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Szerkesztőség és kiadóhivatal : Szarvas, I. kér.,
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé
nyek ide cimzendők ! Telefonszém : 16.

Főszerkesztő:

O R O S Z IVÁN

Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*30 Pf 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed
évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.
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Március 15*
Irta i Krón Ferenc árvaatyadelké&z
A fiatalságé a harc, mert
hoz erő, kitartás és

bátor

minden

önfeláldozás

harc

A szarvasi járás la k o ssága
meleg ünneplésben részesítette
a járás új főszolgabiráját
N égyszáz terítékes bankettet rendeztek dr. Ugrin László tiszteletére

kell.

A járás lakossága, hivatalos szervei szom

származású főszolgabíró megválasztásához. Rl-

Ha ezek a tényezők nem lettek volna meg a
márciusi ifjakban, akkor a tÖríénelem nem
ragyoghatna március idusára, hanem annak a
helyén egy csüggedt, fáradt és mindennel
megalkuvó nemzet szomorú emléke állna. Az

baton este az Árpád-szálló dísztermében gon
dosan megrendezett, mintegy négyszáz terítékes
bankett keretében ünnepelte a járás új fő
szolgabiráját, dr. li^ rin Lászlót, akit a megyegyűlés a közelm últban egyhangú lelkesedéssel

bárszki Pál nyugalmazott főm érnök a Polgári
Kör, Marjay Géza békésszentandrási református
lelkész a járás polgársága nevében üdvözölték
dr. Ugrin Lászlót, aki a beszédek elhangzása
után szlvbőljövő, emelkedett, őszinte és költői

élet ereje azonban nemcsak a föld méhében
dolgozik, hogy fenséges szinpompával vonja be

választott meg. Nyolc órára már zsúfolásig
megtelt a hatalmas díszterem a járás minden

a nagy természetet, hanem ott zakatol a nem 
zet lelkében is keresve az igazság útján jogát
és haladása feltételeit. Az ifjúság szeme erő
sebben hatol bele a jövőbe, siet látomásait
kitakarni, hogy a lassabban haladó öregek is
belenézhessenek az új világba és átfessék a

községéből kiküldött és megjelent küldöttsé
gekkel és meleg óvációban részesítették a
belépő új főszolgabírót. A z Ízletes vacsora
elfogyasztása után dr. Tóth Pál korm ányfőta
nácsos, a kerület országgyűlési képviselője
éltette Magyarország kormányzóját, üdvözölte

m últat a lángoló lelkű ifjúság erősebb színeivel.

a megjelenteket és az új főszolgabírót, majd
dr. Schauer G ábor nyugalmazott járási főszolga

tisztelt Uraim 1 Gyönyörű beszédek hangzottak

bíró a vezetése alatt álló Nemzeti M unkavéde
lem, TESz, Levente Egyesület, Frontharcosok
Csoportja, H O N S z' Vörös Kereszt, Stefánia és
Nyugdíjasok Egyesületei
nevében
mondott

48-ban és előtte morajlott a történelem mélyén.
Évszázadok óta
meggyökeresedett
eszmék
kezdték hitelüket veszíteni. Az ember, szabad
ember akart lenn!. A törvény legyen jó és

szavakkal köszönte

meg az ünneplést. Beszé

dében megköszönve a beszédeket többek között
a következőket mondotta : „Az első gondola
tom szálljon cl az én szülőfalumba, annak is
a temetőjébe egy sirhalomhoz, édesatyámhoz,
akinek áldó kezét most Is fejemen érzem. A
második legyen egy hófehér galamblelkű, a
legszentebb asszonyé, az édesanyámé. Mélyen
el.

Á m bár

lehet, hogy

a beszédek nedűje a

emelkedett üdvözlő szavakat hivatali utódjához.

Getsemáné-kerti keserű pohár. Hát én elfoga
dom és megindulok a golgotái úton." Emelke
dett beszéde során hangoztatta, hogy nem akar
sohasem kapni, hanem mindig csak adni, majd
a közigazgatási munka kötelességeinek elemzése

leigázottak és lenézettek. Szabad tanulni és
beszélni más nyelven, de tudni, szeretni és
fejleszteni kell az anyanyclvet. Az ország nem
maradhat el, nem kulloghat a múlt tudatlan
ságán. Törvényéi nem lehetnek a királyi eskü
ritkán betartott betűi. Gondolatok, tervek ezrei
acélozzák a kart, a hitet, a szabadság és Igaz

Bartos Pál cv. lelkész az ev. egyház nevében
az egyház és a közigazgatás kapcsolatait ecse
telte magasröptű szavakkal. Fetzer
józsef
esperesplébános, pápai kamarás a rótn. kath.,
Halász Szabó Imre lelkész a református, dr.
Déri Henrik nyugalmazott járási orvos, egész
ségügyi tanácsos az izraelita egyházak, Sinka

során méltatta az egyes társadalmi osztályok
nagy fontosságát és kijelentette, hogy első
gazda, első iparos és első kereskedő akar lenni
a járásban. A munkássághoz szólva kijelentette,
hogy ajtaja mindig nyitva lesz a munkásság
előtt és ha szegényemberek lesznek is, de
éhezők ne legyenek. Majd a jó közigazgatást

ság után való vágyat. Ki állhatná útját a lelkek
tüzének ? Nincs arra lehetőség, ha egyszer az
apák meggyujtják a fáklyát és fiaiknak, leá

Ferenc békésszentandrási főjegyző a járás
jegyzői kara, községi tisztviselői, Raskó Kálmán
Igazgató a Vajda Péter gimnázium és a Baráti

vázolta fel, amely minden jogkereső félben az
állampolgárt, az embert látja és szaval szerint

nyaiknak az anya csókjától kisérve, hogy elmenve megteremtsék az új világot.

Kör, Kiss Sándor igazgató a Luther-Tanitónő-

jelenti. Majd emelkedett hangon a következő
szavakkal fejezte be a nagy érdeklődéssel
meghallgatott be s zéd é t; „Köszönöm Szarvas
községnek, hogy a mostani pillanattól elmond
hatom, hogy Szarvas én a te fiad vagyok I"

óvjon mindenkit, igaztalanul ne sújtson le sen
kire. Lehetnek különböző munkaterek, de nem

Ez történt 1848-ban is. Vájjon ma, amikor
áldozunk a m últ oltáránál, nem érezzük*e,
hogy ml megint egy égő világ hamutorlaszán
élünk ? Szabadok vagyunk, de sírnunk kell

képző-intézet, vitéz Tepliczky János földbirto
kos a vitézek és a gazdatársadalom, dr. Készt
Árm in ügyvéd a kereskedők, Medvegy Miklós
az Ipartestület elnöke az iparosság, Tóth György
a munkásság nevében beszéltek. Harsányl

a közszolgálat a közérdek alázatos

szolgálatát

A nagyszámú jelenvoltak bosszú Ideig tapsok«
kai ünnepelték dr. Ugrin Lászlót, aki ezután
az asztalok mellett kereste fel a jelenlevőket
és> beszélgetett el egyenként az ottmaradottakkal.

testvéreinkért. Van hazánk, de értékeit széjjel
törve elajándékozták. M i véreztünk a földért,
s mások aratnak, bányásznak és irtják erde-

László Endrőd község főjegyzője a szülőföld
üzenetét hozta el és magvas beszédében adott
kifejezést az endrődlek nevében az endrődi

flnket. Magyar véreinkkel vagy a vándorbottal
kézben találkozunk, vagy legszentebb érzései
től és nyelvétől megfosztottan halljuk börtön-
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kínjaikat.
Jönni fog, mert jönni kell egy új m ár
ciusnak. Tudással, hittel és akaraterővel fel
vértezetten áll ma Is a magyar fiatalság. Sorom
p óba 1 M in den rom boló

és

lemondó

szellem

álljoh távol az ifjúságtól, mert szent célokért,
szent együttérzéssel
harcolni.

és akarattal lehet csak

A magyar ifjúság, a magyar férfi, asszony
és leány nem lehet szybarita-váz, hanem ő jö k
márcju&f tfjü, ?kl tud dolgozni, küzdeni és ön
feláldozó lenni. Ü nnepeljünk, de lássunk és
cselekedjünk)

A Vajda Péter gimnázium tanuló-ifjúsága
az idén is kegyelettel ünnepli meg
március idusát
Március 16-án délután 5 órától tartják meg
a tornacsarnokban a z ünnepséget
A gimnázium tanulóifjúsága március hó
15-én délután 5*től a tornacsarnokban tartja
hazafias emlékünnepélyét. Erre az ünnepélyre
a szülőket, érdeklődőket az igazgatóság szí
vesen meghívja.,Az ünnepély műsora a kö
vetkező: 1 . Himnusz. Közének.2. Várhelyi:
Régi magyar táncok. Játssza az ifjúsági zene
kar. 3. Inczédy László „Petőfi4* cimö költe-

menyét szavalja Harmati György VIII. o. t.
4. Thoman S .: Magyar ábránd. Zongorán
előadja Kelle Margit IV. o. t. 5. Ünnepi be
széd. Tartja Enessey István VIII. o. t. az
önképzőkör ifjúsági elnöke. 6 . Vecsey:
Valse triste és Brahms: I. Magyar táncok.
Hegedűn játssza Rohoska Gusztáv VI. o. t.
Zongorán kiséri Zelenka Lajos VI. o. t. 7.^

Gessler Ö. : Mit búsulsz kenyeres és Bár cserkészcsapatának a meglátogatása végett
dos : Katonadalok. Énekli az ifjúsági vegyes- városunkba iön.
kar. 8. Mihály I. : Sárga cserebogár (ábránd). ><x_ Március* 15-e a >gazdasági tanintézetben.
Zongorán előadja Polónyi Gyöngyi IV. o. t. Március 15-én délután fél 4 órai kezdettel
9. Kerlész G y .: Legyen, úgy mint régen volt. rendezi a gazdasági tanintézel emlékünnepét
Vásárhelyi : E^ik eső. Énekli az ifjúsági fiú az inlézet dísztermében. Műsor: Emlékbe
énekkar. 10. Liszl : II. Magyar rapszódia.
széd, szavalatok, ének- és zeneszámok. Ér
Játssza az ifjúsági zenekar. 11. Kacsóh P. : deklődőket szeretettel vár a gazdasági tan
Rákóczi megtérése. Énekli Lelkes Margit 1. intézet.
o. t. Zongorán kíséri Kellő Márta IV. o. t.
— Ünnepi közvacscra. A Szarvasi Nyug
12. Schick : Magyar dalok. E la d ja a leány
tanulók mandolin-zenekara. 13. Szózat. Elő díjasok E^ye^ülele március 14 én este 8
órai kezdetié! saját helyiségében ünnepi közadja a vegyeskar.
Belépődíj nincs, önkéntes adományokat vacsorát rendez, amelyen az ünnepi beszé
a költségek fedezésére az ifjúság köszönet dei dr. LL’ri'i László, a szarvasi járás főszolgabimjíi mondja.
tel fogad.
— Hazafias ünnepély. A szarvasi ev. egy
ház elérni iskoláin ik tanulói vasárnap dél
után 3 óráiól rv.-ndcz.ik meg az árvaházi
dísztereiben máicius 15-i ünnepségüket szép
műsorral.

hírek
Istentiszteletek

A szarvasi ev. n a g y itrn p lo m b an vasárnap délelőtt
lót úrvocsortoszln.sí-al, délu tán ti órától m agyar az új[em píom bnn m agyarnyelvű istentiszteletet tartanuk. A z
óte m p lom b a n szerdán délelőtt « lótnyeívű könyörgés
után m agyarnyelvű irásm agyarázat lesz M árcius 15-én
a z újte m p io m b an aéieiőtt 9 órától m agyarnyelvű isten
tiszteletet tartanak.
A szarvusi rom. kát tem plom ban
v a sárn ap
-délelőtt 8 órakor d iák m ise ifjúsági szentbeszéddel. 9 ó ra 
kor cscndcsm isc. 10 tarakor szentbcszéd, rmgymise, d él
után 3 órakor litánia. K özn ap ok o n a reggeli m ise negyed
nyolckor.
Szarvason református
istentiszteletei tartanak
v a sá rn a p délelőtt 10 órától az Á rv ah áz díszterm ében.
K ondoroson rnincien h ón a p m áso d ik va sárn ap ján délután
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában. M árcius
15-én délelőtt Ü órakor istentisztelet Szarvason.

— Március 15. Az áüami elemi iskola már
cius 15 c n délután fel 3 órakor hazafias
ünnepel lói* változatos műsorral, amelyen
minden érdeklődőt szívesen látnak.
— Hazafias ünnepély. A Szarvasi Iparos
inak Önképzőköre március 15-én esle 8 órai
kezdettel az Ip^r'^slület helyiségében haza
fias emlék■
ünnepek* rendez. Műsor. 1. Him
nusz. közenek, 2. Ünnepi beszéd, 3. Szava
lat, Uzén-:*l Erdélyből. 4. A csonka honvéd.
Színjáték 3 felvonásban. 5 Szavalat. Elet
vagy h.*!ál. 6. Szózat, közének. Önkéntes

adományokat a Nagymagyarország Közepe
Emlékmű javára köszönettel fogadnak.

— Hazafias ünnepély. A Szarvasi Lulhertanitónőképző március 14-én délután 5 óra
kor áldoz emlékünnepély keretében a már
ciusi nagy napok emlékének, a gimnázium
tornacsarnokában.
— A Chován Kálmán Zeneegyesület hang
versenye. A Chován Kálmán Zeneegyesület
választmánya dr. Aszódi Imre járásbiiósági
elnök vezetése melle!! hétfőn, március 8-án
tartotta rendes ülését. A g\ű!és a tisztségé
ről lemondott dr. Kőcser Kezső helyébe ze
nekari igazgatónak egyhangúlag Szederkényi
Nándor gimnáziumi zenetanárt választotta
meg. kit egyben a főtitkári teendők elvégzé
sével is megbízói!. Az értekezlet ezenkívül
ni-gbeszéile e* előkészítette az április hó
18 án esti 8 órakor az Árpád-szálló disztermeben rendezendő nagyszabású hangver
seny tervet is. melynek műsorán a zenekar
négy számán kiviii Biaha Márta hárfamű
vésznő és Meissner Ann:i 12 eves zongoratehelség is szerepelnének. A hangverseny
műsorát az egyesület vezetősége és a rende
zőség személyesen fogja az egyesület tag
jaihoz es a város zenepárloló polgáraihoz
kézbesíteni. Erre a ritka zenei eseményre
már most felhívjuk olvasóink figyelmét.

Most jelent meg!

Courtchs-Mahler

Siddy
nászútja

Gyógyszertári inspekció
A z éjjeli és va sárn ap délu táni ügyeletes szo lg á
latot Szarvason m árcius h ó n a p b a n dr. S ze m ző Imre
gyógyszertára iát;a ei.

— Eljegyzés. Moldvai Béla köz-igazgatási
jegyző leányát Klárát eljegyezte vitéz Balogh
Lajos Kondorosról. (Minden külön értesítés
helyett.)

....

Ez a könyv azt nyujlja, ami
ma a legtöbb ember életéből

niszterelnökségi sajtóosztály főnökévé tör
tént kinevezése alkalmából lapunk szerkesz
tősége és kiadóhivatala is üdvözölte. A sajtó
főnök az üdvözlést a napokban meleghangú
sorokban köszönte meg.

hiányzik: romantikái 1

Ára 2 pengő
Kapható minden könyvkereskedésben
és IBI)5z>pavillonban.

— Hercegi vendége lesz áprilisban Szarvas
nak. Anna kir. hercegasszony, a Magyar
Leánycserkész Szövetség védnöke április hó
11-én a szarvasi Lulher-lanitónőképzőintézet

K örösvidéki költök görbetükörben
Irta : If). Zerlnváry Szilárd

FÜGGELÉK
APRÓSÁGOK A KOTLÓK ÉLETÉBŐL
PÁC ETUS. ő az Antológia Csipkerózsája.
A 60-as évek táján elaludt Pósa Lajos szobra
alatt, amikor az új irodalmi áramlatok szele
felébresztette, akkor írta a „Hagyjatok engem
még aludni** című versét.
FALÁNKY ZOLTÁN. Neve is mutatja a
nagy étvágyát. Különösen a lepkehúst szereti
és naponként egy millió petét fogyaszt. Hogy
még mindig ír, az azzal magyarázható, hogy
eddig nem kapott őszinte kritikát. Versei rö
videk, de velőtlenek.
EMERICUS DINOSAURUS. Őt találták meg
az Antológia szerkesztői a legnehezebben,
mert, mint a neve mutatja az ő ideje jóval
a jégkorszak előtt volt. Sikerült azonban ki
ásni a gödöllői kőzetekből, de nem tagadta
meg magát, mert az Attila idejéről, mint friss

.Egy félreismert szerelem
izgalmas és megható története

— A miniszterelnöki sajtóosztály főnöke a
Szarvasi Közlönyhöz. Dr. Rákóczy Imrét a mi

21 kotló

320 oldal.

eseményről beszél. Egyébként minden verse
olyan, mint Nagy Sándor kardja: hosszú
és lapos.
SZVINKA ISTVÁN. A főváros kapuit dön
geti s állítólag megengedték neki, hogy to
vább is döngesse. Verseiből kiérzik a bárány
köröm, a kaptárak és a raktárak szaga.
SZÁNANDÓ HERNYÓ. Lírája olyan, mint
egy jó Frommer-pisztoly.: mindig kifogástala
nul ismétel. Jövője abban az esetben van,
ha megállapodik és abbahagyja a lírát.
BOSSZANTÓ RÓBERT. Nevezetes mun
kái : Az asztma diadala, A viaskodó kamasz,
őszinte hangulatában írta az „Ugyan ki sze
retne engem ? “ című kötetét. Ez még nyomás
alatt van, ha megjelenik ő lesz nyomás alatt.
Tempóra mutantur.
SZÉPEN ÜSZD MEG SÁNDOR I Verseit
olyan ügyesen tudta kiadni és nekünk be
adni, hogy ezen érdemeinek elismeréséül ki
nevezték ügyességi alelnöknek. „Tündérködmönöcske“ című mesejátékáért 2 0 0 arany
koronát fizettek neki, csakhogy ne adja ki.
TÁBORI SZELEK. Az 6 verseiből , lehet

megtanulni a legkönnyebben az összes ka
tonai vezényszavakat. Rendkívüli formaéh
séggel csillogva tobzódik a magyar líra zöld
séges kertjében. Irodalmi múltja nincs, —
jövője természetesen még kevésbbé.
Indult még :
SEM Ml VÁRI ZILÁLT. Plágiumért három
szor ült már; többször azért nem, mert a
többire még nem jöttek rá. Hosszabb időt
töltött Bonyhádon, a szarvasmarhák vidékén
s ez egyéniségének a kialakulására döntő
befolyással volt. Lood my (Lúdmáj) nevű
készítménye minden jobb vendéglőben kap
ható. Verseinek az elolvasása után minden
olvasó leteszi a könyvet és így szerencse,
hogy a kötet végére került. Első verskötelét
„Tavaszi vének4* címmel adta ki, de hogy
milyen címen merte terjeszteni, azt senkise
tudja. Falu Tamás így irt róla: „Jól teszi az
olvasó, ha látcsövet tesz a szeme elé éa
hosszan néz a dőreség egének most induld
hajósa után s amikor végleg eltűnt, sóhajtson
fel boldogan, hogy Hála Istennek I(Vége).

P áratlan érdeklődés előzi m eg
a Levente Egye süle t m űkedvelőjét

KI KORÁN
VET

A kiváló rendezés, a kitűnő szereplőgárda p o m pás sikert igér
M ár hetek óta folynak a Levente
Egyesület műkedvelő-előadásának a
próbái. Az előadástól már csak napok
választanak el, mert e hó, 14-én a
V igadóban szinrekerül az „Érik a búzakalás/.“ cimű 3 felvonásos operett.
A pompás zenéjű és értékes operett
parádés szereposztása mellett a köriiltekintő és figyelmes rendezés külön
£ — Megszüntetik a gyomai járáshiróságot.
/Eddig mén felülről meg nem erosiíoíI hír
:szerint az igazságügy miniszter 1938. évi ja
nuár hó elsejével megszünteti a gyomai járás/1dÍróságot. A terv szeiint nz endrödi lakosok
ügyét a szarvasi járásbírósághoz csatolják.
— Méhészgyülés Békéscsabán. A Békés vár
megyei Méhészéti Egyesület vasárnap Békés
csabán tartotta ineg évi közgyűlését, melyen
alelnöknek Némelhy Samu nyugalmazott pol
gári iskolai igazgatót választották meg. A
közgyűlésen a kondorosiak képviseletében
ifj. Gulyás Mihály vett részt.
— Iskolánkivüli népművelési előadások már
cius 13 —20-ig. 14 én a r. ka*, elemi népisko
lában Hegyi József és Priv!er Pál igazgató
előadásai. 15-én a Nyugdíjasok Egyesületében
•dr. Tóth Pál kormányfőtanácsos előadása.
16-án a Szarvasi Munkásotthon Szövetkezet
ben Páter Károly tanár légvédelmi előadása.
17-én a Szarvasi Iparosifjak Önképzőkörében
ugvancsak Páter Károly tanár légvédelmi
előadása. 2 0 -án a m. kir. állami polgári leány
iskolában Privlor Pálné tanárnő előadása.
!
— A mezőgazdasági bizottság ülése. A vár
h egy e mezőgazdasági bizottsága a műit hécten Gyulán a vármegyeházán ülcst iartott.
A gyűlésen felszólalt vitéz Tcplic/.ky János
szarvasi földbitlokos is, aki a szikjavitásra
-adóit kölcsön felemelését kérte.
Vw
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A Gazdasági Tanintézet
a Mezőgazdasági Kiállításon
Előző számunkban már közöltük, hogy a
helybeli m. kir. Középfokú Gazdasági Tanintézet
«zidén úgy a mező- és kertgazdaság gyakorlati,
mint a gazdasági szakoktatás pedagógiai-elméleli
részét érintő két értékes gyűjteménnyel szerepel
a Budapesten, március hó 17-én kezdődő tavaszi
kiállításon. Szerkesztőségünk iá megtekintette az
elszállításra váró kész kiállítási tárgyakat, melyek
együttvéve oly óriási méretűek, hogy egy nagy
tantermet lölthetnének meg. Az egyik kiállítási
rész domborművi kidolgozásban élethűen, m ű
vészi kivitelben szemlélteti az Alföld mai leg
égetőbb és igy legakt jálisabb problémájának, az
öntözésnek a legkülönbözőbb változatait. A m á
sik rész pedig a mi vidékünk leghálásabb gyü
mölcsfájának, a szilvafának a telepítését, ápolását,
megvédését és gyümölcsének értékesítési módjait,
a z aszalást, az izkészités és szeszfőzési eljárá
sokat mutatja be bőséges és áttekinthető ma
gyarázatok ^kíséretében. Úgy a domborművi
kidolgozás, mint a másik kertgazdasági rész
kicsinyített eszközeinek, szerszámainak haszná
lati tárgyainak művészi reprodukciói, továbbá a
szemléltető ábrák tökéletesnek mondható, köz
érthetően világos keresztülvitele, a maga nemé
ben elsőrangú munka, négy hosszú hónap fárad
ságának gyümölcse, díszére válhatna bármely
gazdasági főiskola szemléltető tanszergyüjteményének. A kiállítási gyűjtemény tervezetét, a
munka irányítását és a szemléltető ábrák szöve
gezését Székely Győző igazgató irányítása és ve
zetése mellett az egész tanári k a r : Kachelmenn
Curt, Páter Károly, Molnár Béla, dr. Uzonyi Fe
renc, Cserey Lajos. Vadányi Miklós tanárok,
Balla István és Cziijék István gyakornokok vé
gezték. Segítőtársaik ebben a nehéz munkában
Pap Endre III. é. növendék és Toman János voltak.

hangsúlyt érdemel. A szereplők és a
rendezés méltán keltették fel a nagy
közönség páratlan érdeklődését, amire
az eddig alig tapasztalt nagy jegyelő
vétel enged következtetni. Olvasóink
nak jóindulatú támogatásra ajánljuk
e lelkes műkedvelő-együttes március
14-i előadásál.
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Új „ k á v é h á z 11
üzememet megnyitottam Szarvas, Kossuth
Lajos utca 33. szám alatt. (Tűzőrséggel
szemben. Kitűnő ételekről és italokról gon
doskodva, szolid árak és szolid kiszolgá
lás. Borravaló nincsen. Minden este első
rangú cigányzenekar hangversenyez. Zár
óra reggel 3 órakor. Szives látogatást kér

Garay Pál
tulajdonos.

— A vasárnapi munkaszünetért. A Szarvasi
Kereskedőalkalmazottttk Egyesülete már régeb
ben akciót indított a vasárnapi íeljes munkaszünetért. A nemcsak vallási, de egészségügyi
szempontokból is fontos vasárnap megtartása
mellett a keresztyén kereskedőlársadalom és a
megértő és az ünnepet méltányolni tudó izraelita
kereskedők is állást foglaltak és annak beveze
tését biztosra 'veszik.
-- Névnapi ^zerBiiád. A SSÉtvasi Levenlezenekar szerdán esle szfcreriMđfel köszöntötte dr.
vitéz Zerinváry Szilád kir. Járásbirót, a Levente
E g y e s ü l v k o l t ó t .
— Ünnepi vacsora. Az Egyesült Magyar
Nemzeti Szocialista (Nyílaskercsztes) Pórt e
hó 14-én este Bárány-vendéglői termében
vacsora keretében ünnepli meg március 15-ét.
Egy teríték P 1 2 0 .
>
— Új MÁVAUT autójáratokat terveznek. A
MÁVAUT a Lakylelek—Gyula közötti autó
buszvonalat ki akarja bő.yileni Kecskemét és
Debrecen városokat is bekapcsoló vonalakkal.
A terv a közönség körében nagy tetszéssel ta
lálkozóit, mert ez lényegesen megkönnyíti a
két helyre való utazást.
— Műkedvelő-előadás. A Szarvasi Nyugdí
jasok Egyesülete április 10-ére műkedvelő
előadás rendezését vette tervbe. Szinrehozzák
Szalay László: „Szuhaj“ cimű 3 felvonásos
szellemes és nagysikerű vígjátékéi.
— Szarvas közönségének március 15-i ün
nepe. A Szarvasi Frontharcos Szövetség a
többi társadalmi egyesületekkel együtt már
cius 15 én délelőtt 1 1 ójától ünnepli meg
1848. március 15. emléket. Tizenegy órakor
felvonulás a Kossuth-térre, ahol a LeventeZenekar Hiszekegy-zenéje ulán Batta Lajos
szaval. Az ünnepi beszédet dr. Ugriri László
főszolgabíró mondja. A műsorban a Szarvasi
Dalkar hazafias dalokat ad elő, Sebő Ernő
szaval és végül a Himnuszt énekli a közön
ség. Gyülekezés fél 11-kor a községháza ud
varán. A rendezőség kéri az egyesületeket
zászlóik alatt megjelenni és a lakosokat
házaik fellobogózására.
— Bármilyen könyvbe, kottára van szüksége,
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere
deti bolti áron. TELEFON : 16.
— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben március 5—12-ig a következő bejegyzé
sek történtek. Születtek: Krajcsovics András
és Farkas Jydit leánya Erzsébet, Benkó Já
nos és Kohut Zsuzsanna leánya Zsuzsanna,
Szirony Pál és Zima Mária fia Pált dr. Pá
linkás János és Borcsitzky Ilona leánya EmiliaIlona, Gy. Molnár Mihály és András Karo
lina leánya Magdolna-irén, Kis János és
Hrncsjor Zsuzsanna leánya Mária-Eizsébet,

*******************************
Schlésinger Simon és Guttmann Maliid le
ánya Noémi, Janurik György és Farkas Ka
talin fia János-Mihály, Benczúr János és
Kécskei Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, Czesznak György és Ribárszki Mária leánya Judit,
Nyemcsok GyÖrgv és Czesznak Katalin le
ánya Judit. ifj. Hajdú András és Szklenár
Judit fia Pál. Házasságot kötöttek : Szíkora
György Csernikov Annával. Melis György
Tóth Erzsébettel. E’haltak ■Tusjak Jánosné
Bobvos Zsuzsanna 70 éves, Furár István 6
hónapos, id. Brandt Károly 73 éves, Fábri
Zsuzsanna 12 hónapos, özv. Oszlroluczki
Mihálynéjírajcsi Anna 77 éves. Lerner György
11 éves, özv. Kis Mihályné Kovács Zsuzsanna
83 éves. özv. Hruska Jánosné Litauszki Er
zsébet 82 éves, Gazsó Pál 1 hónapos, Ecsédi
Emília 2 hónapos korukban.

ZÖ LD IG N Á C
S árkeresztur

(Fejér m agye)

Faiskola« erdészeti magvak kivitele.
Datolyaszőlőt Afas<AU
(Dattero die Bayrontk).
Ha minden Igényi kielégítő csemegeszőlői
akar, ezt telepítse!
Bolgár eredetű, hol nagyban kultivált, világ
piacot meghódítóit ideális csemegeszőlőfajta. mely semmi kívánnivalót nem hagy
hátra. Bőtermő 1 Közepes növekedésű..
Aranysárgába játszó zöldes-fehér színezetű,
nagy, ovális szilvanagyságú bogyókkal. A
fürtjei nagyok, lazák, vállasak. A fürtök
átlag 1 kg-osak, de akad 1'5“ 2 kg is. E
nagy súlyt a kevésszámú, de igen nagy
bogyóknak lehet tulajdonítani. Kemény húsa
kevés magot tartalmaz, éles késsel szele
telhető. Ize kellemes édes savanykás, mellékiz nélkül. Nagy nyomást kibír, szállítást
jól bírja s még 14 napi szállítás és tárolás
után sem észlelhető fonnyadtság, íz, nedv
és zamat veszteség rajta. Télen át tartható,
jól értékesíthető I Kezelése, fagyérzékeny
sége, talajigényei nem nagyobbak más cse
mege fajoknál. Alkalmas tőke, kordon és
lugas művelésre.
10 db I. a simavesaző 3'— P, 10 db oltvány Berlanderin 7’— P, Ripárián 6*— P. 100 db-nál 5 százalék,
1000 db-nál 10 százalék, árkedvezmény.
M ás

szőlőfajtákról, őyU m ölcsfaoÜ vA nyokról
é rla p k ü lö n 1

TÜ ZE LŐ A NY AG ÁT

mindig a

legolcsóbb

napi

árban

T a k á t s-f a k e r e s k e d é s b e n
(telefon 47.) szerezheti be.
Mint az „U N IÓ 11 Árubeszerzési Forrás tagja, kedvező r é s z l e t f i z e t é s r e is a m. t. közönség rendelkezésére áll.
4—

középiskolái végzett fiúi

A szarvasi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
éves és Páhy Zoltán I. éves növendé
12090/1936. Ikvi szám.
kek, a kard egyéni versenyben indullak :
nyomdászstanoncnak
Orbázi Imre III. éves és Kálmán György
Árverési hirdetményikivonat
felvesz lapunk kiadóhivatala. II. éves növendékek. A tőrcsapat és
Békésszentandrási Takarékpénztár rt. végrehajtatónak
egyéni versenyben indultak: Weber
özv. Bleycr Dezsőnc Schwartz Rebeka végrehajtást szen
Aladár III. éves. Gál Iván és gróf Hal
vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi
— Közgyűlés. A Szarvasi Sakkor e hó 23-án, ler László II. éves, Bezerédj Imre L
hatóság a vegrehajtási árverést 163 P tőkekövetelés és
kedden este fél 9 órai kezdettel farija évi ren éves növendékek. Március hó 6 -án dél
járulékai behajtása végeit a Békésszentandrás község
des tisztújifó közgyűlését, amelyre tagjait ezúton után zajlottak le a kard- és a tőr-csa
ben fekvő s a békésszentandrási 2781. számú tkvi be
tétben A + 1. sorsz. 577. hrsz. 125 négyszögöl területű
is meghívja. Tárgysorozat: 1 , Elnöki megnyitó. patversenyek, 7-én. vasárnap délelőtt a
beltclkes házra 2280 P kikiáltási árban elrendelte.
2. Főtitkár jelentése. 3. Pénztáros jelentése. 4. kard és a tőr egyéni előmérkőzések és
Az árverést 1937. évi április hó 2. napján délnfán 1/sZ
Számvizsgáló bizotlság jelentése. 5. A régi tiszti középdöntő mérkőzések, vasárnap dél
órakor Békésszentandrás községházánál fogják meg
kar felmentése és új megválasztása. .6 . Esetleges után pedig a kard és a tőr egyéni
tartani.
indítványok.
Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél
döntőmérkőzések. Eredmények a követ
alacsonyabb áron nem adható el.
— Tunii— KTE 3 : 1. A Turul vasárnap Kon kezők. A kard csapatversenyben első
Bánatpénz ó kikiáltási ár 10 °/o-a, amelyet a maga
doroson játszott barátságos mérkőzési. A mérkőzés lett a hódmezővásárhelyi református
sabb Ígéret ugyanannyi ü o.ára kell kiegészíteni.
ugyan nem valami barátságos légkörben folyt le, gimnázium és megnyerte a gazdasági
Szarvas, 1936. évi december hó 12. napján.
mert a kondorosi közönség nem szívesen látja tanintézet által alapított vándordíjai (az
Dr.
Zerinváry s. k.
A kiadmány hiteléül: ^
csapatának vereségét és emiatt vasárnap több* ezüstözött pengéjű és aranyozott kosarú
kir. járásbiró.
Győri László s. k.
ízben kisebb-nagyobb tüntetést rendezett a ven díszkardot). Második lett a szeghalmi
s. hív. lisztv.
dégcsapat és a mérkőzés egy részét vezető egyik református gimnázium. Harmadik lett a
biró ellen. Miután a megsértett bíró elhagyta a szarvasi evangélikus gimnázium. A tőr
O—
Fizessen elő
pályái, a kondorosiaknak megfelelő biró vette át csapatversenyben első lelt a gyulai r.
a SZA R VA SI KÖ ZLÖ N YRE!
a meccs vezetését, aki háromizben is itélt bün kát. gimnázium. Második lett a hód
tető 11-est a Turul ellen, azonban azokat érté mezővásárhelyi református gimnázium.
kesíteni nem tudták, mivel Wéber mindegyiket Harmadik lelt a szarvasi m. kir. közép
Helybeli gabonaárak
zsákmányul ejtette. A gólokat Szentpéteri I. (2) fokú' gazdas^LJaninlézet. A tard egyéni
és Grünwald rúgták, az eredményen az egyik
. . * 18.- - —
lelt
Búza . .
kondorosi csatár szépített. — Vasárnap a Turul Kiszely Pál (szarvasi evangélikus gim
. .
9 50 - 10 Tengeri m.
itthon játszik bajnoki mérkőzést a Gyulai AC-al. názium VIII. o. lanuló), második lett
13--- 1350
Árpa (új) ,. /
. . 14 - - 14 50
Zab
. . .
— Datolyaszölö (Afus-Ali) a csemegeszőlők Kálmán György (szarvasi m. kir. közép
királya: Minden igényt kielégítő, középérésű fokú gazdasági tanintézet II. éves nö
vendék, harmadik lett Patzauer Sándor
és bőtermő fajta. Csodás, nagy, lazafürlű és (hódmezővásárhelyi református gimná
P U B L I K Á C I Ó
bogyójú, keményhúsú, kellemes arómájú, jól ziumi tanuló). A tőr egyéni mérkőzés
Tanyást keres: II. 61., IV. 408., 11. 424-, 111. 209. —
tartható és szállítható. Magas áron értékesít ben első lett Ritter Tibor (gyulai
kát.
Félfertály föld eladó, 111. 225. — Ház eladó: IV. 280..
hető. A jelen kor legértékesebb csemege- gimnáziumi tanuló), második lett HalIV. 408., I. 43!., IV. 609., I. 482.. 111. 266.. Zöidpázsitr
560.,629., 611., Öszénáskert: 621- --Hereszéna eladó.
szőlője. 20 db simavessző 6 P, 15 db hazai mágyi Dénes (szegedi Tunyogi gimná
T 111. 177. és T IV. 140. — Tehenek, borjú eladó, T
ziumi tanuló), harmadik lett Mónus Sán
gyökeres 6 P, 10 db oltvány Ripárián 6 P, dor (hódmezővásárhelyi református gim
VII. 49. —'Takarmány eladó: T II. 136., T 111. 227.,
V. 313/1, T III. 379. — Répa eladó: 111. 71., 1V.37.—
10 db Berlanderin 7 P. Kérje tanulságos le náziumi tanuló). A vándordíjon kívül
2 hold föld eladó, II. 191. — Keresztépület eladó IV.
írásomat s árlapomat más fajokról, gyümölcs- érmet kaptak az I—III. helyezésű csa506. — Egy hold föld eladó, II. 451. — Két járás ki
adó, IV. 379. — 1400 négyszögöl föld és tehén eladór
oltványokról. Zöld Ignác, Sárkeresztur, Fejér patversenyzök és I—VI. helyezésű egyéni
T Vili. 135. - 4 hold föld eladó, VII. 637. - Ve tógép,
versenyzők.
A
vérseny
eredményeként
megye. Komoly összeíró ügynököket minden
takarmányrépa eladó, egy fiút szabótanoncnak felvesz.
a budapesti országos KISOK-bajnoksáIV. 111. — Motor eladó, 111. 132. — Széna eladó. 1. 189.
községben keresek.
gon részt vehetnek az I —III. helyezést
— Temető alatt pótlék eladó. Krakó 39. — A Szarvasi
KISOK délkeröleti vivóverseny. Már
Közlöny a legjobb barát I Minden héten pontosan meg
elért csapatok és az I —VI. helyezést
látogatja. mindenrőh értesíti Önt. Fizessen elő reá I
cius 6 -án és 7-én a gazd. tanintézet ren
elért egyéni versenyzők.~A versenyzők
dezte meg a KISOK délkerületi kardvasárnap délben ünnepélyesen megko-,
és tőrvívóversenyét az evangélikus fő
szorúzlák a hősök szobrát.
gimnázium tornacsarnokában. A nagy
—
Járási mezei futóverseny. A szarvasi já
szabású versenyen 1 1 középiskola kardrás Lévente Egyesületei e hó 7-én tartották meg
és tőrvívóí vettek részi. Es pedig: a
Szarvason mezei futóversenyüket. Ezen verse Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedvebékéscsabai evangélikus Rudolf reál6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.
nyen résztvettek Szarvas, Békésszentandrás, Kon
gimnázium, a hódmezővásárhelyi refor
doros és Öcsöd 38 versenyzővel. A szép me Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Nagy Sándor
mátus gimnázium, a gyulai r. kát. gim
zőny, valamint a verseny eredményei fényes bi könyv- és papirkereskedése Szarvas, I., Horthy Miklós
út 9. szám.
názium. a csongrádi állami reálgimná-,
zonyítékai a járásban folyó rendszeres, komoly
jzium, a szeghalmi református gimnázium,
tréning munkának, melynek irányításával a jár.
• * Kiadó bútorozott udvari szoba konyhá
a szegedi piarista gimnázium, a szegedi
teng. kir. által és utasításai alapján a múlt év val, villanyvilágítással, III. kerület, Kristóffy
Klauzál reáliskola, a szegedi Tunyogi
ben a Testnevelési Főiskolán edző thnfolyamot utca 78. szám alatt.
gimnázium, a szarvasi evangélikus gim
végzett Bankó Sándor atléta sportoktató lett meg
názium és a szarvasi m. kir. középfokú
. I. kerület 482. számú háfc 830 négyszögöles
bízva. Az egyes Levente Egyesületek atlétp sportgazdasági tanintézet. A 10 középiskolá
oktatói a tervezeteket és tréning utasításokat ha kerttel szabadkézből jutányos áron eladó.
tól összesen 53 versényző indult, még
vonkénti gyakorlatokon veszik át Szarvason. E Érdeklődni lehet ugyanott._________________
pedig : a békéscsabai Rudolf reálgim
tervszerű, egyöntetű munka eredményei az alábbi
. Kétszobás lakás kiadó. 1. kér. 57._______
náziumtól 1 0 , a hódmezővásárhelyi re
versenyeredmények is. A) csoport (senior) Távol
formátus gimnáziumtól II, a gyulai r.
ság 2500 méter. 1. ZJeszik Mátyás SzLE. 2.
• Grósz-féle varrógépüket helyiség, a postá
kát gimnáziumtól 5, a csongrádi állami
Kohút Pál SzLE. 3. Marsai István SzLE. 4. Győii val szemben kiadó.
i
reálgimnáziumtól 3, a szeghalmi reforLászló Békésszentandrási LE, 5. Rónyai S. Öcsödi
jnátus gimnáziumtól 8 , a szegedi piarista
LE. B) csoport (junior) Távolság 2590 méter. 1 .
. 11. kerület, 144. számú ház eladó.
gimnáziumtól 2 , "a szegedi Klauzál reál
Zahorecz Pál Kondorosj LE. 2. Szvetkoyjcs Jó
iskolától 1 . a szegedi Tunyogi gimná
. 2 —3 szobás lakást mellékhelyiségekkel^
zsef Békésszentandrási LE, 3. Vélki Pál SzLE,
ziumtól 1 , a szarvasi evangélikus gim
4. Kiss János, 5. Széli Imre Békéweentandrási együtt keresek. Cím ja kiadóhivatalban meg
náziumtól 4, a szarvasi m. Kir. közép
LE. Pontarány : 1 . SzLE 15. 2. Békésszentand- tudható.
fokú gazdasági tanintézettől 8 versenyző.
rési LE 9 pont, 3. Kondorosi LE 5 pont. 4.
A tanintézettől a kard-csapatversenyben
féld**
NÁGY SÁNDOR
Öcsödi LE 1 pont.
indultai} : Dienes'Mihály IV. éves, OrNjmatotf a S u n id Kfeliay mywmám* UpkUMvtf'
UJft lyosáljttaif L fltm ; MIkUi tt 9« nku,
„Erik a búzakaJ4ez“ március M-én a Vigadóban
bázi Imre III. éves, Kálmán György U.
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