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Nyugodt, boldog öregség vár 
otthonában ? biztosított 

munkásokra
Irta: Törs Tibor országgyűlési képviselő

A magyar szociális biztosilés az 
1928 :XL. törvénycikkel beilleszkedett 
abba a nagy biztosítási rendszerbe, 
amely a művelt és szociális haladásról 
tanúságot tevő országokban e törvény
cikk keletkezése idején érvényben volt. 
Ennek a nagy szociális biztosítási rend
szernek azonban, amelybe ez a magyar 
biztosítás is beleilleszkedett, nagy hiá
nyossága volt az, hogy nemzetközi 
viszonylatban nem rendezett bizonyos 
kérdéseket, igy azt a kérdést sem, hogy 
ha valamely munkás külföldön dolgozik 
és a kötelező biztosítása révén a biz
tosítási dijakat befizeti s ezzel igényt 
szerez az öregség, rokkantság és halál 
esetére szóló biztosítással kapcsolatos 
jogokra és előnyökre, ezeket nem tudja 
maga részére megőrizni abban az 
esetben, ha az igény megnyílta után 
elhagyja azt az országot, amelyben 
dolgozott, vagy pedig, ha még az igény 
megnyílta előtt megváltoztatja munka
helyét és a biztosítási befizetéseket 
más országokban folytatja. E hiá
nyosság rendezése iránt éveken 
keresztül folytak tárgyalások a genfi 
Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Érte
kezleten és a többéves tárgyalásnak 
eredménye az az egyezmény, amelyet 
parlamenti elintézése után most iktattun k 
törvénytárunkba. A legnagyobb kompli
kációt azonban — amely a magyar 
munkásságot is különösen érintette — 
a , világgazdasági válság idézte elő. 
Részben e gazdasági válság, részben 
pedig mási — nemzeti és állampoli
tikai — szeropnntokból sok magyar 
munkást kiutasítottak a külföldi államok, 
amelyekben pedig ezek talán évtize
dekig dolgoztak és a kiutasítás nem
csak életfeltételeiket vette el, hanem 
azokat a szerzett jogaikat is, amelyeket 
ezek a magyar munkások a kötelező 
biztosításnak eleget téve, maguknak 
megszereztek. A nemzetközi munka
ügyi szervezet értekezletei során, az 
1934. és 1935. évben letárgyaltak egy 
egyezménytervezetet és a viszonosság 
lehetőségét, aminek a célja az volt, 
hogy biztosítsak a munkások, illetőleg 
a . biztosítottak részére ' a biztosítás 
fennállása alatt szerzett igényeik érvé
nyesítését tekintet nélkül tartózkodási 
helyükre és állampolgárságukra. A 
magyar kormánydelegáció e tárgyalások

során igen elismerésreméltó munkát 
fejtett ki és meglehetős nagy ellen
kezéssel szemben sikerült biztosítani 
éppen annak a két feltételnek a telje
sítését, amely a magyar munkásság 
szempontjából leginkább tekintetbe 
jött: az egyezmény hatályának az 
állampolgárságtól való függetlenség és 
a nyugati országokból munkahiány miatt 
kiutasított magyar munkások által befi
zetett járadékok elvesztésének mega
kadályozását. A magyar delegációt a 
tárgyalások során ebben a munkában 
az olasz, a lengyel, az osztrák és 
részben az angol delegáció is támogatta 
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Szombaton rendezik meg a gazdászok 
sárgulási ünnepségüket

A ligeti pavillonban búcsú-estet rendeznek

és ez a támogatás, kétségtelenül nagy 
súllyal esett a latba, amikor az egyez
mény a most törvénytárunkba jutó 
formában létrejött. Az állampolgárságtól 
való függetlenités megakadályozza, 
hogy az utódállamokban lakó, bizony
talan állampolgárságú magyar mun
kások megúsztassanak az öregségi, 
rokkantsági és halál esetére birtoko- 
sitott járadékigényeiktől. Nemzeti szem
pontból ez igazán megbecsülhetetlen 
jelentőségű. Ennek az egyezményből 
való hiánya megbocsáthatatlan hát
ránya lett volna.

Csinos meghívók mentek szét a 
napokban a város közönségéhez, a 
tanulók szüleihez, amelyek „Sárgul már 
a búzakalász, útra kél az creggazdász“ 
mottóval adták tudtul mindenkinek, 
hogy a szarvasi Tessedik Sámuel gaz
dasági tanintézet tanulóifjúsága és vég
zett gazdái június 12-én, szombaton 
tartják meg sárgulási ünnepélyüket. 
Szombaton este 9 órai kezdettel tánc-

mulatsággal egybekötve búcsúestet ren
deznek, éjféli lampionos ballagással. 
A ballagó öreggazdászok búcsú-est- 
jére nagyban készül Szarvas lakos
sága, hogy egy feledhetetlen éjszaka 
emlékével bocsássa el a végzett gaz
dákat, akik egész életük során mindig 
megemlegetik majd a szarvasi diák
éveket és visszavágyakoznak a szőke 
Körös hangulatos partjára.

Az egész országból összesereglett 
öregdiáksereg előtt leplezték le 
Szontágh Tamás emlékművét

A jövö évben Tessedik Sámuelnek és Zsilinszky Mihálynak 
állítanak méltó emléket

A mull hél szombatján Szarvas ismét ün
nepi köntöst veit magára. Az útépítés miatl fel
szaggatott Beliczey út és Horthy Miklós út ren
detlensége dacára a nyári forró kánikulában fürdő 
várost az idegen arcok, mosolygó dáikseregek 
színesítették be. Ekkor tartotta meg a szarvasi 
Vajda Péter gimnázium tanulóifjúsága a juniáli- 
sát és ezzel kapcsolatban az ország minden ré
széből összesereglett öregdiákság 50, 40, 30, 20 
és 10 éves találkozóit. Pénteken este az állomá
son ünnepélyesen fogadták az ideérkező vendé
geket. Este a találkozókat tartották meg emel
kedett hangulatban, sok szép és visszaemlékező 
kedves hangulatú beszédek kíséretében. Szomba
ton reggel a nagytemplomban ünnepi istentiszte
letet tartottak, amelyen Chugyik Pál főesperes 
mondott hálaimát. Innen az ősi gimnázium öreg 
épület?, a mostani tanitónőképző elé vonult a 
szép számban összegyűlt öregdiákság, a gimná
zium és a tanitónőképző tanárikara és tanuló- 
ifjúsága és az érdeklődő közönség. Itt leplezték 
la kftjy^mes,, ünnepség keretében az épület pan
teonjába állított új emlékművel, dr. Szontágh 
Tamás bronz reliefét. A tanitónőképző-intézet 
énekszámai között ment végbe a műsor. Dr. Varga 
László nyug. főkapitány, min. tanácsos dr. Szon

tágh Tamás életét és munkásságát ismertette, majd 
mint szarvasi öregdiákot mutatta be. Beszéde 
végeztével lehullt a lepfl az emlékműről. A 
bronzrelief élethűen ábrázolja Szontágh Tamást, 
a körülövező márványlapra pedig a következők 
vannak vésve.

Iglói Szontágh Tamás dr.
1851-1936

Mint tudós a természet ölén meglátta és hittel 
imádta Istenét.
Mint hazafi a múltat visszasírva munkálta a jobb 
jövőt.
Az emléktábla leleplezése után Emszt Kálmán 
főgeológus a Földtani Intézet és Földtani Társu
lat, Zilahy Kiss Jenő nyug. alpolgármester a Tár
sadalmi Egyesületek Szövetsége, Kemény Gyula 
nyug. MÁV. főfelügyelő a Szarvasi öregdiákok 
Szövetsége, Bartos Pál ev. lelkész az Országos 
Luther Szövetség, vitéz Biki Nagy Imre főjegyző 
Szarvas közönsége, Raskó Kálmán gimnáziumi 
igazgató az iskola kormányzótestülele és tanári
kara, Enessey István a tanulóifjúság nevében he-,, 
lyeitiék el koszorúikat. Kellő Gusztáv ev. lelkész 
a felügyelőbizottság nevében vette át az emlék
táblát. Innen a gimnázium udvarán vonultak át,, 
ahol Benka Gyula szobrát tícrthóíy Károly ko-
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szorúzta meg. majd a Hősi Emlékműhöz vonul
tak fel. Itt Szuhovszky Gyula vallástanár mon
dott hazafias beszédet és koszorúzta meg az 
-emlékművet. A városháza előtti térről az Erzsé- 
bet-ligelbe mentek ki zeneszó mellett, ahol Raskó 
Kálmán gimnáziumi igazgató üdvözölte a meg
jelenteket. Délben Návay Aladár meghatalmazott 
miniszter elnöklete mellett közgyűlést tartott az 
öregdiákok Szövelsége, amelyen a beszámolók 
során megtudtuk, hogy 863 tagja van a szövet
ségnek. A lelépő főtitkárnak, Siki Bélának kö
szönetét mondtak fáradhatatlan munkásságáért. 
A tisztújitás során elnöknek ismét Dr. Raffay 
Sándor püspököt, ügyvezető alelnöknek pedig 
Siki Bélát választották meg. Az indítványok so
rán bejelentette a vezetőség, hogy a jövő évben 
a nagytemplom fennállásának 150 éves évfordu
lóját, Zsilinszky Mihály volt tanárnak és törté
netírónak és Benka Gyula volt igazgatónak cen
tenáriumát ünneplik meg. Viléz Tepliczky János 
földbirtokos inditványára egyhangú lelkesedéssel 
elhatározták, hogy a nagytemplom és az iskola 
régi épülete felépítőjének, Tessedik Sámuel világ
hírű ev. prédikátornak méltó emlékművet állít 
fel a kormányzat az egyház, a tanintézetek, a 
gazdaszervezetek és magánosok bekapcsolásá
val. Délután a tanulóifjúság lornaünnepélyét tar
tották meg óriási éideklődés mellett. A hatalmas 
tribünt zsúfolásig töltötte meg a közönség és lel
kesen fogadta az ifjúság szebbnél-szebb felvonu
lásait és tornamutatványait, amik Oláh Miklós 
tornatanár szakavalotíságát dicséilék. Este a pa- 
villonban jól sikerüli táncmulatságon szórakozott 
el a nagyszámú közönség és a vig tanuló
ifjúság.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
'tói. 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyclvü isten
tiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemplomban 
a  tólnyelvü könyörgés után magyarnyelvű irásmafiya- 
rázás lesz.

A szarvasi róni. kai. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákm ise ifjúsági szcntbeszéddel, 9 óra
kor csendesmise, 10 órakor szentbeszéd. nagymise, dél
u tán  3 órakor litánia. Köznapokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

Szarvason református islentisztelelet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az A rvaház dísztermében. 
Kondoroson m inden hónap második vasárnapján délulán 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció

A z éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason jún ius hónapban  Kossuth László 
gyógyszeriára látja el.

A  szarvasi gyógyszertárak október 1-ig reggel 7-től 

este fél 8-ig tartanak nyitva.

—  Kitüntetés. Az Országos Testnevelési Ta

nács elnöksége dr. Zerinváry Szilárd szarvasi 
tor. járásbirót a testnevelés megszervezése és fej

lesztése körül kifejtett eredményes tevékenységé
ért a testnevelési éremmel tüntette ki. Vitéz dr. 

Zerinváry Szilárd kitüntetését örömmel fogadja 
Szarvas hazafias lakossága. Mindannyian jól 

tudjuk és érezzük, hogy vitéz dr. Zerinváry Szi
lárd a helyi testnevelés megszervezése terén fel 
nem mérhető érdemeket szerzett. Annál inkább 
fájlaljuk visszavonulását, mert fáradhatatlan agi

litását, lelkesültségél és a köz iránti munkasze
retetét nagyon nehéz lesz pótolni azoknak ,az 
egyesületeknek, amelyeknek mint lelki mozgatója 
és a tervek kivitelezője volt hosszú éveken, több 

mint egy évtizeden ét.

—  Tiszteletvacsora Békésszentandráson. A

Békésszentandrási Iparoskör a múlt héten va
csorát rendezett dr. Ugrin László járási főszol
gabíró és dr. Tóth Pál kormányfő tanácsos, or
szággyűlési képviselő tiszteletére. A  vacsorán tár

sadalmi különbség nélkül nagyon sokan vettek 
részt. A megjelenteket Kovács István az Iparos

kör elnöke köszöntötte meleg szavakkal majd 

dr. Tóth Pélf dr. Ugrin László és végül Marjay 

Géza ref. lelkész mondtak beszédeket.

—  Vizsga hangverseny. E hó  19-én szombaton 

este fél 9 órai kezdettel az Árvaház dísztermében 
tartja vizsga hangversenyét dr. Kácser Rezsőné, 

melyre az'érdeklődőket szívesen latja.

--  Halálozások. Neuliaser János szarvasi 
esztergályos*mesler 68 éves korában elhunyt. 
Az érdemes iparost és az Önkéntes Tűzoltó 
Testület több évtizeden át volt tagját nagy 
részvét melleit temették el. Temetésén a 
Szarvasi Ipartestület és a Tűzoltó Testület 
tagjai is részlvellek. — A szarvasi ev. gim
náziumnak egy régi jeles növendéke Zsilinszky 
Endre medgyesbodzási nyugalmazott ev. lel
kész a napokban elhunyt 79 éves korában. 
Temetését kar- é-s iskolatársa D. Szeberényi 
Zs. Lajos felsőházi tag, aradbékési ev. espe- 
re&'végezte Medgyesegyházán.

A gazdasági tanitózet képesítő vizsgálatai.
A Szarvasi Tessedik Sámuel gazdasági tanintézet 
folyó hó 4., 5. és 7-én tartotta képesítő vizsgá
latait dr. Gulácsy Sándor m. kir. főigazgató és 
dr. Loczka Alajos igazgató egyetemi magán 
tanár, a szakoktatási tanács igazgatója elnökével. 
A vizsgálat eredményei: jelesen képesített Balkó 
B. Pál ; jól képesítettek: Biró Endre, Dienes
Mihály, H. Horváth Gyula, Márlonfalvi Dénes, 
Rábl Károly, Sebő Ernő és Szilágyi Béla ; képe
sítettek : Kalló László, Mixich Frigyes, Nagy Sándor. 
Ördög Győző, Szepesi László és Tóth György.

—  A tanitónöiképesitö vizsgálatok miniszteri 
biztosa. A vallás és közoktatásügyi miniszter 
meghatalmazása alapján a szegedi királyi tan
kerületi fóigazgaló a szarvasi ág. ev. Luther tani- 
tónőképzőintézet ezidei tanítónői képesítő vizsgá
lataihoz miniszteri biztosául Szemerédy János a 
pápai m. kir, áll. tanitónőképzőintézet igazga
tóját nevezte ki.

— Gyors és gépírási verseny. A Szarvasi 
Kereskedők Egyesületének a vezetősége, hogy a 
kereskedelmi életben annyira fontos szerepet játszó 
gyors és gépírás iránti érdeklődést és lelkesedést 
fokozza, előző évi megállapodásának megfelelően
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ezidén is 30 pengős jutalma* tűzött ki a fennha
tósága alá larlozo Szarvasi Kereskedelmi Szak
tanfolyam növendékei között való kiosztás végett.
A gyors és gépírási versenyt vasárnap, június- 
hó 13-án tartják meg a kereskedelmi szaktan- 
folyam helyiségeiben.

— A Vas Gereben Irodalmi Kör tagjaivá vá
lasztottak négy körösvidóki költőt. A szekszárdi 
Vas Gereben Irodalmi és Mű vészeli Kör május 
9-én tartott választmányi ülésén dr. viléz Zerin
váry Szilárd szarvasi kir. járásbirót (Miklós vi
tézt), ifj. vitéz Zerinváry Szilárd szegedi egyet, 
gyakornok, tanárjelöltet. Számadó Ernői és Orosz 
Ivánt, lapunk szerkesztőjét, a négy jónevű körös
vidéki költőt, költői és irodalmi érdemeik elisme
réséül működő tagjai sorába választotta.

—  Évzáró sportünnepély a szarvasi Levente 
Egyesületnél. A Szarvasi Levente Egyesület folyó 
hó 13*án vasárnap délelőtt 8 órai kezdettel rendezi 
meg a Sporttelepen évzáró sportünnepélyét. A 
műsorban : atlétika, birkózás, ökölvívás, football 
mérkőzés, slb. kerül bemutalásra. Erre az évzáró 
ünnepélyre az egyesület a nagyérdemű közönséget 
tisztelettel meghívja. Belépő dij nincs.

—  Tanulmányi kirándulás Mezőhegyesre. Dr.
Ugrin László járásunk érdemes főszolgabirája a 
járás gazdái részére egynapos tanulmányi kirán
dulást szervezett. A kirándulásra mintegy 200 
gazda jelentkezett. A különmotoros vasárnap reg
gel 5 óra 20 perckor indul Orosháza felé és 
8 óra körül érkezik Mezőhegyesre. Itt a kirán
dulók megtekintik az állami mintagazdaságot és 
ménest és este térnek haza. , _

—  Kondorosi hirek. A községi képviselőtestület
nek bemutatták a jóváhagyott zárszámadást az 
1935. évről. Bejelentették, hogy a vármegye pár- 
tolóíag terjesztette fel e minisztériumhoz az or
szágos vásár ügyét. A jelenlegi 4 rendőr mellé 
még 2-t óhajt a képviselőtestület s megkérte az 
elöljáróságot ezirányú javaslatának megkérésére. 
A fürdőépités ügye folyamatban van. A mező
őrök fizetését január 1-től 35 P-ről 40-re emel
ték. Az elemi iskolai vizsgák most folynak. Ze- 
man Mihály körlelkész meghaló imával búcsúz
tatta el Velky Béla ig. tanítót, aki nyugalomba 
vonult. A kondorosi községi iskolákban június.
7-én zárulnak a vizsgák.

—  Életmentés a Körösön. Hétfőn délután a  

szarvasi községi strand vizében két szarvasi ta
nuló fürdött. Az egyik egyszerre süllyedni Kez

dett és eszméletét vesztve a viz alá mejutlt. 
Társa, amikoi^ látta, hogy elmerült, azonnal oda

úszott és az eszméletlen fiút nagy erőfeszítéssel 

a partra vonszolta ki, akit ott a strandolók 

eszméletre keltettek.

—  Csúzli és a gyermek. (Beküldték). Tekin
tetes Szerkesztő Úri Örömmel olvastuk nagyon 

sokan b. lapjuk multhefi számában kceöJt pa

naszlevelet, amely az éneklő-madarak védelmé

ben Íródott. Legyen szabad nékem is felhívni a 
jóérzésű lakosság, £  szülők és hatóságok figyel* 
mét a csúzlizó gyerekekre, akik csúzlival a ke

zükben járják be ligeteinket, gyümölcsöseinket és 
a madarak ijesztgetésével, sőt elpusztításává) nagy 

károkat okoznak. De azután, amiktjr a csúzli se 
elég hatásos, felmásznak a fákra és úgy dobál
ják ki a fészkekből a tojásokat* a kis fiókákat. 
Kérem a szülőket, tanítókat, hoif&ha a gyerekek
nél csúzlit látnak vegyék el azt, mert igen köny- 

nyen egymás szemét verik ki és még több ab* 
lakot is bevernek, mint eddig. Azonkívül állan
dóan oktassuk gyermekeinket a madarak védel

mére. Szarvasnak nagy kincse a madárvilága« 

amely gyönyörű dallal tölti meg a határt. Védjük 
meg ezeket a kis énekeseket és tanítsuk gyerme

keinket is 9  madojqk weretetére, 1 Tisztelettel:
Aláírás.



— Beiratás az Állami Polgári Leányiskolába.
Az állami polgári leányiskolában a beiratést 
1937. évi június hó 16. és 17. napján délelőtt
8-tól 12 óráig végezzük. , Felhívom a szülőket, 
hogy tanulóikat e napokon írassak be. Különösen 
az 1. osztályba jövők részére fontos az e két 
napon való beiratkozás, hogy helyszűke miatt ki 
ne maradjanak. Az 1. osztályba jövők hozzák 
magukkal az értesítő-könyvecskét, a születési 
anyakönyvi kivonatot és az újraollási bizonyít
ványt. A fizetendő összeg legtöbb 6 ' 10 P. a hadi- 
gondozottak gyermeke ha kitűnő. vagy jeles, a 
felsőbb osztályokban, ha jeles és jó általános 
előmenetelű, sem beiratási, sem (andijat nem fizet. 
Az évi tandíj különben 40 P. ezt 8 havi rész
letben kell fizetni. Figyelmeztetem a szülőket, hogy 
12 évnél idősebb gyermeket az I. osztályba nem 
veszek fel. Minden ügyben szívesen ad felvilágo
sítást az Igazgató.

— Jólsikerült az iparostanonc iskola évzárója,
A szarvasi községi iparostanonc-iskola vasárnap, 
június 6-án rendezte meg íanévzáró ünnepélyéi 
az Iparlestületben.a közönség szép és megérdemelt 
érdeklődése mellett, Hiszekegy és Himnusz közé 
iktatott 14 tételből álló műsor valamennyi számát 
lelkes tetszéssel fogadta a közönség. Janowsky 
György igazgató megnyitója után az iskola 
vegyeskara két izben adott elő dalokat Hegyi 
József tanító vezénylete mellett igen jó összhangban 
és lendületesen. Szavalásban, inasnóták interpre
tálásában. magyar táncbemutatóban, énekes
táncos jelenetben, szinmű-előadásban és élőkép 
bemutatásban' ügyeskedtek a komoly munkát 
végző iskola igyekvő tanulói. Műsor után jó 
hangulatú családias összejövetelen szórakoztak 
*el a megjelenlek.

^ —  Az első szarvasi östehetség kiálfitása Bu
dapesten. öálint Lajos rendezésében a múlt napok* 
bán nyílt meg Budapesten az őslehetségek kiállítása. 
Á kiállításon különösen nagy sikert aratóit özv. Ru» 
zsicska Jánosné Aradi Zsófia, a 71 éves szarvasi 
őslehelség meglepő elrendezésű virágai és díszítő 
elemektől gazdag virágfüzérei, amelyek melleti eredeti 
íigurákat is tatálunka miníalúrák gondosságával szí* 
nezve. Özv. Ruzsicska Jánosné kék csomagolópapírra 
festi virágait, díszruhákba . öltözött parasztmeneleit, 
-bkoméit. Ösztönös diszitőérzéke a népi kézimunkák* 

ból ismert stilizáló tehetséggel teremti meg mindig 
színes és hatásos motívumait. Ruzsicska néni Ru* 
2icskay György neves festőművészünk édesanyja és 
Ruzlcskay mester tehetsége édesanyjára vezethető 
vissza. A fővárosi lapok nagy elismeréssel írtak özv. 
Ruzsicska Jánosné ósművészeléről. Az egyik lap élet* 
rajzi adatait kérte. Ebben ezeket irta ^Ozv. Ruzsicska 
Jánosné Aradi Zsófi. Békéscsabán születtem lööö*ban. 
Iskolában lanuliunk rajzolni, mini gyerekek én sze- 
leífem feszegetni, rajzolni, ami eszembe Jutott, azt 
festettem leány koromban, fehérre voltak szobák^kony* 
hák meszelve, én meg körülfestenem szép girlandok* 
hal, virágokkal, amilyen eszembe jutott, mindenki bá
multa, hogy szép volt nagyon szép pincénk volL 
Most Szarvason lakok, hetvén éven felül vagyok, 

már a kezem sem olyan könnyű, mint fiatalkorom* 
bán, közeli rokonoknak is sokszor festettem, mert 

nagyon telszett nekik.'— özv. Ruzsicska Jánosné 
ősművészeiével hírnevet szerzett magának és Szarvas* 
nak is. Ugyanúgy, mint Gyurka fia, aki annyi és 
annyi dicsőséget aratott már művészetével. Köszön
jük Is neki és sok sikert kívánunk további munká
jához azzal, hogy adjon egyszer módot nekünk 
szarvasiaknak is szép munkálnak megtekintésére.

— A Páriöi Világkiállításra fervbevett külön
vonatok június, július, augusztus, szeptember és 
október hónapokban indulnak. A menetdij egy
ségesen cca 90—95 pengő. Bővebb felvilágosí
tással készséggel szolgál ANDERMANN.

— Hatóságilag alátámasztott, kitüntető fog
lalkozással, állástalan diplomások s más jó- 
megjelenésű urak állandóan jól kereshetnek. 
Jelentkezők hétfőn délig adják be cimükej 
e lap kiadóhivatalába, — „Munkaalkalom" 
jeligére.

— Kölcsönt kap Kondoros. A vármegye tör
vényhatósága Kondoros község részére strand
fürdő építésére háromezer pengő kölcsönt 
szavazott meg, amely 10 év alatt fizetendő 
vissza.

— Az alföldi nagy tranzverzális útért. Dr.

Mezey Lajos, a kunszentmártoni kerület or

szággyűlési képviselője az országházban a 

Dunaföldvár—Tiszaug —Kunszentmárton— 

Szarvas— Kondoros —békéscsabai nagy al

földi tranzverzális főútvonal kiépítését sürgette.

— Adományok. A szarvasi Vajda Péter fő
gimnázium majálisa alkalmával ismét meg
nyilvánult a városi lakosság áldozatkészsége, 
mely a szegény diákok felsegélyezését cé
lozta. Az adakozóknak ezúton is köszönetét 
mond az iskola és itt nyugtázza a következő 
adományokat és szolgáltatásokat: Szarvas 
nagyközség 80 P, Szarvasi Takarék 10 P,^ 
Szarvasi Hitelbank 10 P, Liszka Gyula 10 P, 
Lustyik Pál 7 P, özv. Liska Jánosné 5 P, 
OKH, Kelie Sándor, dr. Farkas Antal 3—3 P, 
Medvegy Mátyás 2’10 P. Palyó János. Don-, 
ner Árpád, Kiss Mihály, dr. Gerő Oszkár,’ 
dr. Készt Ármin, dr. Kiss Ernő. dr. Tokay; 
Lajos, Hajas Endre 2—2 P, dr. Faragó Mór,: 
dr. Silberstein Gyula, dr. Silberslein Dezső,1 
dr. Kerényi Miksa, Demeter Károly, Léviusz^ 
Ernő, dr. Fisbein Soma, dr. Nagy Béla, 
Bruncsák János, dr. Déri Ármin. dr. Készt 
Béla, Barton Vencel, Brózik Károly. Deim j 
János, Gödry István, Szlovák Miklós, Podany ! 
János, dr. Grósz Jenő, Kovácsik Károly, dr. 
Ungár László, özv. dr. Wieland Sándorné, 
dr. Sinkovics György, Bartos Pál, Dérczy Fe
renc tir.t Dérczy Antal, Mikolay István, 
Schmidt József, Salgó Miksa, dr. Lehoczky 
János 1 — 1 P. (Folytatjuk.)/

— Felvétel a Kereskedelmi Szakiskolába. Á
Szarvasi Kereskedők Egyesületének fennható
sága és a szeged] kir. tankerületi főigazgató 
tanulmányi felügyelete alatt álló Szarvasi Ke
reskedelmi Szakiskolába az 1937—38. tauévre 
szóló felvétel végett az érdekeltek már június 
hó 1 -től fogva jelentkezhetnek a szaktanfolyam 
igazgatójánál, a gimnázinm igazgatói irodájában. 
A tanfolyam a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium által előirt tanterv és utasítás szerint 
működik, tanulmányi ideje két esztendő és 
annak növendékéül minden IV. polgári osztályt 
elvégzett leány felvehető, ki magát a gyors- 
és gépírásban, kereskedelmi levelezésben és 
könyvelésben kiképezni óhajtja. Felvételkor be- 
iratási-dij fejében 3 pengő fizetendő. A, szak- 
tanfolyam sikeres elvégzése' képesít pénzinté
zetekben, takarékpénztárakban, bankokban, vál
lalatokban, üzemekben, gyárakban, üzletekben 
és magáncégeknél gyorsírói, levelezői, könyvelői, 
pénztárosi, ellenőri és titkári állások betöltésére. 
Bővebb felvilágosítást nyújt az intézet igazga
tósága (Gimnázium, Igazgatói terem) minden
nap délelőtt 9— 11 között.

—  Elégett a takarmány. Izbéki Antal öcsödi 

lakos tanyáján ismeretlen okból, de való

színűleg gyújtogatás következtében egy kazal 

pelyva és egy kazal szalma kigyulladt és el

égett. Másnap ugyanott egy kazal kukorica- 

szár lett a tűz martaléka. A csendőrség nyo

mozást vezetett le a tüzek okának felderí

tésére.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben június 4—11-ig a következő bejegyzések 
történtek. Születtek: Gyurik Lajos és Oncsik 
Judit fia György-László, Czesznak Mihály és 
Kondacs Zsuzsanna fia György, Styecz Já
nos és Skorka Mária leánya Mária. Házas
ságot kötöttek : Oláh Gyula Ribárszki Anná
val, Madarász István Kis Ilonával, Bakulya 
János Huszárik Erzsébettel. Elhaltak: id. 
Neuhauser János 68 éves, Bircsák György 
31 éves, Laukó György 13 hónapos, Bagi 
Mihály 2 éves, Gyurik Judit 49 éves, Gazdig 
Erzsébet 14 hónapos korukban.

— Országos vásár. A szarvasi országos vásárt 
június h ó  18., 19. és 20-án, a békéscsabait június
21., 22. és 23-án tarlják meg.

A szarvasi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
1055/1937. Ikvi szám.

/  Árverési hirdeiményekivomt
Tokai (Mihalecy) Fercncné szül. Kiss Zsuzsanna 

végrehajlatónak özv. Szebegyinszki Jánosné szül. Ko
vács Zsuzsanna végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre
hajtási árverést 1088 P 90 f tőkekövetelés és járu lékai 
behajtása végett a szarvasi kir. járásbíróság területén 
levő. Szarvas községben fekvő, s a szarvasi 4691. sz.

• betétben A. I. 1. sorsz. 8434. hrszám alatt felvett 158 
j négyszögöl területű csatornára a K áká i táblában, — az 

ártérben. — A. I. 3. sorsz. 8435/1 hrszám  alatt felvett 
4 hold 502 négyszögöl területű szántóra ug>anott és 
A . 1. 4. sorsz. 8435 2. hrszám alatt felvett 40 négyszögöl 
területű szántóra ugyanott 2196 P 60 f kikiáltási árban. 
A  kikiáltási ár azonban csupán a becsértéket jelenti, 
mert a fedezeti elv a lap ján  a Ikvi hatóság ezennel ki
mondja, hogy a fenti ingatlan az árverésen 9200 P 
vételáron a lu l cl nem adható.

Az árverési 1937. évi jún ius hó. 25* napján délelőtt 9 
órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 
fogják megtartani.

Az árverés a lá kerülő ingatlan 9200 P-nél alacsonyabb 
áron nem adható el.

A z árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a  
kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 
LX. t.-c. 42. §>ában meghatározott árfolyammal szám í
tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek előieges bírói ictétbc helyezésé
ről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket a láírn i (1881. LX. t.-c. 147.*
150., 170. § § : 1908. LX . t.-c. 21. §).

Az, ak i az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem okar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az á lta la  igért ár ugyanannyi százalékáig 

kiegészíteni (1908. XL. t.-c. 25. §).

Szarvas. 1937. évi április hó 3-án.

Dr. Zeriaváry s. k. A kiadmány hiteléül:
kir. járásbiró. R a f fa i  &* k *

kezelő.

Elsőrendű
4  1  ■  ■  g  W F Itenmszutok
már megérkeztek és 12 pengőtől kaphatók

N A G Y  S Á N D O R
könyv* és papirkereskedésében, I., Horthy Miklós úí 9.

Kedvező fizetési feltételek!
Olesó és szakszerű húrozás I

Széppé és ham vassá
teszi bőrét a „VALERl* púder- 

krém- és rougekészitmény. 

Tegyen egy próbavásárlást a

Kallus - lllatszertárban



I R O  D  A  L O  M u
Folyóirat- és könyvszemle

Csak magunkban bizzunk
Irta: Gulácsy J. László.

A nagy nemzeü problémák közöli, amelyek a 
szebb magyar jövendő megalapozásai célozzák, első 

helyei foglal el a lelepilés kérdése. A kormányzatok* 
nak évtizedek óla állandó gondjáí képezi a nagy 
tömegekben felszínre vetődő nincstelenek megélheté* 
sének biztosítása, a munkanélküliség kérdésének 
megoldása, az állástalan diplomások elhelyezése, és 

ezzel kapcsolalban a nép jólétének emelése, egészség
ügyi követelményeinek megvalósítása. Az elmúlt év* 
tizedek számos jelszót, hangzatos ígéretet doblak be 
a köziudalba, azonban a megoldások mindig elma« 
radtak, a nép nyomora állandóan emelkedett és 
egyedül csak az utóbbi években néhai Gömbös Gyula 
miniszterelnöksége idején és azóla látunk olyan lény» 
kedésekei, amik ezeknek orvoslásál nemcsak céloz

zák, de a kivitelezés alapjai! is igyekeznek lerakni.
Segíteni kell a jobb sorsra érdemes, nagyon is el* 

szegényeden magyar milliókon — ez a jelszó ma 

sokszorozollan aktuális és éppen ezért örömmel ol* 
vastuk végig Gulácsy J. László oki. közgazda nagy* 

koncepciójú tanulmányát, amely a Szarvason meg« 
jelenő Magyar Vidék Könyvei sorozat tizedik száma* 
ként most hagyta el a Szarvasi Közlöny nyomda* 
jáí. A szerző 121 oldalon lárgyalja a magyarság 
sorsál és egy amerikai úljával kapcsolatban szerzetl 
tapasztalatait állítja szembe a mai viszonyokkal és 
a lelepilés oly égetően fontos problémájába világit 
bele statisztikai adatokkal aláiámasztotl értékes mon* 
danivalóival és figyelemreméltó lervezetével, hogy 
azokat az üggyel foglalkozók és kivilelezök is sok 
haszonnal tanulmány ózhatják. A mindvégig lebilincselő 

tartalommal telített tanulmány különös értéke az, hogy 
n lelepilés kérdését majdnem befektetés nélkül igyek
szik megoldásra ajánlani, ami által az ez ügyre szóló 
lervezelek közöli színle egyedülálló, mivel a kormány* 
zalnak a rendelkezésre álló fedezeten kívül a kölísé* 
fiek megszerzésére olyan javaslatlal áll elő, amely 
minden nehézség nélkül, szinte pár hél alalt előle* 
remihelő. A tanulmány értékét ez emeli fel az álialá* 
nos érdeklődés magaslatára, de mini tanulmány és 
közgazdasági szakmunka úgy részleteiben, mint égé* 
szében széles tömegek figyelmét megérdemli, mivel 
a számító és a tapasztalatokban és ismeretekben 
gazdag egyéniség sokoldalú közgazdasági és nemzet* 

luSományi képességei mellett a meleg sziv és a ma

gyar lélek tiszta érzései ömölnek szél az egész köny
vön és közvetlen nyelvezetével pedig mindenki szá
mára az élvezhetőséget biztosiíja. A gazdag skálájú 
és mindenre figyelemmel lévő könyvre fel kell figyel- 
ipök mindazoknak, akik a szebb magyar jövendő 

megalapozásán fáradoznak és bizton remélik annak 
mielőbbi eljöveteléi Gulácsy J. László a realitások 
szoros bekapcsolásával támasztja alá lervezelél és a 
könyve befejezőjében emelkedetten állítja, hogy: 

ezekre „a reformokra a magyar nép érdekében ha
laszthatatlanul szükség van, hogy ezáltal először gaz
daggá, utána naggyá és boldoggá legye a csonka 
haza sokai szenvedett magyarságát.44 A könyvhöz 
Tarlóczy Pál irl lendületes és értékes előszót. Besze* 

rezhefő egy pengős áron Nagy Sándor könyvkeres
kedésében.

* Afélelmetesbetegszoba. Irta: M. G. Eberhart.
— Nekem nincs pénzem . . .  De megpróbálok 
ezerezni . . .  — szól a fiatal mérnök mélyen 
szemébe nézve, a szép ápolónőnek. És aznap 
éjszaka eltűnik a vagyont érő.rédium a kórházból.

FIZESSEN ELŐ MÉG MA
a  legjobb magyar kézimunka újságra

gyanakkor a 18-as szoba betegét morfi un ír el 
megmérgezték, a kórház igazgató-főorvosát pedig 
agyonütötték s a szekrénybe zárták . . .  Ki jár
hatott itt a rémület sötét éjszakáján, az égzen- 
géssel, villámlással teli vad viharban ? Kinek a 
lábnyomai látszanak az ablakok előtt a nedves 
homokban ? És hogyan került az ápolónő injek
ciós tűje a kert bokrai közé ? A gyanú sötét 
szálai mind fojtogatóbb hurokká fonódnak s mi 
szivszorongva lessük, ki fog fennakadni rajtuk. 
S már-mér előttünk az örvény, hogy menthetet
lenül összecsapjon a kiszemelt áldozatok fölött, 
amikor az iró bámulatos fantáziára és logikára 
valló sakkhúzással oldja meg a titok szövevényét. 
A mindvégig lüktető tempóban megirt, lenyűgö
zően izgalmas regény méltán sorakozik a szerző 
világszerte nagy sikert aratott műveihez. A Pella- 
disnak ez a legújabb Pengős Regénye Ruzitska 
Mária kiváló fordításában jelent meg,

—  Bármilyen könyvre, kottára van -szüksége,
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere

deti bolti áron. T ELEFON  : 16.

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 6554— 1937. ikt. sz. 

H IRDETMÉNY.

A járási főszolgabíró 78— 1937. szám ú rendeletében 
foglaltok a lap ján felhivja az elöljáróság Szarvas nagy
község lakosságát az a lább i tűzrendészeti szabályok 
pontos betartására: Lakóházak padlására általában csak 
160 cm magasságig szabad rakározni s akkor is csak 
bútorok, a háztartásban nélkülözhetett n és éghetetlen 
vagy nehezen gyulladó tárgyak helyezhetők el. Papir, 
szövet, bőr, toll stb. csak szorosra fűzött zárt tömbben, 
lángbiztos csomagolásban tárolható s úgy, hogy a 

raktározás m ódja a könnyű hozzáférést ne akadályozza. 
Ezek figyelembevétele mellett a község iakóházainak 
összes padlásai legkésőbb 1937. évi december hó 31-ig 
lomtalanitendók. Tetőfedő anyagul a község belterületén 
nádat, szalmái fazsindelyt, vogy m ás könnyen gyúló 
és éghető anyagot az építkezésnél felhasználni tilos sőt 
az épületnek ily anyaggal való javítása is csak a tető 

felénél kisebb terjedelemben engedélyezhető, de minden 
esetben csak a tűzrendészeti szakértő meghallgatása 
után. A  használatban lévő kémények, kürtők és füst- 
levezető csöveket állandóan tisztán kell tartani, a  nem 
használt füstcső nyilasát bárm inő gyúlékony anyaggal 
betömni nem szabad. Uj épületek építése, illetve a régiek 
javítása esetén továbbra is a 180.000— 1936. B. M. sz. 
rendeletben foglaltak szolgálnak irányadóul. Külön fel

hivja az elöljáróság az építtetők illetve a javítók figyelmét 
a 160.000— 1936. P. M. sz. rendeletben biztosított tata
rozást és átalakítási kedvezményekre.

Fentiek be nem tartása kihágást képez, melyet a 
törvény szigorúan büntet.

Szarvas 1937. évi április hó 24-én.

ELÖLJÁRÓSÁG.

rádió és kerékpár cikkek
Rádió« Service

„Alföld" villamos
hőpárnák üzeme

N i k k e l e  z é s  

C  villamos műszaki
w Z U C S  v á l l a l a t a
Képviseletek: SINGER varrógép. PETRO- 
FOR főzőkályha, OMEGA rádió fűtőtelep, 
•________ SOLUS gummicsiszoló_________

ÁK
kiadóhivatala áz előfizetési dij ellenében értékes.
a JA n d é kot is 'ad: Előfizetési dij egy évre 14*40, pengő. 

Az' előfizetési diját' Budapest, IV. Szervita-tér 3. címre küldje.

—  Tenniszütök szakszerű húrozását N A G Y  

Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón 

vá lla lja . Horthy M ik lós  út 9.

A vo&atok érkezése és Indnlása 
SZARVAS állomáson.

Érkezés: Honnan ? Indulás: Hová?

2‘36 motor Mezőtúr 2*38 motor Orosháza
—  —  — — 533 „ Mezőtúr
6*46 „ Mezőtúr 6'48 .. Orosháza
7*46 Orosháza 7 51 Mezőtúr

1255 „ Mezőtúr 1310 .. Orosháza
14 15 .. Orosháza 1417 „ Mezőtúr
16*37 .. Orosháza 16*39 Mezőtúr
17*56 „ Mezőtúr 17*58 „ Orosháza
19 32 „ Orosháza 19*34 M Mezőtúr
2052 „ Mezőtúr 2300 .. Mezőtúr

Érvényes: 1937. május hó 22ttól.

Helybeli gabonaárak
B úza 19 20 - 1920

Tengeri m. . 10 20 - —

Á rpa . 12 50 - 1250

Z a b 14 50 - 14 50

P U B L I K Á C I Ó

2 hold here K ákán eladó, I. 353. — 24 hold föld 
Décsi-laposban eladó, T VL 190. — 5 hold here eladó, 
IV. 127. —  4 hold here eladó, II. 108. — Ház eladó,
I. 259. — Használt nád eladó. IV. 413., II. 259-. T 111. 
229. — 5 hold here eladó. IV. 230. — 21 hold föld 
Lajoshalm án eladó. IV. 230. — 6 hold hereföld eladó,
III. 325. — 1 hold föld Siratóban eladó. III. 269. — 
Here e ladó: 1. 116. 1. 195.. IV. 323.. T VI. 187.. T VII.
67., 1. 291. — 2 pótlék Nyúlzugban eladó. Bővebbet a 
csősznél. —  Cigényérben ház eladó. T IV. 134. — A 
Szarvasi Közlönyt a járásban m indenki olvassa ! Hír- 
detései biztos eredményre vezetnek !

A P R Ó H IR D E T É S E K
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, 1.. Horthy Miklós- 

út 9. szám.

• A községi kertgazdaságban cseresznye, 
ribizli és földieper mindenkori napiáron 
kapható.

. Munkanélküli jobb férfiakat és nőket ko
moly — napi 4—5 pengős jövedelemre — 
felvesz a Duna Tiszaközi Általános Segélyza 
Egyesület. Jelentkezés péntek délután 2 —5 -ig. 
és szombaton délelőtt 9—12-ig III., 142. Fel- 
ker házban.

. Molnár-segéd és egy mázsáló június 15-re 
felvétetik. Motormalom.

. Tanoncot felvesz # Bárány vaskereskedő,

. Zongora Bécsi gyártmányú rövid, elköltözés 
miatt sörgösen eladó. Értekezni Motormalom.

* Egy jó magaviseletű fiút tanulónak felvesz 
Tákos Lajos borbély és fodrász.

. A Magyar Olasz Bank R. T. a Nagyszé- 
nási Károlyi-féle (Wolfinger-bérlet) birtok- 
parcellázását megkezte. Az árak olcsók, a 
feltételek nagyon előnyösek. Felvilágosítással 
szolgál a Mezőtúri Takarékpénztár fiókja és 
dr. Dörnyei József ügyvéd.

. Eladó 111. kér. Jókai Mór utca 219/a. sz. 
ház, mely áll 3 szoba, melléképületekből 
udvarban külön egy kis ház.

. Kedvező fizetési feltételek mellett eladó és? 
azonnal beköltözhető özv. Krecsmárik End- 
réné tulajdonát képező III. kér. 104 sz. bel- 
telkes lakóháza. Érdeklődni lehet a Szarvasi 
Hitelszövetkezetnél.

. I. kerület 482. számú ház 830 négyszögöles 
kerttel szabadkézből jutányos áron eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

. II. kerületv 144. számú ház eladó.

Felelő* •xerk^ő.é« k i ^  IVAGiyi ^ÁN^Oft ' 
Nyomatott a Szarva*! KBzl&ny nyomda* ét Lapkiadóval* 

lalat nyomdájában, I. Horthy Miklót nt 9. szim.


