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Politikai 
helyzetkép

Van valami igazság mégis 
abban, hogy mi minden vo- 
vonatkozásban lázas, nyugta
lan, lüktető, forrongó élet 
sorsrészeséi vagyunk. Ez esz
tendőben lám a forró nyár 
sem akadálya a, diplomáciai 
tevékenységnek. Érezzük, sejt
jük, hogy valamennyi állam
ban lázas politikai munka 
folyik, azonban minő ered
ménnyel, erről a jelen pilla
natban részletes sajtójelentés 
nincsen. Tény az, hogy mind
egyik állam- most különösen 
gyors tempóban szeretné kül
politikai elgondolásait meg
valósítani, illetve azt az el
lenvéleményen lévőkkel is 
elfogadtatni. Danzig várakozó 
álláspont előtt áll, Francia- 
ország biztosítékokat igér 
Lengyelországnak, Japán foly 
tatja előrenyomulását Kíná
ban s eredménytelenül merev 
állásponttal tárgyal Angliával. 
Nem érdektelen tény az sem, 
hogy Ciano Spanyolország
ban, sőt az sem közömbös, 
hogy a magyar vezérkar 
Németországban jár, de az 
sem, hogy egyidejűleg a bol
gár miniszterelnök is Berlin
nel tárgyal. Szinte megvaló
sulni látjuk a Budapest— 
Belgrád—Szófia tengelyt, a- 
mely természetes folytatása 
a Berlin—Róma tengelynek 
s amely egyenes folyománya 
annak a politikai akciónak, 
melyet Románia kezdeménye
zett a tengelyhatalmak, főként 
Magyarország revíziós törek
vései ellen akként, és azzal, 
hogy az utóbbi időben egy
általán hallani sem akar 
Magyarország és Bulgária 
jogos területi igényeinek ki
elégítéséről. De ebben a vo
natkozásban nem békésebb 
irányunkban az ifjú Szlovákia 
külpolitikája sem. Egyidejűleg 
a Szovjet is revíziós követe
lésekkel lépett fel s szemet 
vétett a Románia által bito
rolt színorosz Besszarábiára. 
Az olasz lapok éles kifakadá 
sokat, szemrehányásokat in
téztek Franciaország ellen a

alexandriai szandzsáknak a 
törökök részére való átenge 
dése miatt. Egyelőre csődöt 
mondott a nglia bekeritési 
politikája és nem vezetett 
eredményre a 3 nagyhatalom 
tárgyalás komplexuma sem. 
Lázas, lüktető a külpolitikai 
diplomácia s egyelőre nem 
sok eredménnyel biztató.

Idebenn pedig parlamenti

szünet van, de a kormány 
ezidŐ alatt is késziti elő a 
belső reformok megvalósu
lásának, útját, azokat a szoci
ális jtörvényjavaslatokat, ame 
lyek j nemzetünket a szebb, 
jobb jövendő felé vezetni 
hivatottak lesznek.

Csak a külföldi diplomácia 
el ne rontson mindent!

__ ? —

Dr vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla 
főispán távozása

Vármegyénk közszeretetben 
álló főispánját, dr. vitéz 
Ricsóy-Uhlarik Bélát a Kor
mányzó Ur Őfőméltósága 
miniszteri tanácsossá nevezte 
ki s a miniszteri osztályfőnöki 
cimet adományozta neki. Egy
idejűleg Békés és Csongrád 
vármegyei főispáni állásától 
felmentette s megengedte, 
hogy részére buzgó szolgá
lataiért elismerését tudtul 
adják.

Drvitéz Ricsóy-Uhlarik Béla 
távozása érzékeny vesztesége 
Békés vármegyének, amelyért 
olyan nagyon sokat fárado
zott és tett. Azok, akik őt 
közelebbről ismerték, terveit, 
célkitűzéseit s látták munká
jának eredményeit, valameny-

nyien elismeréssel állapítják 
meg, hogy Ricsóy-Uhlarik 
Béla dr. kivételes jószándékú, 
szociális érzékű főispán és 
megértő ember volt, aki pá
ratlan ügybuzgalommal, nagy 
kedvvel és akarással látott 
hozzá és folytatta e várme
gye ügyei, problémáinak in
tézését. Munkájának gyümöl
csét máris sokan élvezték, 
főispánságának mélyreható 
eredményeit azonban az el 
jövendő esztendők fogják meg 
mutatni. A Szarvason és a 
járásban is igen előnyösen 
ismert vármegyei főtisztviselő 
váratlan távozását valameny- 
nyien őszintén sajnáljuk.

Utódjáról még nem történt 
gondoskodás.

Képviselőtestületi
közgyűlés

Szarvason marad a
Községünk képvisetőtestü- 

lete julius hó 15 én rendkí
vüli közgyűlésre jött össze. 
Az elnöklő Dauda Mihály 
községi biró a magyar Hiszek
egy elmondására felkérte 
Kozsuch Mihály, a jegyző
könyv hitelesítésére pedig 
Kiszely Mihály és Pataki Já
nos képviselőtestületi tago- 
lent

Vitéz Biki-Nagy Imre fő
jegyző felolvasta a múlt köz
gyűlés jegyzőkönyvét, a köz
gyűlés tudomásul vette az 
áprilisi és a májusi pénztár
vizsgálat bejelentését, az 1939. 
évi. költségvetés alispáni jó
váhagyását, majd a községi

Luther tanitónóképző.
óvódák, népiskolák, gazda
sági irányú továbbképző és 
az ipariskola 1940. évi költ
ségvetését. Jóváhagyta a ta
nyaigazdasági irányú tovább
képző népiskolák megszerve
zését és a tanitóknak a múlt 
tanévre járó tiszteletdiját, 
egyben megszervezte a község 
belterületén a községi iskolák 
igazgató-tanitói állását a meg
felelő államsegély igénybevé
telével.

Nagyobb eszmecsere fej
lődött ki a községi szesz
főzde körül: az elöljáróság 
javasolta, hogy a községi 
szeszfőzdét, mint nem hasz
not hajtó intézményt alispáni

rendeletre be kell szüntetni; 
Kiszely György és Pataki Já
nos a szeszfőzde fentartásá' 
mellett érveltek. A közgyűlés
11 elöljárósági szavazattal 3; 
ellenében kimondotta a szesz- ■ 
főzde mégszüntetését.'

A vásári és piaci helypénz- 
dijszabás egységesítését,, ill. 
felemelését a közgyűlés egy
hangúlag elfogadta. Dr Raffay 
Sándor bányakerületi ev.. 
püspök köszönő átiratát a • 
közgyűlés lelkesedéssel, vette 
tudomásul, mint olyat, amely 
arról értesíti Szarvas nagy-, 
községet, hogy az u j evan
gélikus leányliceum és aka
démia Szarvason épül fel, ' 
vagyis a tanitónőképző itt; 
marad. ,

Képviselőtestületi

Az ev. egyház újonnan 
megválasztott képviselőtestü
lete f.. hó 14-én tartotta alakuló 
ülését Szelényi János elnök
lete alatt az egyházi díszte
remben. A gyűlésen 135 
képviselőtestületi tág jelent 
meg.

A gyűlés Szelényi János 
ig. lelkész imájával kezdődött, 
majd az ig. lelkész alkalmi 
beszédet intézett a képviselő- 
testületi tagokhoz, vázolva 
kötelességeiket, az egyház ér
dekeinek fontosságát, a sze
retetnek, egymás megbecsü
lésének szükségességet, majd 
feleskette a még esküt nem 
tett uj tagokat. Ezek után 
felolvasta Borgulya István 
másodfelügyelő lemondó le
velét s előterjesztette, hogy 
a képviselőtestület ne fogadja 
el a lemondást, hanem kérje 
őt a további szolgálatra.

Pataki János ny. ig. tanitó 
csatlakozik az elnök indítvá
nyához, melyet a képviselő- 
testület egyhangúan elfoga? 
dott. Majd egy 6 tagú bi
zottság indult Kellő Gusztáv 
lelkész vezetése alatt a má
sodfelügyelőéit

Közben a képviselőtestület 
megejtette a bizottsági válasz* 
tásokat, melyeket az alábbit 
akban közlünk:

Központi (gazdasági} bizott-

Ára 10 fillér
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A Mép hivatalos órái
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd képviselő személyesen és 

négyszem közt is fogadja a hozzáfordulókat.

ság tagjai : Podani János,
Komár György, vitéz Tep
liczky János, Litauszky János, 
Kiszely György, Lelkes Pál, 
Pataki János, Kugyela Balázs, 
Simkovicz György és Paulik 
Pál.

A számvizsgáló bizottság 
tagjai: id. Piliszky János, 
Uhljar Islván, Melis Mihály, 
Czinkoczky Márton, dr Sim
kovics Mihály, Prjevara János, 
Kozsuch Mihály, dr Csicsely 
Mihály, Tóth G, Mátyás és 
dr Demián György.

Az iskolai bizottság tagjai: 
Pékár Mihály, Szekera János, 
Kresnyák Pál, Czesznak János, 
Rafaj András, Rágyanszki 
Mihály, Szrnka György, Ke- 
penyes György, Kepenyes 
György, Kasuba Pál, Jánov- 
szky György és Lelkes Pál.

Pénztárvizsgáló bizottság 
tagjai lettek: dr Simkovics 
Mihály és Rágyanszki György.

Ezenkívül megválasztották 
a többi kisebb bizottságok 
(kert, kölcsönbiráló, segély
egyleti, gyámintézeti, adó 
elengedési, árvaházi bizottság) 
tagjait, női és póttagjait is.

A képviselőtestület letár
gyalta Garay Samu, majd 
esetleg Kovács György tanítók 
nyugalombavonulásával kap
csolatos ügyeket.

Az időközben megjelent 
Borgulya István másodfel- 
ügyélőt Szelényi János ig. 
lelkész fogádta s köszöntötte. 
Amásodfelűgyelő meghatottan 
mondott köszönetét az egy
hangú bizalomért, kérve a 
képviselőtestületet, hogy ami
képen ő sem vitt be soha 
egyházi ügyekbe politikát, 
úgy a képviselőtestület is ezt 
az utat kövesse.

Elnöki bejelentések kapcsán 
az elnök bejelentette, hogy
9 képviselőtestületi tag meg
bízatásáról leköszönt. Képvi
selőtestület a lemondásokat 
sajnálattal vette tudomásul 
és 9 póttagot behívott.

A képviselőtestület ezen 
első gyűlése az ig. lelkész 
imájával ünnepélyes hangu- 
latban ért véget. _______

— Gyümölcsértékesitö ba
jokat akkor tudjuk, leküz 
deni, ha termesztésünket a 
kereskedelem igényei sze
rint rendezzük be. - Hol és 
mit termesszünk, a gyű 
mölcsöt miképpen értéke
sítsük és dolgozzuk fel, 
mit tegyönk a szőlőben, 
gyümölcsösben, a baromfi
udvaron és a méhesben 
stb. stb. Erről ír „A Ma
gyar Gyümölcs'" legújabb 
száma, melyből lapunkra 
való hivatkozással egy al
katommal ingyen mutat
ványszámot küld a kiadó- 
hivatal: Budapest, V. Vil
mos császár út 70.

A Magyar Élet Pártjának 
vezetősége az egyöntetű
ség céljából elhatározta, 
hogy igy minden ügy a 
Mép szolgálati útján nyer
jen elintézést, másrészt, 
hogy a váiasztópolgerság 
tudva a biztos helyet és 
időt ne keresgélje hiába a 
képviselő úrral való talál
kozást, amikor Ö talán nincs 
is Szarvason és úgy emiatt 
ügyeinek elintézéseben hát
rányt ne szenvedjen.

Az eddig bevezetett rend 
jól bevált. Minden kedden, 
pénteken és vasárnap van
nak a hivatalos fogadások, 
délelőtt 10 —12-ig. Termé
szetesen, akinek bizalmas 
természetű megbeszélni va
lója van, módjában van 
kérelmét négyszemközt elő
adni — ellentétben a cél- 
zatos híresztelésekkel.

A Mép országos határo
zata folytán azonban pol 
gári-peres, katonai felmen
tések ügyében a Mép sem
miféle közbenjárást nem

A Máv igazgatósága — 
értesülésünk szerint — is
mét egy újfajta kedvez 
ményes utazást, úgyneve
zett családi kedvezményes 
utazást l’éptetett életbe. Az 
ujitás lényege az, hogy 
egy egy család utazásánál 
jelentékenyen olcsóbban 
utazhatnak vissza a gyer
mekek, ha a szükséges 
igazolások megvannak. A 
kedvezmény mérve egy 
18. életévét még be n< m

végez, ilyen ügyekben te
hát céltalan dolog a kép
viselő urat felkeresni, mert 
őt is az országos határo
zatok kötik, melyeket át 
nem léphet.

A Mép vezetősége kije
lentette, hogy bár minden 
ügy a Mép-en megy ke
resztül, mégis, kérelmét 
bárki előterjesztheti, min
denkit szívesen és szolga 
lelkészen fogadnak, még 
ha az illető más pártállású 
volna is. Ezt különben nem 
is kérdezik az illetőtől.

Amidőn a polgárságot 
erről értesítjük, annak a 
reményünknek adunk kife
jezést, hogy á felidézett 
ellentétek lassanként elsi
mulnak és igy azok is, akik 
esetleg nem a Mép listáján 
szavaztak, — felismerik azt 
a tényt, hogy dr. vitéz Ze
rinváry Szilárd képviselő 
személyében ügyes bajos 
dolgaikban a legmelegebb 
párifogóra leltek.

töltött gyermeknél 50 szá
zalék, kettőnél pedig telje
sen dijmeztes. vagyis ha 
egy család egy 18 éven 
aluli gyermekkel utazik, 
vissza a gyermek 50 szá
zalékos jeggyel, ha két 18 
éven alulival utazik, az 
teljesen ingyen utazhat ki 
indulási helyére és vissza. 
Az igazolásra elegendő egy 
fénykép s egy a szülők 
foglalkozását is feltüntető 
községi bizonyítvány.

|  Szénási Mihály

Kedden futótűzként ter
jedt el a szomorú hir, hogy 
Szénási Mihály községi 
tisztviselő, mindannyiunk 
szeretett ,.Miska bácsija1' 
elköltözött az élők sorából. 
Pár héttel ezelőtt még hű 
ségesen teljesítette fárasz
tó hivatását s senki nem 
vette észre rajta, hogy 
teste bizony már megfá
radt és pihenőre vágyik. 
De maga sem kereste a 
pihenőt, hiszen neki a mun
ka volt igazi eleme min
dig, azután a másokon se- 
giteni akarás és készség.
S ez a szivjóság, alázatos 
sorshordozás, páratlan kö
telességtudás és teljesítés 
voltak azon erényei, me
lyekért nemcsak feljebb
valói, nemcsak tisztviselő- 
társai és legszűkebb kör
nyezete, hanem a község 
egész társadalma szeret
te, tisztelte és becsülte. 
Mestere volt resortjánek s 
távozása hatalmas űrt ha
gyott hátra.

Szénási Mihály f. hó 17- 
én halt el a gyulai kór
házban rövid, de kínos 
szenvedés, betegség után 
57 éves koréban. Hozzá
tartozói holttestét haza
szállították s itthon temet
ték el f. hó 19 én szerdán 
délután a község óriási 
részvéte mellett. A teme~ 
tési szertartást Kellő Gusz
táv folytatta le, a sírnál 
Orosz Iván beszélt tisztvi
selő társai nevében.

Az elhunytban Dérczy 
Antalné Szvák Anna köz
ségi tisztviselő neje és 
Szvák Ilona tanítónő édes- 
atyjukat gyászolják.

Hirdessen lapunkban

T E M Í M Z Ü T Ó K
nagy választékban

kedvező fizetési feltételek mellett kaphatók

a Müller könyvkereskedésben
Tenniszütők húrozását olcsón vállaljuk I

Kedvezményes 
családi utazás a Máv-nál
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Félárú utazás SzarvasraH í r e k
Istentiszteletek :

A szarvasi ág. hitv. ev. ótemplom

ban vasárnap délelőtt 8 órakor tót, d. 

u. G órakor magyar, az ujtemplom- 

ban 9 órakor magyar istentisztelet tar- 

tátik.

Istentiszteletek sorrendje a kát. tem
plomban ; Vasárnap fél 9 ó. csendes 
mise, 10 ó. szentbeszéd, nagyniise. D. 
u. 6 ó. litánia, szentbeszéd. Köznapo
kon a reggeli szentmise 8 ó„ a délutáni 
ájtatosságok 6 ó.

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

— Eljegyzés. Benczúr Mi
hály ny. ig. tanitó és fele
sége Páll Ilona leányát Er
zsikét eljegyezte Pribelszky 
Mihály kondorosi ev. s. 
lelkész.

— Esküvő. Szakács György 
evang. kántortanitó és Nagy 
Gyuris Erzsébet f. hó 17- 
én Pitvaroson házasságot 
kötöttek.

— Kinevezés. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter 
Harsányi Pál gyulai ref. 
esperes, felsőházi tagot, 
Mölnár János oroshőzi pre- 
látus plébánost, Bencs Zol
tán dr. min’szteri tanácsos, 
orsz. gyűl. képviselőt, Kor- 
niss Géza dr. békéscsabai 
városi tanácsnokot és Dob- 
szay LáSzló dr. gyulai 
ig&zgató-főorvost Békés 
vármegye Iskolánkivüli Nép
művelési Bizottsága tagjai
vá 5 éves népművelési 
időszak tartamára kinevezte.

— Megépül a második nagy 
magyar rádióleadöállomás Bu- 
péstről jelentik: Közgazda- 
sági körökben elterjedt hí
rek szerint a magyar rádió 
igazgatósága elhatározta a 
második nagy magyar rá
dióleadóállomás felépítését 
és ugyanakkor több köz* 
vetítő állomást is felszerel.

— Bérc8éplök megrende
lés gyűjtése. A szegedi ke
reskedelmi és iparkamará
hoz intézett felszólalásokra 
közli a kamara az érde
keltekkel, hogy a bércsép
lő iparra iparigazolványt 
nyert vállalkozók nemcsak 
lakóhelyükön, hanem az 
ország területén bárhol vé
gezhetnek bércséplést. Erre 
a munkára megrendelése
ket is gyűjthetnek és ebből 
a célból a más község te* 
rületén lakó érdekelteket is 
felkereshetik. Ezt a jogot 
a kereskedelemügyi minisz
ter 117.099— 1932. számú 
rendelete biztosítja.

— Leleplezett tolvajbanda.
Községünben egy idő óta 
mind gyakoriabbakká vál
tak a sorozatos lopások 
és betörések. A megindult 
nyomozás fényt derített a 
rejtélyes ügyekre, amenyi- 
ben derék csendőrségünk 
mér a el is fogta a tette
seket s az ellopott holmik 
is nagy részben megkerül 
tek. Amint értesülünk, egy 
egész szervezett tolvajban- 
bandáról van szó, amely
nek végleges felszámolása 
most van folyamatban.

— Szobatüz Kis Kálmán- 
né tulajdooát képező I. 17. 
számú kázban 15 én éjjel, 
Gevürtz Sándor péksegéd 
szobájában tűz keletkezett 
A kihívott tűzoltók 1 órai 
munkával a tüzet eloltották. 
A tüzet valószínűleg gon
datlanság okozta.

— Kifizeti e magát a vé
dekezés a gyümölcsösben. Er
ről a kérdésről ir a Nö
vényvédelem és Kertészet 
legújabb száma. Cikkeket 
közöl még a gyümölcsös 
és a szőlő időszerű keze
léséről, a gyümölcsös és 
zöldségeskert öntözéséről, 
a kaliforniai paizstetű elle
ni védekezésről, a helyes 
permetezésről, a homoki 
őszibarackos kezelésről, a 
gyümölcsös színeződésének 
elősegítéséről, a málna ter
mesztési módjairól, az ön
tözéssel okozott károkról 
stb. A dúsan illusztrált, szí
nes gyümölcsképet is köz
lő két szaklapból a „Nö
vény védelem'4 kiadóhivatala 
(Budapest, V., Vécsey u. 4 ) 
egy alkalommal e lapra 
való hivatkozással díjtala
nul küld mutatványszámot.

— Mézzel készült befőt
tek zamatosabb és korty 
nyebben emészthetők, mint 
a cukorral eltett gyümöl
csök. 201

Örömmel vettük a hirt 
hogy a Mév. községünket 
is besorozta a iiirdő és 
nyaralóvárosok közé. Ez 
annyit jelent, hogy aki 
120 km-nél közelebbről jön 
Szarvasra s legalább hét 
napig itt marad, az féláron, 
aki pedig ennél távolabbról

Amire ismételten reámu
tattunk e lap hasábjain be
következett végre s köz
igazgatási hatóságaink el
tiltották a lábasjószágke- 
reskedőket attól, hogy a 
forgalmasabb útvonalakon 
bevásárló telepeket létesít
ve útjába álljanak annak, 
hogy a benti piacra egész
séges és rendes áru ke
rüljön a fogyasztók elé. A 
megkezdett munkát azon
ban tovább kell építeni, 
mert mint alább kitűnik, 
még njindig elég nagy le
hetősége és módja van 
említett kereskedőknek ar
ra, hogy a fogyasztó elől 
a jó árut felvásárol s u- 
gyanakkor tovább károsítja 
a községet. Akad ugyanis 
Szarvason egy pár lábes- 
jószégkereskedő, akinek a 
belterületen van baromfi 
bevásárló telepe. A piac
nak ezek a kereskedők nem 
kevésbbé veszedelmesebb 
résztvevői, mint azok, aki* 
két végre ártalmatlanná 
tettek a hatóságok. Ezek a 
benti, üzlettel bíró keres
kedők ugyanis a felvásár
lók, szedők légióival áraszt
ják el a piac környékét s 
megveszik az árut a terme-

jön ide, az teljesen ingyen 
utazhat vissza. Bizunk ben
ne, hogy ez a vasúti ujitás 
is növelni lógja idegen 
forgalmunkat s közelebb 
viszi egy lépéssel a megva
lósuláshoz Szarvas fürdő
város gondolatát.

lóktól* úgy, hogy az egye
nesen az üzletekbe szállítja 
azt, esetleg a piactér mesz- 
sze elkerülésével. Nem elég 
tehát az, hogy ők maguk 
nem fizetnek helypénzt, de 
a vételnek e módjával meg
akadályozzák azt is, hogy 
legalább az eladó fizessen. 
Hozzávetőleges számítás 
szerint a községnél igy is 
mintegy 10—12 ezer pen
gőre tehető az évenkénti 
veszteség, eltekintve attól, 
hogy ily körülmények kö
zött csökken az egészség* 
ügyi ellenőrzés lehetősége' 
is. Elsőfontosságú anyagi 
érdeke tehát d községnek' 
e gyakorlat megakadályo-- 
zása. M.zt nem tilthatja 
meg senki a nevezetteknek, 
hogy üzletet tartsanak fenn, 
azt sem, hogy aki az üz
letükbe viszi az árut, azt 
megvegyék tőle, de igenis 
megakadályozható az áru
forgalomnak mesterségesen, 
felvásárlók, szedők révén 
ez üzlet felé irányítása. És 
most ezt várja a község 
polgársága, mert reméli, 
hogy ennek révén a köz- 
ség belső részein lakó és 
a piacon vásárolni megszo
kott vevő is jó és tisztes-

Szezonvégi kiárusítás!
Nyári cikkeikből
Julius 24-től, hétfőtől augusztus 

6-áig 20 °|0-os engedményt ad

o MIKLÓS KFT. D ivata ruház

Tovább kell folytatni
a jószágkereskedők 
rendszabályozását
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Eleinte kisebb zökkenőkkel, 
most már azonban 

vígan folyik a cséplés

ségezáruhoz jut, másrészt 
azt, hogy ez esetben — 
a piaci helypézjövedelt-m 
emelkedéze révén — ha
marabb lesz kiköveíve a 
belső piactér, melynek mint 
tudjuk, egyetlen fedezetét 
a helypénz jövedelem bi
zonyos százaléka képezi.

— Nyári szezonvégi leltári 
kiárusítás. A szegedi keres 
kedelmi és iparkamara a 
nyári szezonvégi leltári ki
árusítás idejét az összes 
szakmára nézve egysége 
1939. július 24— augusztus 
6. napjaiban állapította meg.

— A gabonaraktározó ipart 
engedélyhez kötött iparrá nyil 
vánitották. A kereskedelem
ügyi miniszter a kereske
delmi és iparkamarához 
most megküldött rendele
tében kimondotta, hogy a 
gabonaraktározó ipart csak 
az előirt feltételek igazolá
sa után kiadott iparenge
dély alapján szabad gya
korolni. Az egy egy tör
vényhatóság területén ki
adható ilyen iparengedé
lyek számát a törvény- 
hatóságok szabályrendele 
tileg. korlátozhatják. Az en
gedélyt kérőnek igazolnia 
kell, hogy a megállapított 
biztosítékot letette, az ipar
dijat befizette, cégét beje
gyeztette, megfelelő rak
tárhelyisége van, továbbá 
öt éven belül csőd vagy 
kényszeregyezségi eljárás 
ellene folyamatban nem 
volt. Gabona raktározó 
ipart nem lehet olyan épü 
leiben gyakorolni, amely
ben szesesitalt árusítanak. 

Az engedélyes vagy há- 
zastársa nem folytathat 
korcsma ipart vagy sze
szesital kimérést. A rak
tárhelyiséget évenként leg
alább egyszer fertőtleníteni 
kell. Az engedélyes csak 
kifogástalan egészséges ál
lapotú gabonát vehet át. 
Az átvétel tekintetében a 
rendelet részletes előíráso
kat tartalmaz. Azok a válla
latok, amelyek ezidőszerint 
már foglalkoznak gabona- 
beraktározó iparral, köte
lesek iparjogositványukat 
három hónapon belül az
I. fokú iparhatóság által 
megerősittetni.

Fizessen elő 

a járás legjobb 

lapjára :
Szarvas és Vidékére

Mint már múlt heti lep- 
számunkban jelentettük a 
hét végén jóformán vala
mennyi gép kivonult műn 
kahelyére s szerte a ha
tárban megkezdődött a 
legszebb mezőgazd fisági 
munka, a gabona elcsépe- 
lése. A tiz év óta első íz
ben mutatkozó nagy mun
káshiány miatt az első 
napokban kisebb zökkenők 
voltak ; akadt gép, melynek 
részesei otthagyták a mun 
kát részint a gép teljesít 
ményét, részint a gabona 
minőségét, de nem utolsó 
sorban a megállapított szá
zalékos részesedés mérvét 
kifogásolván. A hatósági 
közegek gyors és erélyes 
közbelépése a munkások 
józanabb része csakhamar 
jobb belátásra bírta a reb- 
beliskedőket is, ill. egyné
hányat azok közül ujjal 
cserélt ki s most már min
denütt zavartalanul, zökke
nésmentesen folyik tovább 
a cséplés. A termés ered
mény, mint azt már előre 
jelentettük, jó közepes; a 
szarvasi határban valószí
nűleg eléri a 7—8 méter- 
mázsás átlagot, akadnak 
azonban bőven gazdasá
gok, ahol 10-14 méter

mázsás termésről számol
nak be. Hasonló az arány 
árpa, rozs és búzában is. 
Most mór csak egy kis eső 
kellene, mert kukoricaveté
seink igen-igen sinylik a 
hőséger, s ha hamarosan 
nem lesz eső, elmarad a 
várva várt kukoricatermés.

Szarvas nagyközség elöl-
- járóságótól. 

14.119—1939. ikt. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szarvas nagyközség e- 

löljárósága a méntelepi ló- 
ápolóknak 1939. augusztus
I-tői 1940 évi március hó 
31-ig terjedő időre való 
élelmezésere versenytár
gyalást hirdet.

Ajánlati lapok a községi 
számvevőnél díjtalanul kap
hatók, aki a szállítás felté
teleiről is bővebb feivilá 
gositást nyújt.

Az ajánlatok 2árt borí
tékban folyó hó juliús hó
27-én délelőtt 10 óráig 
adandók be a község ik
tatóhivatalába.

Az elöljáróság a benyúj
tott ajánlatok feletti szabad 
döntési jogát fenntartja.

Szarvas, 1939. július 19.
Elöljáróság.

— Táborozás. Az Orszá
gos Frontharcos Szövetség 
Szarvasi Csoportja 1939. 
augusztus 6-án táborozást 
rendez. Reggel 6 órakor 
gyülekező saját helyisé
günkben. Indulás fél 7-kor 
a Nagymagyarország Kö 
zepe megjelölt helyére. E- 
béd T2 órakor birka és 
marhapörkölt. Hideg italok
ról gondoskodva. Fronthar
cosok vondégeit is szívesen 
látjuk. Elnökség.

— Találkozó. A szarvasi 
ev. tanítóképző intézetben 
végzett tanítók és tanítónők 
augusztus hó 2 án szerdán 
délelőtt tartják meg közös 
találkozójukat Szarvason. 
Felkérik azokat a vidéki 
kartársakat, akik a találko
zón részt vesznek, hogy 
tudassák ebbeli szándéku
kat Reményi Gyula vagy 
Dankó János szarvasi ev. 
tanítókkal. A találkozó mű
sora a következő: 1. Reg
gel gyülekezés a tanító
képzőben. 2. Reggel fél 9 
órakor istentisztelet az ó- 
templomban. 3. A választ
mány ülése a tanítóképző
ben. 4: Ünnepély a tanító
képzőben. Az ünnepi be- 
szédet tartja Reményi Gyu
la tanitó. 5. 11 óra felé a 
Hősök-szobrának a megko
szorúzása. Ünnepi beszédet 
tart Dankó János tanitó. 
6. Délben közgyűlés az 
Erzsébet-lifjetben. 7. Köz
ebéd az Erzsébet-ligetben.

Anyakönyvi hirek
Születtek: Sárközi János 

és Kugyela Margit fia Já 
nos, üláser Győző és Ta
kács Margit fia Viktor, De
meter Mihály és Maginyec 
Anna fia Mihály, Valach 
István és Molnár Anna 
leánya Anna, Kis János és 
Hrncsjar Zsuzsanna leánya 
Mária, Pljesovszki János 
és Medvegy Erzsébet fia 
Pál, Szakács Pál és Far
kas Mária fia Miklós-János, 
Hugyik Mihály és Mótyan 
Katalin leánya Katalin-Má- 
ria, Sonkoly György és 
Paraj Katalin fia György, 
Gombár György és Far
kas Zsuzsanna leánya Ju
dit, Válkovszky György 
és Sándor Mária fia János, 
Borgulya Márton és Kituljak 
Zsuzsanna fia András, Bor
gulya János és Borgulya 
Zsuzsanna lánya Zsuzsanna.

Házasságot kötött: Kis 
Pál Molnár Annával.

Elhaltak : Ivanics Ilona 
4 hónapos, Zahorec Mária 
4 hónagos, Zahorec Judit
4 hónapos. Terhes Mária 
1 hónapos, Komár János
39 éves. Sonkoly György 
3 hónapos és TótPél 36 é,

ÉRTESÍTÉS ! Tisztelettel értesítem a nagyérdemű

R Ő F Ö S

H l  IMJí-uiiocyci, nuyy vaouil, 11.

kerület Csúcs-utca 131 szám alatt 

(dr Simon Béla orvos háza mellett)

Ü Z L E T E T  N Y I T O T T A M

110

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

K R I S K A  G Y Ö R G Y

Olcsó kerékpárok!
Gyermekkocsik, mechanikai 
javítások, villanyszereles —  
a legújabb típusú rád iók :
Sztrehovszky Márton

villamossági és mechanikai szaküzletében. 

Szarvas. Piac-tér.
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S z i n h á z
Lapunk multheti számá

ban hirt adtunk a nálunk 
időző Károlyi János neves 
színtársulatának működé
séről és a bemutató elő
adás szép sikeréről.

Julius hó 14-én a „Vad- 
virág"'Ot adták elő Vértes 
Nelly, Pintér Rózsi, Arany 
Kató, Deésy Ilona, Sass 
Imre, Szenes Sándor, Szabó 
Sándor szereplésével, a 
közönség lelkes tapsai kí
séretében, mely az egyes 
jelenetek szereplőit ismé
telten a kulisszák elé tap
solta. A zenekar szépen 
játszott.

Julius hó 15—16 án „Le
gyen úgy mint régen volt" 
első itteni előadásában gyö
nyörködtünk. A főszerepet 
Vértes Nelly alakította igen 
bájosan. Igen szépen illesz
kedtek hozzá szerepeikkel 
Károlyi Judit, Arany Kató, 
Szabó Sándor és a többi 
szereplő. A nagyszámú 
közönség sok tapssal jutal
mazta a lelkes gárdát, mely 
tehetségének legjavát adta 
a hazafias darabba. A ren
dezést Szánthó Jenő vé 
gezte, a zenekar Lászlófíy 
Lajos karmester vezetése 
alatt igen kellemesen ját
szott. A nem mindennapi 
díszletek Zóni László ízlé
sét és szakértelmét dicsé
rik.

Julius 17-én a „Francia 
szobalány" került színre, 
nálunk ezúttal először, az 
ötletes, fordulatokban gaz
dag színdarab minden hely
zetét a legügyesebben ol
dották meg:' a szereplők, 
élükün a címszerepet játszó 
Vértes Nellyvel. Vértes 
Károly, Pintér Rózsi, Sze
nes Sándor, Károlyi Judit, 
továbbá Vöröss Imre, Vér- 
tesné, Gallay Jenő, Arany 
Kató és Gergely Lajos újra 
megcsillogtatták művésze
tüket. Kár, hogy elég sok 
szék üresen maradt, bár a 
darab sok rosszat sejitelő 
címe ellénére is — igen 
szolid, sőt erkö'csileg is 
igen tanulságos volt.

Julius hó 18-án „Tommy 
és Társa" ment, Vértes 
Nelly, Károlyi Judit, Pintér 
Rózsi, Arany Kató, Deésy 
Ilona, Sass Imre, Szabó 
Sándor, Gallay Ernő és 
Fodor István szereplésével 
a közönség igen nagy tet
széstől kisérve. v

Julius hó 19-én a „Gel
lérthegyi kaland'* nagysi
kerű operettben gyönyör
ködhetett a közönség. A  
csodás""díszletek, a gyö
nyörű ruhák, a remek ki
állítás, valamint a sok hu

mor, tánc és ének egyik 
legkiemelkedőbb estéjét je
lentette a szezonnak. Vér 
tes Nelly, Károlyi Judit, 
Pintér Rózsi, Vértesné, 
Vértes Klári, Solymossy Ila, 
burányi Annus, Soltész 
Mária, női szereplők mel
lett Gergely Lajos, Szabó 
Sándor, Szenes Sándor, 
Unger Rudolf, Fodor István, 
Gallay Ernő, Vértes Károly, 
mard Dóra Ács Imre, Zóni 
László játszották a nagy 
sikerű darab szerepeit a lég- 
teljesebb siker jegyében. 
A kis huszár '̂szerepét a 
kis Lászlóffy Huba játszot
ta, igen kedvesen, a kö 
zönség sok-sok tapssal ju
talmazta a kis tehetséget. 
A remek darab zenéjét 
Lászlóffy Lajos vezette.

Julius 20 án Budapest 
legnagyobb sikerű vígjáté
ké, a „Nincsenek véletle- 
nek“ került színre a leg
szerencsésebb szereposz
tásban. A szenzációs dara
bot bravúrosan játszották

le a darab szereplői, élü
kön Károly; Judittal, Sze
nes Sándorral. Gergely, 
Pintér Rózsi, Vértesék és 
a többiek mind kitettek 
magukért és sok tapsot 
arattak.

M O Z I
Július 22-énf szombaton fél 6, 

fél 9 órakor, július 23-án vasárnap 

6 és fél 9 órakor

A ZSARNOK
A szezon kimagasló eseménye, a 

francia filmgyártás hatalmas al- 

kotásá. Alfréd Neumann az egész 

világon nagy sikert aratott Orosz

ország színművének filmváltozata. 
Felül múlja a Volga Volgát. 

Izgalmasabb hét a Dnyeszternél. 

Főszerepben:

Harry Baur
a francia színészek kimagasló je

lensége.
Kiegészítéséül Fox és Magyar 

híradó.

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

detés dija 30 fillér.

II. 350. számú ház eladó. 177

1 szoba, konyha, speiz augusz
tusra kiadó. Érdeklődni: Csipai- 
üzlet (Breitner-ház.) 183

Eladó a Nyulzugban 6 szám 
aJau 320 D-es gyümölcsös szép 
üvegezett verendázott hazzal. 1 8tf

Eladó Siratóban 32 hold föld 
tanyával. Maczólaposban 1 hold 
gyümölcsös és szántó. Használt 
outorok és rádió 111. 119 sz. 187

13 hold szántó föld feléből vagy 
bérbe kiadó. Jelentkezni lehet i. 
ker. Arany János 193 sz. 200

Lépnyomógép eladó 42x36 cm. 
Nti. meretü. íeljesen jokarban 
van. Meheszkör Elnökségénél 111. 
2ö8.____________________ \89

Kiadó 1. ker. 44. sz. alatt két 
szoba, konyha és mellékhelyisé
gekből alió udvari lakás. 191

Egy szoba, konyha és mellék
helyiségből álló lakást keresek 
béroe azonnalra Kiszely Mihály 
szobafestő. 192

11. ker. 465 számú ház eladó.
193

lnkei-Kákán 10 hold szántó 
eladó. Érdeklődni a tulajdonos
nál 1. k. 34. 194

Egy háromszobás lakás kiadó 
augusztus 1-re. 11. ker. 180 sz.

196

özv. Kepenyes Jánosné IV. k. 
517 haza OroK áron eladó. il. k. 
257 sz. alat! dupla ajtó és kirakat 
rollóvql eladó. Érdeklődni IV. k. 
517 ház alatt. 198

IV. k. 356 számú új ház eladó. 
Érdeklődni lehet a helyszínen. 199

Prima akácméz kapható Podani 
tanitónal 111. ker. 258. 202

Háromszobás, modem fürdő
szobás, üvegezett verandás lakás 
kiadó Frecska mozis házában. 
Érdeklődni lehet Hattyu-illatszer- 
tarban. 203

Eladó használt jó állapotban 
lévő gyermek kerékpár. Cim a 
kiadóban. 209

Egy háló és ebédlő bútor el
adó. 111. ker. 97. sz. Barton ház.

208

Keresek bérbe egész házat. 
Cimet kérem a kiadóoan leadni.

206

A nagyszénási határban a Wol- 
finger-íele ingatlanok parceliásása 
megkezdődött. Érdeklődni lehet 
dr. Dörnyei József ügyvédnél. 205

Dr. Krajcsovics tulajdonát ké
pező Vll. külk. 13. szántóföld 
tanyával azonnal eladó. Érdeklőd
ni U. k. 108 szám. 204

Balogh Tamásné zsigeri 24 
hold földje öcsödi 690 sz. háza 
eladó. Felvilágosit Melian ven
déglős.___________________  207

Nyomatott Müller Károly könyv

nyomdájában Szarvas! 1. ker. 13.

Telefon 109,

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. ker. Benka Gyula-utca 124.
166

175

Nincs
fertőző betegségeket terjesztő

lé g y
ruhát,szőrmét kirágó m o l y

a  házban, ha

Shell-féregírtót
használunk. Kapható : 

Shell Kőolaj Rt. szarvasi lerakató: 
Bllk Adolf Fiai Szarvas



6. oldal Szarvas és Vidéke 1939. július 21.

Ö C S Ö D I  H
— A méznek egy háztar

tásból sem szabad hiányoz
nia, mert erőt ad, rendben 
tartja az emésztést sőt 
gyógyszerül is szolgál. 201

— Felülfizetés. A Járási 
Fodrászszakosztály juliús 
hó 2-án tartott műkedvelő 
előadásán felülfizettek; Ipa
roskor, N. N. 3 P, Medvegy 
Miklós, Müller Károly 2—2 
P, Tákos Lajos, özv. Janu 
rik Lajosné 1 — 1 pengő, 
melyet ezúton is hálásan 
köszön meg az Elnökség.

— Biztosítási bélyegek le
rovása. Az aratási és csép
lési munkáknál alkalmazott 
munkások biztosítási köny
vében a biztosítási bélyeget 
minden esetben a munka
adó köteles leróni, melynek 
értékét azonban jogosult 
a' munkás béréből levonni. 
A bélyeglerövásának el
mulasztása súlyos büntetést 
von maga után.

Szarvas nagyközség elöl
járóságától.

Hirdetmény.
A község tulajdonát ké

pező palinkafőzde berende
zése és felszerelési tárgyai 
a képviselőtestület határo
zata alapján ' eladásra ke
rülnek. Az eladási feltéte
lek községi. számvevőnél 
tudhatok meg hivatalos órák 
alatt.

■ Felhívja az elöljáróság 
mindazokat, kik a pálinka- 
főzde berendezését és fel 
szerelési tárgyait megven- 
szándékoznak, hogy aján
lataikat folyó, évi hó 31 ig 
a községi iktatóhivatalba 
nyújtsák be.

■ Közli az elöljáróság azt 
is, hogy • a - pálinkafozde 
épülete a berendezések ve 
vőjének kívánságára bérbe 
lesz adva. •

Szarvas, 1939. évi július 
hó 20-án.

— Anyakönyvi hirekju!,ius
1 i — 18 ig. Szü etett: Őze 
József és Csikai Mária le
ánya Irén Elhalt : özv.
Kerekes Benedekné Szom
bati Julianna 67 éves. Há
zasságkötés nem vo!t.

— Népünnepély. Az öcsödi 
,,Kinizsili sportkör f. hó 
23 án nagyszabású népün 
nepélyt tart a ligetben, 
melyre a nagyérdemű kö
zönséget ezut n is meg* 
hivja és várja. Az ünnepély 
műsora: Délután 3-kor ma
gyarruhás fiú és leányok 
felvonulése, majd a liget
ben szórakoztató játékok. 
Este 9 órakor 2 egyfelvo- 
násos: Az elveszett mér
kőzés és Az ördög cimbo
rája színmű előadása. Este 
disznótoros vacsora, birka- 
pörkölt. Jégbehűtött italok, 
cukrászda. A gazdag mű- 
sorú ünnnepélyre ezúton 
is felhívjuk az érdeklődők 
figyelmét.

— Ragadós száj- és kö
römfájás fellépése miatt a 
helyi járlatkezelőség hasí
tott körmű állatokra járlatot 
nem állít ki, sem meg nem 
ujit és nem irányit.

Öcsöd község Elöljárósága. 

HIRDETMÉNY.

Értesíti az Elöljáróság a 
lakosságot, hogy olyan e- 
setben, amikor az Or^zá 
gos Mezőgazdasági Inté
zetnél biztosított gazdasági 
cselédet, vagy gépmunkóst 
ér baleset, a sérülttel e- 
gyütt köteles a munkaadó 
is megjelenni úgy az or- 
vosná1, mint a községi ik
tató hivatalban és a bizto
sítási díj befizetését igazoló 
nyugtát, vagy a gépmun 
kás biztosítási kötvényét 
felmutatni.
, Ez a rendszabály nem 

vonatkozik az Országos

Társadalom Biztositó Inté
zetnél biztosított ipari és 
háztartási alkalmazottakra, 
akik betegség vagy baleset 
esetén a munkaadó nélkül 
megjelenhetnek az orvos
nál, csupán a munkaadói 
igazolványt tartoznak fel
mutatni.

A gazdasági cselédek 
betegség esetére nincsenek

A kormány legutóbbi 
rendelkezése olyan nyug
vópontot teremtett a gaz
daadósok védelmeben, a- 
méllyel adósok és hitele
zők ugylátszik egyformán 
megvannak elégedve. Leg
alább eddig egy oldalról 
sem hangzottak el komoly 
ellenvetések az uj rende
zéssel szemben. Ebben ré
sze lehet annak is; hogy 
az ujabb rendezésre sze
rencsés időpontot válasz
tottak k i; a mezőgazdasági 
helyzet és az értékesítési 
viszonyok olyan kedvezőek, 
hogy a gazdatársadalom 
általában eleget tud tenni 
régebbi időből származó 
kötelezettségeinek és tudo
másul veszi az adósvéde
lem fokozatos lebontására 
irányuló törekvéseket.

Az ujabb rendelkezések 
értelmében ez év október 
végéig törülni fogják a 
védettséget mindazoknál a 
gazdaadósságoknál, ame
lyek a kataszteri tiszta jö
vedelem huszsoros soroza
ta alá esnek. Ez év de
cember végén meg lóg 
történni a törlés az ösvzes 
500 holdon felüli gazda 
adósságoknál, amelyek a 
kataszteri tiszta jövedelem 
husszoros sorozata alá es
nek. Ez év december végén 
meg fog történni a törlés, 
az összes 500 holdon fe 
löli gazdaadósoknél, a kon
verziós eljárást pedig- 3o 
holdig fogják kiterjeszteni.

Í R E K
biztosítva, hanem megbete
gedés esetén az illető cse
lédet a munkaadó 45 napig 
a sajat költségén köteles 
gyógykezeltetni. Ilyen eset
ben a gazdasági cseléddel 
a munkaadó is köteles 
megjelenni az orvosnál.

Öcsöd, 1939. julius 18.

így a jövő évben már csu
pán 30—500 holdig ferjedő 
gazdaadósok védettsége 
marad meg s ezeké is bi
zonyos korlátozásokkal, 
úgyhogy a gazdaadósok 
száma, amely ezidőszerint 
még eléri a nyolcvanezret, 
januártól fogva nem lesz 
több tízezernél.

t \  további lebbntás mun
kája tehát aligha fog már 
nagyobb nehézségekbe üt
közni. Erre a célra a jövő 
év október végéig, amikor 
a gazdaadósok védelme a 
mostani programm szerint 
teljesen meg fog szűnni, 
ötnegyed év áll még ren
delkezésre, azonban az ille
tékes hatóságok az elő
készítő intézkedéseket már 
megtették.

Ezek sorában lényeges 
változásokat fog ckozni a 
mostani helyzettel szemben 
az az intézkedés, hogy a 
kincstár októbertől már 
nem részesíti támogatásban 
a kamathüzzájárulási ala
pot, amelybe azontúl csu
pán a pénzintézetek fognak 
befizetni betétállományuk 
fél százalékára rugó össze
geket. Ezzel a kincstár je
lentős tehertől szabadult 
meg  ̂ ami azt teszi lehető
vé, hogy a ga/daadósok a 
szóbanlevő időponttól fog
va magasabb kamatot tar
toznak fizetni, védett adós
ságaik után is.

Elöljáróság.

I r Ó ^ é p  készpénz áron

havi 
részlet- 
fizetésre

kapható

a Müller-cégnél
12 Hajdúszoboszlói 

g y ó g y f ü r d ő
ma már európai hírű.

Fedett gyógymedencék, ivócsar

nok, inhalatórium, strandfürdő,

hullámfürdő.

Páratlanul eredményes für

dő, ivó- és belélegzó-kúrák.

A fürdőt Hajdúszoboszló 73 éa 

78°-os sós-, jódo8-, brömos-, 

hidrocarbonátos héwizfi táplál
ják. 3000 liter forróviz percen
ként. Magyar- és németnyelvű 

ismertetővel készséggel pzolgát 

a fürdő Igazgatósága.

Az Elöljáróság.

A jövő év októberében 
végetér a gazdavédelem


