megmaradandók meg
bízatása is letelik és a tagok 
első fele uj választás alá e- 
sik. A megválasztottak név
sora a következő:

Egyháztanácsosok:
Az I. kerületben : Podani János, 

Piliszky János, Pékár Mihály, 
Borgulya Pál, Szekera János, 
Hruska Mihály, Veiki Mihály, 
Kiss Pál, Meiis Pál, Koinár Oyörgy, 
Hipszki György, LThljar István, 
Kepenyes Mihály.

A II. kerületben: vitéz Teplicz- 
ky János, Povázsay György, Lita-

uszki János, Raskó Kálmán, Me
lis Miháiy, Kiss Mihály, Borgu
lya János, Kiszeiy György, Kon- 
dacs Pál, Rágyanszki Mihály, 
Szrnka György, Rafaj András.

A lii. kerületben: JanurikJános, 
Janurik Pál, Pataki János, Lapis 
Pál, Frecska Mihály, Paulik Pál, 
Kiimaj György, Gyuris Pál, Tóth 
György, Kepenyes György, Szen- 
teszki Miháiy.

A IV. kerületben: Pijevara Já
nos, Kepenyes György, Kugyela 
Balazs, Kuzsuch Mitiály, Tóth 
Mátyás, Kepenyes János, Lustyik 
János, áonkoiy György, Simko- 
vics György, KasuDa Pál, Lelkes 
Pál, dr. Minkovicz Mihály, dr. 
Oemian György, Ziina Pál, Belo- 
potoczki István, Janurik János.

T. ll. kerületben: Komár M i
hály.

T. III. kerületben: Kolompár
Pál, Furár István.

T. IV. kerületben : Tóth István, 
Szebegymszki Márton.

T. Vili. kerületben : Osgyan Pál, 
Blaskó Pál.

A képviselőtestületi tagok név

sorát helyszűke miatt a jövő hét 
számunkban közöljük.

Amint a fenti névsorból 
is kitűnik, több felette érde
mes egyháztag nem került 
be sem a presbiteri, sem a 
képviselőtestületi listába.

Célszerű volna — a vo
natkozó paragrafusok értel
mében — a választásból ki
esett, de egyébként egyházi 
szempontból arra tényleg 
érdemes és értékes egyház
tagoknak „tiszteleti" presbi
terek és képviselőtestületi ta
gokként való behívása.

Azt hisszük, ezzel helyre
billenne a békesség megza
vart egyensúlya, ami pedig 
minden egyházi munka leg
első és legfontosabb alap- 
feltétele.

Óriási felhajtás, 
aránylag kis forgalom 
az országos vásáron

Múlt hét csütörtök, pén
tek és szombati napjain 
tartották meg a szarvasi 
nyári országos állat és ki
rakodó vásárt, amely azon
ban távolból sem igazolté 
a hozzáfűzött várakozáso
kat. Mindkét állatvásáron 
óriási volt a felhajtás, a 
forgalom azonban és az 
árak is messze elmaradtak 
a műit évi mögött. Ügyén* 
ez jellemezte a szombati 
kirakodó vásárt is.

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

detés dija 30 fillér.

Örményzugban 15 kishold szántó 
akár több darabban is eladó. Bő
vebb felvilágosítást nyújt Dr Csi
csely Mihály ügyvéd. 74

Szarvason a I. belker. 340. sz. 
ház eladó. Érdeklődni dr. Král 
Pál ügyvédnél lehet. 163

Disznóhalmon 23 hold épület
tel felesművelésbe kiadó. Érdek
lődni 11. kér. 538 sz. alatt. 165

1. kér. 446. számú ház eladó.
176

II. 350. számú ház eladó. 177

1. kér. 44. szám alatt két szoba, 
konyha és mellékhelyiségekből 
átló lakás kiadó. 170

Kákán 3 hold föld eladó fts 32 
hold bérive vagy íelibé Ifiádd. &- 
dek’ődhi Hl. Kér. 223 sz; aljtt.

18Ú
— — _

Békésszéhtaritirás község hatá1 
rában 2U0 kis hold föld hossíabb 
időre haszonbérbe kiadó. — Me
zőtúri hátéiban 50 kishold tőid 
oktober 1-től haszonbérbe kiadó.
— Szarvasi határban Kákán 2 
kishold föld jutányosán eladó. 
Mégljizott dr. Faragó Jenő ügy
véd Szarvason. 178

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a

Vashulladék Rt. vezérképviseletét

megkaptam s igy módomban van mindenféle

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

GAÁL ISTVÁN
géplakatos, a Vashulladék Rt. körzeti képviselője

Szarvas, I. kér. Benka Gyula-utca 124.
166

‘ ' 175

N in c s
fertőző betegségeket terjesztő

légy
ruhát,szőrmét kirágó m o l y

a házban, ha
Sh&li-féregírtót

használunk:. Kapható : 
Shell Kőolaj Rt. szarvasi lerakata: 
f t ü k  A d o l f  P í £slí Szarvas
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Békésszentandrási  hirek
Miért vajúdik oly soká 

a békésszentandrási 
házhelykérdés ?!

Mép. vacsora 
a Munkás Körben

A Magyar Élet Pérljának 
békésszentandrási szerve
zete f. hó 24 én, szomba
ton este a Munkások egy
letében kitünően sikerült 
lársasvacsorát rendezett a 
kerü et megválasztott kép
viselője dr. vt. Zerinváry 
Szilárd tiszteletére. A va
csorán megjelent kerüle
tünk közszeretet és meg
becsülésövezte követünk és 
kedves felesége is, olt volt 
továbbá dr. Ugrin László 
járásunk illuszris főbírája, 
Wágner Géza ker. Mep. 
titkár, s a Mép. szarvasi, 
öcsödi vezetőségének igen 
sok tagja,emellett természe
tesen a község minden 
rendű és rangú polgárai 
olyan szép számban, ami- 
nőt Szentandráson ritka 
társadalmi esemény tud 
csak összehozni. Vacsora 
után Lóránt Gyula helyi 
Mép elnök köszöntötte a 
megjelenteket s Isten gaz
dag áldását kérte Horthy 
Miklós Magyarország kor
mányzójára, azután Bagi 
István üdvözölte Zerinváry 
Szilárd képviselőt, kérve őt 
a Békésszentandrás község 
érdekében eszközlendő, ná
la eddig tapasztalt lelke
sedés és lelkiismeret-jelle- 
mezte további munkáját. 
Gugolya Erzsiké kis iskolás 
leányka szavalata után Ze
rinváry Szilárd képviselő 
beszélt s izzó, hazafias be
szédben tett hitet a Mép. 
programja megvalósítása 
mellett. Közkívánatra Ug
rin Lőszló dr. a járás 
népszerű főszolgabirája szó
lalt fel s fényes szónoki 
dialektusával vezette le 
nemzetünk valamennyi tár
sadalmi rétegének egy tá
borba tömörü'é'e, vallve
tett áldozatos munkájának 
szükséges-égét Kívüle még 
Wágn'T Géza es Bajkay 
Lajos beszélt. A lelkes 
hangulatú népes bankett 
résztvevői, munkások és 
munkaadók iparosok és ke
reskedők, szegények és gaz
dagok példás békességben, 
derűs jókedvben, egy nagy* 
nagy, de eredményei meg
vívott küzdelem jólelső ér
zésével maradtak együtt 
kivilágos kivirradatig.

Fizessen elő
a járás legjobb lapjára, a

Szarvas és Vidékére

Több izben szóvá tettük 
már e lap hasábjain a bé- 
késszentandrásiaíc sanyarú 
lakásviszonyait s nem egy
szer szálltunk síkra e kér- 
dét végleges és gyors 
megoldásénak szükséges
sége mellett. Az utóbbi 
időkben hallgattunk. Hall
gattunk pedig azért, mert 
értesültünk arról, hogy a 
község elöljárósága az 
irányban erélyes akciót 
kezdett, amelyet a járás 
atyai szeretetű főbírája: 
Ugrin László dr. és vár- 
msgyénk szociális érzésű 
főispánja : vitéz Ricsóy-Uh- 
larik Béla dr is támogat. 
Örömmel jelentettük pár 
héttel ezelőtt, hogy neve
zettek fáradozása ered
ménnyel biztat s a kor
mányzat megadta az anyagi 
lehetőségét annak, hogy 
járásunk eme jobb sorsra 
érdemes szinmagyar köz
ségének lakossága ember
hez méltó családi fészek, 
„otthon" felépítésének alap 
jául szolgáló telkekhez jus
son. — Megindultak az 
előzetes tárgyalások. Előbb 
az igénylőkkel, akik rövid 
pár nap alatt mintegy 200*an 
fizették be a kivánt foglaló 
dijat. S egyidejűleg tár
gyalni kezdtek az illetéke
sek a telkek helyét illetőleg 
is. Itt ért mindannyiónkat 
a legfájdalmasabb megle
petés ; az, mely újra szó
lásra birt bennünket. Azok 
a földbirtok tulajdonosok 
ugyanis, akikkel a község

érdemes elöljárósága ingat
lanaiknak telkek részére 
történő átadása iránt tár- 
gya'ásokba bocsátkozott a 
legcsekélyebb megértést 
sem tanúsítják a problémá
val szemben, hanem azt 
tisztán a saját anyagi ér
dekeik szemszögéből nézik 
és bírálják el. Nem helyez- 
hedtek ugyan az átengedést 
illetően a megtagadás me
rev álláspontjára, de olyan 
feltételeket szabtak, magya
rul =  olyan árakat kértek, 
q földek forgalmi értékének 
messze túlhaladókal, amik 
teljesítése — figyelemmel 
az igénylők anyagi viszo
nyaira és a rendelkezésre 
álló anyagi keretre — tel
jességgel lehetetlen. Kettős 
választása van most már 
a‘z elöljáróság és az igény
lőknek : vagy megelégszik 
azzal a kényszerű megol
dással, hogy az újtelepülés 
révén kilométerekkel hosz- 
szabbitja meg a fa!ut egy- 
irányban, mert egyebütt 
telket nem kap, vagy le
veszi az egész kérdést a 
napirendről. Ámde — úgy 
gondoljuk — a problémák
nak ily megoldása cseppet 
sem vég az uj magyar élet 
kialakulását célzó kormány
zati programba, amelynek 
egyik legfőbb elve : éppen 
az általános áldozatvállalás 
nemzetünk és fajtánk érde
kében és egyáltalán nem 
egyeztethető össze a ma
gyar tisztesség fogalmával, 
a kölcsönös megértés, se-

giteniakarás magyar eré
nyeivel sem í Mi tehát a 
teendő ? A kormányzat be- 
leavatkozását kérni ez ügy
ben s rendelettel kénysze- 
rittetni az illetőket arra, 
hogy a tárgyban folytatott 
tárgyalások sorén megértést 
tanúsítsák, különösen, ha 
anyagi érdekeik sem szen
vednek csorbát.

Egy segítséget még mi 
is megígérünk: ha végkép 
eredménytelenek lennének 
e tárgyalások, kifogjuk e 
lap hasábjain pellengérezni 
azokat, akik meggazdagod
ni remélnek abból, hogy a 
huszadik század jelen fel
világosult éveiben „egy pár 
föld és izzedtságszagú 
kubikos munkásban" is fel
törni mert a vágy az em
beribb otthon és a nyugal
masabb családi fészek után.

Bizunk azonban abban, 
hogy a miniszteriális fakto
rok közbelépésére az érde
keltek jobb belátásra térnek 
s nem kerül e lépésünkre 
a sor.

— Képviselőtestületi köz
gyűlés. Békésszentandrás 
község képvisőtestülete f. 
hó 28-án szerdán délelőtt 
rendkívüli közgyűlést tar
tott, amelyen több, a köz
ség szempontjából igen fon
tos határozatot hozott. A 
lakosság legszélesebb ér
deklődésére leginkább szá
mot tartó természetesen 
azon határozata, mely a 
most házhelyakció kivitele
zésének módozatáiről szól, 
amely ügyben azonban 
sajnos — mint azt lapunk 
más helyén megírtuk — 
végleges döntést hozni, ill. 
megnyugtató álláspontot 
elfoglalni nem tudott.

T E N n i S Z Ü T Ó K
nagy választékban

kedvező fizetési feltételek mellett kaphatók

a Müller könyvkereskedésben
Tenniszütők húrozását olcsón vállaljuk I
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Ö C S Ö D I  H Í R E K

Áz elmúlt eseményekre
vissza emlékezés mindig 
hasznos, mert abból ma
gunknak tanulságos követ
keztetéseket tudunk levonni 
és értékelni tudjuk az ese
ményekben szereplő sze
mélyek egyéniségének ér
tékét.

Emlékezzünk vissza egy 
néhány eseményre,amelyek 
nem tulrégen játszódtak le.

1917. méjus hónapjában 
volt az otrantói csata nap 
ja. A Novarra vezérhajó 
parancsnoki hidián egy 
hordágyon fekszik súlyosan 
sebesü.ve a parancsnok. 
Leküzdve sebeinek égető 
fájdalmait, parancsokat ősz 
togat. Szeméből tűz, el
szántság és Önbizalom su
gárzik. Horthy Miklós a 
katona, aki kötelesség tu
dásával példát mutat ten
gerészeinek és bátorságá
val lelkesíti őket.

Egyik budapesti közkór
házban egy súlyosan sebe
sült rendőr fekszik. Egy 
szercsak váratlanul kinyílik 
a kórterem ajtaja s belép 
rajta az ország kormány
zója. Odamegy a sebesült 
rendőr ágyához, meleg sza
vakkal érdeklődik állapota 
iránt, majd átadja neki a 
jól megérdemelt kitüntetést, 
fez Horthy Miklós, az em
ber, aki nemcsak maga 
teljesiti kötelességét, hanem 
meg is becsüli azt, aki 
kötelességét teljesíti.

1939. 'vi junius hó 14. 
Az országgyűlés megnyi
tása, A parlament pazar 
díszben tündöklő kupola- 
csarnokában az egész világ 
diplomáciai és sajtó képvi
selőinek jelenlétében felol
vassa megnyitó beszédjét, 
melynek nemés célkitűzé
sei, érett megfontolással 
cáfolhatatlanul megállapí
tott igazsága, visszhangot 
keltett az egész világon. 
Ez Horthy Miklós, a éllam- 
férfiu.

Az embert, a katonát, 
az államférfit ünnepelte 
Öcsöd község képviselő
testülete junius hó 2ő-én 
megtartott díszközgyűlésén, 
amikor leleplezte szeretett 
Kormányzó Urunk művészi 
festményű arcképét.

Ugrin László dr, járási 
füszolgabiró mély szárnya- 
lásu megnyitója után Mol
nár Béla főjegyző ismer
tette a kép megfestésének 
történetét, a tőle megszo
kott alaposság és szaba
tossággal. Utána vitéz Ze

rinváry Szilárd dr, ország- 
gyűlési képviselő mondotta 
el ünnepi beszédét, mely
ben élénk színekkel ecse
telte azokat az érzéseket, 
melyeket a kormányzónk 
országgyűlést megnyitó 
beszéde hallgatóiban fel
keltett.

Deseő Jenő a képviselő 
testületi tagok nevében 
mondott beszédet, melyben 
klasszikus tömörséggel is
mertette kormányzónk pá
lyafutását és méltatta ér
demeit.

Ugrin László dr. járási 
főszolgabíró 2áró szavaiban 
megköszönte a felszólaláso
kat, Kenéz János festőmű
vésznek a jól sikerült képet 
s végül a megjelent höl
gyeknek mondott köszöne
tét, hogy magyaros ruhá 
jukkái az ünnepély külső 
fényét emelték.

— Az öcsödi egyik tenisz
társaság szerdán este 8 ó- 
rai kezdettel a Vigh ven 
déglő külön termében ke
délyes és barátságos s 
egyben magyaros csirke
paprikás vacsorát rende
zett, melyen a résztvevők 
kitünően érezték magukat. 
Ilyen kellemes estét máskor 
is rendezzen a tenisztár
saság.

Pártvacsora. Öcsöd 
község társadalma uj kép- 
ziselőnk vitéz Zerinváry 
Szilárd dr. tiszteletére Juli 
us hó 1 én, szombaton este 
az Ipartestület nagy termé
ben társasvacsorát rendez, 
melyre ezúton is felhívjuk 
olvasóink figyelmét. A ren
dezőség számos megjele
nést kér.

— Kenderáztatóhely kije
lölése. A járási főszolgabíró 
kenderáztatóhely kéntÖcsöd 
községben a Hármas-Körös 
13 ik számú átvágásától a 
Pecz-féle gá'őrhézig terje
dő holt Körös ágat jelölte 
ki.

— MATEOSz kocsik vasár
napi szünetelése. A m. kir. 
kereskedelmi és közleke
désügyi miniszter rendelete 
értelmében a Magyar Te- 
herautófvvarozók Országos 
Központi Szövetkezete kö
telékébe tartozó árufuvaro
zási gépjármű vállalatok 
üzemüket vasárnapokon 
nem folytathatják.

— Közszemlén. A Mező
túr—Mesterszállási ármen- 
tesitő társulat 1938. évi 
számadásai f. évi juiius hó 
10 ig a társu'at hivatalos 
helyiségében Mezőtúron, 
Pétery-utca 5. szám alatt 
közszemlére vannak kitéve.

— Országos vásár. Csépa
községben a legközelebbi 
országos vásár julius 9-én 
lesz megtartva. Vészmentes 
helyről mindenféle jószág 
felhajtható.

— Repülönap. A Műegye
temi Sportrepülő Egyesület 
Békésen julius 2-án, vasár
nap repü'őnapot rendez A 
repü'őnepra 15 repülőgép 
érkezik Békésre. A város 
feletti sétarepülésen kellő 
dijazás mellett bárki részt 
vehet.

— Az öcsödi diákok az
elmúlt tanévben ismét szép 
tanujejét adták szorgalmuk
nak. Érettségi vizsgát tet
tek : Tóth Béla (jeles), Tóth 
József, Kulik Sándor, Mé
száros László, Fekete Ist
ván, Bárdos Vera és Vámos

Éva. Az alsóbb osztályokat 
jelesen végezték : Farkas 
Márton I., Váradi Férenc
II., Molnár Tibor IV. és 

‘Szabó János IV. osztályú 
tanulók. Meleg szeretettel 
köszöntjük kiválóan szor
galmas volt diákjainkat és 
kiváncsiak vagyunk, melyik 
lesz közülök miniszter?

— Anyakönyvi hirek junius
22 tői 28 ig születtek : Vá
radi Sándor és Jónás Má
ria fia Lajos, Kulcsár Gá
bor és Jakab Mária fia 
István-Károly, Gyalai Jó
zsef és Székely Etelka fia 
Pál.— Házasságot kötöttek 
Szvoboda Antal Jordán 
Rebekával. — Elhalt Kál
mán Kálmán 40 éves ko
rában.

— Legkisebb munkabér 
több szakma együttes gya
korlása esetén. A Kereske
delmi és iparkamara felhív
ja az érdekeitek figyelmét, 
hogy olyan esetekre, ami
kor valamely munkaadó 
egyidejűleg több szakmát 
folytat, s ezek közül a leg
kisebb munkabérek csak 
egy szakmára vannak meg
állapítva, a több szakmá
ban vegyesen foglalkozta
tott alkalmazottak legki
sebb munkabére tekinteté
ben az iparügyi miniszter 
*6.848 — 1939. Ip. M. sz. 
elvi határozatában a kö
vetkezőképen rendelkezett: 
Amennyiben a több szak
mában foglalkoztatás kellő
leg elkülönítve történik, 
azaz megállapítható, hogy 
a munkavállaló az egyes 
szakmákban külön-külön 
mennyit dolgozik, neki a 
legkisebb munkabért arra 
az időre kell fizetni, ami
kor a legkisebb munkabér 
hatálya alá eső szakmá
ban dolgozik. Ebben az 
esetben sem lehet azon
ban a legkisebb munka- 
bérhatarozatban megálla
pított időigységbéreket 
(órabér, napibér, hetibér, 
havibér stb) csökkenteni 
vagy megosztani. Ameny- 
nyiben pedig a több szak
mában foglalkoztatás nem 
kellőleg elkülönítve törté
nik és nem állapítható meg, 
hogy- a munkavállaló az 
egyes szakmákban külön- 
külön mennyit dolgozik, 
neki a megállapított legki
sebb bért a munkában töl
tött időre kell megfizetni.

Nyomatott Müller Károly könyv

nyomdájában Szarvas, 1. kér. 13.

Telefon 109.

Olcsón eladó egy keveset 
használt, majdnem új
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