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Dinamikus konzervativizmus
Irta i Dr. Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter

Reformokra szükség van. Az or
szággyűlési képviselőválasztások ered
ménye, amelyben a nemzetnek olyan 
túlnyomó többsége a kormány reform- 
programmja mellé állott, teljes mérték
ben ezt a felfogást igazolja, támogatja. 
E reformokkal, természetesen, nem 
rombolni, hanem épiteni akarunk, nem 
revloúciót kívánunk, hanem evolúciót 
és azoknak olyan végrehajtását, hogy 
közben se álljon be az illető gazda
sági területen törés. Némely oldalról 
kétségeket támaszlotlak arra nézve, 
hogy erőteljes reformpolitikánk össz
hangban van-e konzervatív felfogá
sunkkal, erre határozott igennel felelhe
tek. Konzervativizmus alatt én ugyanis 
dinamikus konzervativizmust értek, 
amely nemcsak konzerválja, megőrzi 
a nemzet erőit, nemcsak helyzeti 
energiaként halmozza fel. . azokat, 
hanem dinamikus erőkifejtéssel a hala
dás irányában lalbaveti és alkotá
sokba fekteti őket. Ezt a dinamikus 
konzervativizmust érvényesítjük mi, 
követve az angol példát, ahol éppen 
a konzervatív párt kezdeményezte a 
a választójog széleskörű kiterjesztését 
és a munkásvédelmi törvényeket. Nem 
kell aggódni attól, hogy ebben a re
formpolitikában az ifjúságnak is sze
repet juttatunk. Nem félni kell az ifjú
ságtól, hanem szeretni kell az ifjúságot. 
Az ifjúságnak szüksége van az időseb
bek tapasztalataira és életbölcseségére, 
de a nemzet nem nélkülözheti az ifjú
ság márciusi lendületét. Én, állásomnál 
fogva, a gazdasági reformokkal kell, 
hogy foglalkozzam, de ki kell emel
nem, hogy azok végrehajtásához is 
szükség van lelki és nevelésügyi refor
mokra, erkölcsi megújhodásra. Szé
chenyi szavát kéll követnünk: minde
nekelőtt önmagunkat kell megreformál
nunk. ;Dolgo$abb njagyarokká .kell 
átalakulnunk. A  munka megbecsülé
sét kell előtérbe helyeznünk, azon az 
alapon értékelve, hogy mennyit nyújt 
a köznek- Ez az értékelés előbbre 
vihet a tőke. és ipunka harmóniájának 
megvalósításánál, a munkáskérdés 
nemzeti alapon való megoldásánál, 
közéleti tisztaságra és tisztességre és 
új embertípus kinevelésére kéll töre
kednünk. A családvédelmi igondolat- 
-nak .kell áthatni intézkedéseinket és 
jogszabályainkat, népi politikát köves
sünk, mejynek célja a kisember védel
me, s az egézséges önérdek érintése 
nélkül a közre káros túlhajtott önzés 
visszaszorítása. A kisember védelmét

szolgálják a többek közöli a tiz hol
dig terjedő birtokosok megsegítésénél, 
a kisipari hitelnél, az adóügynél tett 
legújabb intézkedések, továbbá ide 
sorozhatok, hogy közszállításoknál a 
legutóbb megjelent kormányrendelet 
szerint a kisiparosok 25 százalék he
lyett csak 15 százalékot tartoznak az 
Országos Társadalombiztosító Intézet
nél lekötni és rövidesen méltányos 
kényszeregyezségszerü rendezési mó
dot fogunk biztosítani, a még meg
menthető egzisztenciák megóvása 
érdekében az Országos Társadalom
biztosító Intézet és a Magán Alkalma
zottak Biztosító Intézetével szemben 
fennálló hátralékok tekintetében is. Ide 
tartozik a gazdaárverések elhalasztá

sára vonatkozó rendelet és az a 
kormányintézkedés, hogy július else
jétől kezdve a községi alkalmazottak 
készpénzbeni illetményeit az állam 
fogja kifizetni, mivel évek hosszú sora 
óta hangoztatott kívánságukat az ehhez 
fűződő áldozatok árán is megokoltnak 
tartottuk teljesíteni. Földbirtokpolitikánk 
a magántulajdon alapján állva, minél 
több önálló egzisztencia megteremté
sére, illetőleg a bajbajutottak lehető 
megóvására törekszik és a földet azok 
kezébe kívánja juttatni, és tenni óhajtja 
ezt helyes pénzügyi megalapozással a 
rendelkezésre álló összes eszközök 
összhangzatos egymásba kapcsolódó 
alkalmazásával.

Kétszáz évvel ezelőtt volt 
a békésszentandrási kurucok felkelése

Rákóczi nevével indultak Gyula vára ellen 
a felkelő szentandrási magyar parasztok

A nagy Rákóczi már tizenkilenc napja 
halott. A Nagyságos fejedelem elpihent a 
Márványtenger partján, „Istennek adván a 
lelkét, mivel úgy halt meg, mint egy gyermek, 
ő  szegény árvaságra hagyva bennünket ezen 
az idegen földön'* — irja nagy fájdalommal 
Mikes Kelemen, de a tudósítás mégnem ért 
el a szenvedő magyarhaza minden részébe, igy 
Békésszentandrásra sem. Az Alföld újonnan 
épített községei különösképen nagyon érezték 
az osztrák elnyomatás keserves terheit és 
Rákóczi zászlajának célszavai eljutottak a 
pór -népségekhez is. A felekezeti türelmetlen
ség, a nagy birlokszerzések, a katonai és 
polgári közigazgatás szervezkedéseinek túl
kapásai, a kincstári hivatalnokok nyerészke
dései, a -megyei urak önkényeskedései a nép 
türelmét teljesen kimerítették. A nép nem 
birta mér a nehéz igát és a szabad hajdú
élet korlátozása végkép elkeserítette úgy a 
magyart, mint a rácot. És ez a szenvedés a 
vallási fanatizmussal párosulva egy táborba 
hozta a kálvinista magyart és az orthodox 
rácot. A nép még mindig remélte, hogy a 
Nagyságos Fejedelem hazajön, aki katolikus 
létére a protestánsokért is küzdött. De a vá
rakozás tettekben is kifejezésre jutott. Békés- 
$zentandráson 1735. április 27-én összegyűlt 
vagy hetven ember Vértesy Mihály biró, Se
bestyén János esküdt és Dobozi Pap Gás
pár vezetése alatt. Tokay György a .sarkadi 
hajdúkkal jött el a-találkozásra .és .hétszeri 
tanácskozás után e napon kitűzték a felke
lés zászlaját és egy hét múlva már az Al
föld minden részéből egybeállt 14 zászló
aljjal nyomultak Békés, Gyula és -Erdőhegy 
felé, hogy a békéitekkel, bihariakkal és za- 
j^ndiakkal egyesüljenek. Vezérüknek , a .Ka
tonai készségéről közismert Szegedinac Jbva- 
noyics Pérót választották meg. aki a török 
elleni csatákban tűnt ki nagy vitézségével. 
A bécsi ^kormány őt a marosmenti határőrség 
pécskai kapitányává nevezte ki és élénk részt 
vett Rákóczi felkelő magyarjainak irtásában. 
De amikor a bécsi k^marilla a rácokat ka
tolikusokká akarta tenni, Péró is fellázadt 
és a felkelők élére állt. A Békésszentandrás-

ról elindult felkelő hadsereg Rákóczi nevével 
kelt útra és bizony anyagiak hiányában rab
lásra is vetemedtek. Lovakat kerítettek és 
Csabacsüd alatt kirabolták a magyaróvári 
mészárosokat és néhány örményt. Bartha 
Istvánt és Kovács Dánielt Péróhoz küldték 
Pécskára azzal, hogy ők fegyvert fogtak és 
ugyanazt tegyék a rácok is. Érdekes, hogy 
szarvasiak — akik az áj község alapozásé
nak nagy munkájával voltak elfoglalva, ele 
meg jól is érezték magukat Haruckern meg
értő jóindulata alatt — nem csatlakoztak ta 
kurucokhoz. A felkelők először Gyu)a $Hen 
vonultak, de bizony a kaszával-kapával fel
fegyverkezett kurucok nem tudták beyenni a 
gyönge és kevés őrségű várat. Három napi 
ostrom után továbbvonultak, hogy Zarándon 
egyesüljenek a rácokkal, de ott a rácok raj
tuk ütöttek, akiknek segítségében biztak és 
május 9-én szétverték a szentandrási felke
lőket. Ezzel vége is volt a felkelésnek és 
jött az üldözés és a vértörvényszék- így hát 
szertefoszlott a szentandrásiak szép álma, 
hogy Rákóczi is bejő az országba és a fran
cia király is küld majd nekik segítséget. 
„Budára magyar királyt foghak tenni" — ter
vezték, de bizony ők kerültek hóhérkézte, 
mint egykoron Esze Tamás mezítlábasai. Az 
ítélet szörnyű volt. Budán a vértörvényszék 
Jöi;ger tábornok alatt Pérót, Sebestyént, Pász- 
toryt és Szilasyt kerékbe törette, tetemeiket 
négyfelé vágták úgy tették ki az akasztóiéra. 
Hat halálra ítélt között kockát vetettek fes 
csak azt a négyet végezték ki, akik legkeve
sebbet vetettek. így végződött a békésszent
andrási Péró-lázadás kétszáz évvel ezelőtt 
amelyre kétszáz éves évfordulóján most 
visszaemlékezünk. A lázadással történeilem- 
könyveink igen röviden foglalkoznak. Hosz' 
szabb tanulmányokat Papp Károly : Az 1735. 
évi zendülés története és Márki: Péró láza
dása (Budapest, 1893.) címmel irtak. Egy 
egykorú metszet is maradt reánk a lázadás
ról, mely 8 képben ismerteti Péró és társai
nak borzalmas bűnhődését. A regényiroda
lomban Abonyi Lajos, az egykor közismert 
írónk irt hosszasabban a békésszentandrási



felkelésről „Az utolsó kurucvilég" cimű so
kat olvasott regényében. A magyar paraszt* 
szocializmus kétszázév előtti nagy fellángo
lásáról bizony már keveset tudunk és ezért 
az évforduló alkalmával emlékeztünk meg 
most róla.
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Egy talpalatinyi hely
Fiume egyike a mi legnagyobb vesztesé

geinknek. A magyar tengerpart, a magyar ten
gerhajózás és a magyar tengeri kikötő elvesz
tése érzékeny csapás volt, amelyet épen úgy 
megsinylett a szűk keretek közé szorult magyar 
gazdasági élet, mint a felvidéki erdők és az er
délyi bányák, valamint a fejlett ipari vidékek 
elvesztését. Az ország egyes területein az éppen 
mosf tefolyt választási küzdelmekben ezekről 
a hatalmas veszteségekről esett legkevesebb szó, 
amikor a munkanélküliséget, az általános ínsé
get és az állástalan ifjúság problémáit kellett meg
világítani. Pedig, ha túltesszük magunkat a párt
politikai érdekek minden bűvkörén és tárgyila
gosan, higgadtan, a magunk feje után igyek
szünk gondolkozni, lehetetlen át nem látnunk, 
hogy abban a szorító ellenséges gyűrűben, az 
utódállamok köröskörül ránknehezedő nyomása 
közepette, elvágva a természetesen kialakult 
ezeréves magyar gazdasági egység fontos terü
leteiről, a csonka ország egyetlen párt bölcsesége 
által sem volna boldogítható. Különösen nem 
akkor, amikor a még fel nem darabolt és ki 
nem fosztott, sőt területben és vagyonilag meg
gyarapodott államok is súlyos válságban ver
gődnek. Át kell látnunk, hogy számunkra nincs 
más kivezető út, mint minden magyar erőnek 
összekovácsolására arra az emberfeletti küzde
lemre, amellyel le kell döntenünk a trianoni ha
tárok szűk börtönfalait. Utat kell nyitnunk a 
magyar élei számára s ebben á mindennél fon
tosabb s minden pártcélt elhomályosító nagy, 
egyetemes nemzeti törekvésben fontos lépési je
lent az az eredmény, hogy a közeli napokban 
újra megindul a magyar élet Fiúméban. Fiúméba
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visszatér a magyar vámhivatal, visszatér a ma
gyar szó és visszatérnek a magyar tengerihajók. 
Nem kapjuk vissza Fiúmét és a magyar tenger
partot, amelytől még széles, elrabolt területeken 
táborozó ellenséges erők választanak el de visz- 
szakapunk eyy talpalattnyi helyett amelyen — 
ott, a fiumei mólók és tárházak világában — 
ismét gyökeretverhet és felvirulhat a magyar 
élet. Kitörő örömmel kell üdvözölnünk ezt az 
eredményt, mert ez az első rés, amelyet a cél
tudatos magyar nemzeti erőfeszítések nyitottak a 
trianoni börtönfalakon. A Fiúméban, az Adria 
partján újonnan felröppenő magyar lobogó fénylő 
ragyogása szolgáljon buzdításul mindnyájunknak 
a további testvéri Összetartáshoz és türelmes váll
vetett küzdelemhez, mert utat kell törnie a lefoj
tott magyar erőnek észak, kelet s dél irányában.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason április hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszertára látja efc-

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót,10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvű isten
tiszteletet tartanak úrvacsoraosztással.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise, 10 órakor szentbeszéd, nagy
mise. délután 4 órakor vecsernye. Köznapokon a szent
mise reggel fél 8 órákor, litániák délután 4 órakor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvához dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— Iskolalátogatás. Dr Koltay Alajos a pol

gári iskolák tankerületi főigazgatója április hó 

25-én a szarvasi m. kir. állami polgári leány

iskolát látogatta meg. A kiváló tanügyi férfiú 

az intézet tanulmányi és fegyelmi állapotát 

egyaránt jónak találta és az észlelt eredmé

nyek felelt megelégedésének adott kifejezést.

— Áthelyezés. Kádas Ferenc postatisztet a 

kereskedelemügyi miniszter Békéscsabára 

helyezte át. A közismert és nagyrabecsült 

postatiszt távozását sajnálaltal vették tudo

másul nagyszámú barátai. A Turul Sportegye* 

sülét, tiszteletéreszombaton este búcsúvacsorát 

rendez.

— Eljegyzés. Farkas Margitka Püspökladány 

és Weinberger Imre Szarvas jegyesek. (Minden 

külön értesítés helyett.)

— Evangélikus napok Szarvason. Az Orszá

gos Luther Szövetség május hó 17., 18. és

19-én városunkban rendezi meg ez évi 

összejövetelét, amelyen az ország legkivá

lóbb szónokai és az egyházi élet kitűnőségei 

adnak egymásnak találkozót.

— Segélyezés. A vármegye törvényhatósága

H. Kiss István öcsödi lakosnak tüdővizenyő

ben elhullt lova pótlásához 60 pengő segélyt 

szavazott meg.

— Közgyűlés. A szarvasi Iparosifjak Önkép

zőköre április 28-án délután 3 órai kezdettel 

tarlja meg évi rendes közgyűlését.

— Június 15-ére befejezik az iskolai tanévet.
Értesülésünk szerint a kultuszminisztérium 

most adta ki rendeletét, amely szerint az 

iskolaévet június 15-ére be kell fejezni. A 

rendelkezés szerint nemcsak az anyag elő

adásával és feldolgozásával kell ezen időre 

készen lenni, hanem ezen időpontig be kell 

fejezni az iskolai vizsgálatokat is; kivételt 

képeznek az érettségi vizsgálatok.

— Közgyűlés. A Szarvasi Dal karé hó 27-én 

szombaton este 8 órai kezdettel tartja meg 

évi közgyűlését az Ipartestületben.

— Műkedvelő előadás. Az öcsödi Iparoskor 

vasárnap nagy sikerrel adta elő « „Te csak 

pipálj Ladányi*4 cimű színművet. A darabban 

Kiss Géza, B. Farkas Mariska; Kiss Mariska, 

Révész Böske, Varga Juliska, Makai Károly 

és Kiss Dezső szerepeltek. A darabot Jordán 

János rendezte.

— Gondos teninszjátékos tenniszütőjét csak 

szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 

Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

A napsütés okozta arctisztátlanságok az arc 
izzadása és fényes arcbőr ellen a tudomány mai 
állása szerint a legkiválóbb kozmetikai szer a
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Ezt használja, hogy arcbőre állandóan hamvas, 
üde, fiatalos maradjon.

Soha nem észlelt hatást fog elérni I

S Z E R E N Á D
Regény, írta: MÁRCIUS 
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— Dehogy van ! — kötekedett még kissé 
a tudós. Nem utolsó sorban szükséges hozzá a 
legilletékesebb személy hozzájárulása is I .. .

— Ó ! ezt csak bízza ránk, drága főorvos 
ú t  ! — véleményezte repesve Hedda. — Nem 
megyünk be hozzá?

Pár másodperc múlva már ott állott a mo
solygó hármas tanács a sebesült ágya körül.

Október a váratlan, kedves kívánságra 
előbb tágra nyitotta. majd pár percre boldogan 
lehunyta dióbama szemét. Majd pillantását új
ból felemelte, hogy azzal hálás szeretettel simo
gassa végig azt a három, drága jó embert.

Halk hangjában eltitkolhatatlan öröm rezgett.
— Heddikém ! . . .  Nórám I .. Mikor indul

junk ? Azonnal vagy tüstént ? !

Az bizonyos, hogy Október a legszebb 
álmában sem kívánhatott volna magának üdí
tőbb és kedvesebb üdülést, mint amit az Ányos- 
villában kapott, ahol családtagnak tekintették s 
ahol annak is érezte magát. Két barátnőjének 
aggódó gondoskodása, szerető jósága, mint lát
hatatlan virágillat vette körül minden lépését, 
mozdulatét és az álmait is. A nők finom ösz

tönével megérezték, hogy a lábadozónak mennyi 
abszolút pihenőre és semmittevésre, mennyi 
könnyű szórakozásra és mennyi egyedüllétre és 
unatkozásra van1 szüksége. Pontosan tudták azt 
is, hogy mennyi szabadságot lehet neki apró- 
cseprő dolgokban engedélyezni, de viszont 
mennyire is kell felette feltétlenül zsarnokoskodni.

A báró egyizben meg is jegyezte félig tré
fásan, félig komolyan :

— Túlságosan elkényeztetnek. Nem való 
ez ilyen viharvert vén kalóznak. Mi lesz velem, 
ha ebből az álomvilágból egy borús napon a 
rideg, való életre kell felébrednem ? !

Behúnyta szemét és hátradőlt hintaszéké
ben az öreg ezüsthárs alatt.

Kérdésére két hangtalanul simogató, bár
sonyos női kezecske adta meg a választ. Lehe- 
letfinoman érezte őket jobbról-balról. a hintaszék 
mindkét karfáján pihenő kél kezén.

A kis keze|t virágszirom-hajtásaiból angyal
suttogást vélt kihallani:

— Miért gyötrőd magad ilyen kérdésekkel ? 
Hát nem tudod úgy berendezni az életet, hogy 
örökre itt marad; közöttünk, velünk ? I

Szaggatott sóhaj tört fel önkéntelenül az 
ajakára.

— Van valami baja, édes Feri bécsi ? 
Bántja valami? — kérdezte aggódva, közelebb 
hajolva Nóra.

— Semmi kis Athéném, — tréfált a báró,

megcirógatva az ölében pihenő Zsóka cicát, — 
csak arra gondoltam, hogy mi lesz ezzel a kis 
jószággal is, ha én visszamegyek Pestre? Ki 
fogja neki ott olyan jól gondját viselni, mint 
maga ?!

-- Ó. azon a legkönnyebb segíteni I . . .
— nevetett dévajul a szép háziasszony. De rög
tön észbe is kapott és egy és ugyanazon pilla
natban el is pirult Nórával együtt. A báró egy
szerűen ennivalóan bájosnak találta ugyan a két 
nő zavarát, de hogy-hogy nem: az ő arcát is 
elfutotta a hőség.

— Kakuk- kakuk 1 — hangzott a kert mé
lyéről a nyári alkony rendes beharangozója.

Ez kapóra jött Októbernek.
— Hány évig élek? — kérdezte.
Egy közeledő, derűs hang adta meg rá a 

választ.
— El fog az neked édes öcsém kétszázig 

is számolni, emiatt ne fájjon a fejed. Nem jön
nél inkább egy lassú sétára velem ? Sorra meg
mutogatnám neked a kertünk újabb nevezetes
ségeit, amiket nem ismersz.

Hedda papája, az öreg Ányos Pél, a ki
váló botanikus volt az. aki csibukjával és házi 
sipkájával a társaság mellett termett. Október 
azonban ebben a percben semmi kedvet sem 
érzett hozzá, hogy ezt az idillikus hármast fel
bontsa. Valószínűleg a nők sem. Ravaszkás arc- 
kifejezéssel fordult tudós házigazdájához.



Hazaszállítják Gyóni Géza költő hamvait
A  volt szarvasi diák hamvait a budapesti Kerepesi-temetőben 

helyezik örök pihenőre
A volt szarvasi diáknak, Gyóni Gézá

nak, a krasznojarszki fogolytáborban elhalt 

magyar költő hamvainak hazahozataléra most 

bizottság alakult. Az orosz szovjet megadta 

az engedélyt arra, hogy a Krasznojarkszban 

eltemetett költő hamvait kiemeljék sírjából 

és hazaszállíthassák Magyarországba. A költő 

fivérével, Áchim Mihály főhadnaggyal van

egy sírban eltemetve. Hamvai felismerését 

megkönnyíti, hogy halála után vasabroncsot 

illesztettek a költő felső törzsére. A költő 

holttestét a Kerepesi-temetőben építendő ha

talmas kriptában helyezik majd örök nyuga

lomra, fivérét pedig hazaszállítják Gyóma. 

A költő holttestének kiadása előreláthatóan 

halálának évfordulóján, június 17-én lesz.

A kormány törvényt készít elő 
az ipari zugmunkavállalók ellen
Az iparostársadalom nehezen várja a kormány

intézkedés végleges rendezését
Régi kívánsága az ország iparosságának, 

hogy a kormány megrendszabályozza a kontár

kérdést. Az iparosok képesítésük megfelelő 

színvonalra emelését kívánják, hogy igy meg

akadályozzák a szabad ipart veszélyeztető 

zugmunkavállalásl. Mint értesülünk, a keres

kedelemügyiminisztériumban már megkezdték 

a kontárkérdésre vonatkozó törvénytervezet 

elkészítését, amit azután bemutatnak a szak

érdekeltségeknek. A készülő tervezet szerint 

a segédi vizsgát tett tanonc ötévi segédi gya

korlat után mestervizsgát köteles tenni egy 

szakbizottság előtt. Az az iparos, aki ezt a

mestervizsgát leteszi, külön igazolványt kap, 

amellyel munkát vállalhat. Ezzel az igazol

vánnyal akarják megszüntetni a kontárkérdést, 

azáltal, hogy a mester a munka vállalásakor 

köteles azt felmutatni és a megrendelő is 

köteles az iparostól az igazolvány felmutatását 

kérni. Az a munkárendelő, aki nem kéri az 

igazolványt, kontármunkát rendel, amiért 

szigorúan megbüntetik. A készülő törvény

tervezet az iparosság körében általános örömet 

keltett, mert egyedül ez a mód látszik alkal

masnak arra, hogy egyszersmindenkorra meg

oldódjon a kontárkérdés.

— Térzene az Erzsébet-ligetben. Honthy 

Sándorné a szarvasi Erzsébet-liget vendég

lőse vasárnaptól kezdve minden vasárnap dél

előtt fél 11-től és défülán B órától térzenét adat 

elsőrangú cigányzenekaréval a nagyközönség 

részére. Az életrevaló ötletet nagy örömmel 

fogadja a város korzózó közönsége és a Fő

utcai korzó vasárnap délelőttönkint igy a ligeti 

kioszk köré helyeződik át.

— Országos vásárok. A túrkevei országos 
vásárt április 28-én, a mezőtúrit május 6 és 
7-én tartják meg.

önnek is tartozom
bejelenteni, hogy cséplő, gőz
kazán, traktor, autó csakis

c s a p á g y a k k a l  működik 
kifogástalanul.
Bakok, csapágyházak raktáron I

D A NK Ó műszerész
Szarvas, Árvaház. 

Kérjen árajánlatot!

— Vizbefojtotta férje törvénytelen kislányát 
egy szentesi asszony. Juhász János szentesi 

béres tiz évvel ezelőtt otthagyta feleségét és 

összeállt egy másik asszonnyal. A vadházas- 

ságból leánygyermek született, akit Molnár 

Teréznek hívnak. Két évvel ezelőtt kibékült 

a béresházaspár és odavették a kis Molnár 

Terézt is magukhoz. Juhásznéazonban sehogy- 

sem tűrte a kisleányt, állandóan ütötte-verte 

és enni is alig adott neki. Szombaton borral 

leitatta a leányt, kicsalta a Tiszapartra és bele

lökte egy kubikgödörbe. Addig nyomta a kis

leány fejét a víz alá, amig az megfulladt. 

Juhászné ezután a csendőrségre ment és sírva 

előadta, hogy Molnár Teréz rőzseszedés köz

ben a vizbefúlt. A csendőrök faggatására 

azonban később bevallotta az asszony, hogy 

meggyilkolta a kisleányt. Letartóztatták.

— Mielőtt beszerezné tenniszutöjét vétel

kényszer nélkül tekintse meg Nagy Sándor 

könyvkereskedő készletét, hol kedvező fize

tési feltételek mellett vásárolhat már 14 P-től.

q/xs

a m a z o k  m a g v a  l

— Állatbetegségek. A legutolsóállategészség

ügyi kimutatás szerint járásunkban' a követ

kező állatbetegségek fordultak elő. Rühesség 

Öcsödön egy tanyában, sertéspestis Kondo

roson 1 majorban, Öcsödön 1 udvarban.

— Elvesztette a cselédkönyvét. András Anna 

szarvasi lakos cselédkönyvét elvesztette. A 

könyvet megsemmisítették.

— A Budapesti Nemzetközi vásárra szóló fél

árú (50 százalékos) vasúti igazolványok, ér

vényes április 27-től május 19-ig, mindennemű 

felvilágosítással fAndermannál a Budapesti 

Nemzetközi Vásár képviselőjénél kaphatók. 

A jegy ára P 2’80 — A Budapesti Kertészeti 

kiállításra szóló 1 pengős jegyek, kedvezmé

nyes árban, 60 fillérért beszerezhetők, érvényes 

május 3-tól május 13-ig, Andermannál.

Több évi párizsi tartózkodás és egyetemi

végzettség után

francia nyelvórái ad,
könnyű módszerrel Sxékely Róza. 

Érdeklődni: Székely-ékszerüzletben, Piactét.

Szőrme*1 és városibundákaí
molykár elleni megóvásra
elfogad DARIDA divaíszűca

Szarvas, Postával szemben.

Friss készítésű TENNISZÜTŐK
már megérkeztek és nagy választókban kaphatók

NAGY SÁNDOR könyv- és papirkereskedőnél
Kedvezményes részletfizetés. — OLCSÓ ÉS SZAKSZERŰ HÚROZÁS. — S. M. „Spencw versenylabdák eredeti áron.
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^  I DANKO müszertszné̂ SzarvaŝÁrvaházJ

Zsúfolt ház nézte végig a Juhászlegény 
értékes előadását

Nagyszerűen sikeriilt a kereskedőalkalmazottak műkedvelő-előadása

H E T E N K É N T
írja: OROSZ IVÁN

Megmásíthatatlan 
bizonyosság

William Scaiffe scheffieldi vászonkereske
dőnek ugyanaz volt e baja, mint egészlelkű édes 
mindnyájunknak, hogy ragaszkodott ehhez a 
cudar élethez. Bármennyi bút, bajt, szenvedést 
is nyújt ez a földi lét és nagy árat k’ell fizet
nünk minden piciny öröméért és ha több is a 
szenvedés, mint az öröm, mégis csak igyekszünk 
belekapaszkodni ebbe a reális valóságba, 
amiből egyszer, ha akarunk, ha nem mégis csak 
krröbbenünk az elmúlás örökkévalóságába. Ami
kor gyermek voltam, gyáva és gondtalan prunkó, 
bizony igen sokszor elbőgtem magam az elmúlás 
gondolatára. Azóta bizony én magam is sok 
mindenen átmentem, az elmúlt évek nemcsak 
kopaszodó fejemen, hanem lehiggadt gondolko
dásomon is megmutatkoznak és ma már gon
dokba fáradt fiatalságom megnyugodott az el
múlás gondolatában. Amikor az ember erősebb 
kapcsolatba jut a természet pazar és örök tör
vényeivel, filozófiája is lecsöndesedik és a ter
mészetes folyamatok törvényeiben meglátja a 
célszerűséget és a tökéletességet is. Ám mégis 
szép az élet, mondja az ember, különösen ak
kor. amikor jól érzi magát és dús örömök szí
nesítik óráit és ezeket az örömöket csak az teszi 
igazakká, hogy ilyenkor nem gondol az ember 
a halálra. De cikkem elején említett vászonke
reskedő képes volt inkább eldobni megától az 
élet örömeit, csakhogy az örök életet biztosítsa 
magának itt e földön. Ö nem gondolt arra, hogy 
a halhatatlanság nem a test megmaradásában, 
hanem a szellem kiválóságában és a lélek nagy
ságában van. Mert hol is vannak már azoknak 
a nagy szellemeknek porhüvelyei és az azokat 
összetartó erők, akiknek emlékezete, műveinek 
nagysága még ma is él és élni fog az emberi 
lét végső fokáig sőt azon túl is az örök szelle
miségek tündöklő földöntúliságában. William 
Scaiffe a Jorkshire grófságbeli angol vászonke
reskedő nem bebalzsamozással és piramisok 
építésével akarta testét megóvni az elmúlástól, 
mint tették örök emberi önzésből embertárselődei 
az Amenofiszek, Cheopsok és Menkarák. Ó még 
1905-ben nagyon megfázott Albion ködös ege 
alatt s azóta annyira félt a tüdőgyulladástól — 
mint a tudósítás mondja — hogy nem mert ki
menni a szabadba. A külvilágot csak újságból 
és könyvekből ismerte. Ha elfogta a kíváncsiság 
órákhosszat ült az ablaka mögött és onnan leste, 
hogy mit csinálnak az emberek az utcán. Soha
sem lehet tudni ki hordja magában a betegség 
csiráját — mondotta — márpedig én nem aka
rok meghalni. És nem is engedett magához senkit, 
csak kipróbált inasát. A napokban azután a 
csalfa körülmény igen megtréfálta, mert bizony 
meghalt szegény 30 éves szobafogság után még
pedig — ó mily megrendítő — tüdőgyulladás
ban. A halál úgylátszik, hogy nemcsak biztos 
vendég mindenkinél, de hajlamos még a tréfára 
is. Igaz, hogy tréfából nem feledkezett meg sen
kiről se, amióta emberek is lakják ezt a föld- 
golyóbist és szeretik megtréfálni nagyon sokszor 
a halált gyávaságukat leleplező bátorsággal. 
Meghalni nem szégyen, még párnák között sem, 
épen ezért nem szégyen félni a haláltól sem, 
legalább is addig nem, amig az ember érzi, hogy 
életével több hasznot hajthat a köznek, mint ha
láléval. A halál megmásíthatatlan bizonyosságá
nak egyetlen vigasztalása csak az. ha az ember 
lelkiekben mindig készen áll a vele való talál
kozásra. Nem kell ahhoz egyéb, mint egy ádag- 
nyi hit és két adagnyi lelki és becsületbeli tisz
taság. Ha ez megvan, akkor jöhet a halál akár 
tüdőgyulladás, akár egy háztetőről lehulló tégla 
képében.

— Megjelent a Milliók könyve legújabb száma, 

óra 20 fiilér, kapható mindenütt. Minden szám

hoz keresztrejtvény értékes dijakkal. Megjele

nik hetenkint. Előfizetési ára negyedévre 

13 regény 2*40 pengő. Kiadóhivatal Budapest 

VI. Andrássy út 16.

A szarvasi kereskedqalkalmazottak mű

kedvelő előadása most is a hagyományos 

erkölcsi és anyagi siker jegyében zajlott le. 

A jól kiválasztott darab, a tehetséges szereplők 

igyekezete, a jó rendezés most is meghozták 

a sikert. A Vigadót zsúfolásig megtöltő kö

zönség elejétől végig a legnagyobb figyelem

mel hallgatta meg a gördülékeny előadást 

és a nyiltszini tapsok, a :fel-feltörő kacajok 

a közönség tetszését és jó szórakozását 

igazolták. Az előadás végeztével pedig za

josan ünnepelte a közönség az/ügyesen sze

replő műkedvelőket. A dajab női főszereplője 

Füzzessi Bözsi volt, aki bájos, megjelenésével* 

kedvességével vitte előre ja ^arabot Banka 

Pál mellett, akinek melég és tiszta hangja, 

pompás beleélése, ügyes és őszinte alakitó- 

képessége színészi magaslatba e/neli őt. Asz

talos Ica gazdagskálájú előadó, akinek sze

replését mindig nagy érdeklődéssel várjuk. 

Zamba Mihály az egészséges Jiumort képvi

selte Laurenczi Gyulával; Mindkettőjüket az 

első pillanatban szivébe fogadta a közönség. 

Hálás szerepeikben a leh-ető legjobb alakítást 

nyújtották. Janúrik János eredeti alakításával 

tűnt ki. Fábri Juckó, Greksza Juci, Kiszely 

Ziza, Lestyan György Arámik Pál, Laukó 

János, Nótári István kisebb szerepeikkel is 

nagyban alátámasztották sikert. Greksza Juci 

énekszámáért külön dicséretétét is érdemel. 

A libapásztorok és legények ügyes mozgása 

és tánca is megérdemelt isikért aratott. Lus- 

tyik Anna, Kiszely Ziza> Pribelszki Manci, 

Glózik Ziza, Tomka Juló, Tusjak Böske,

Ligetfalvi Mária, Janúrik Ancsi, Sonkoly János. 

Roszik György, Bankó Mihály, Balázs Ferenc, 

Szloszjár János, Fábri János, Piacsek István 

is feltalálták magukat a világot jelentő 

deszkákon. A darabot Orosz Iván lapszer

kesztő rendezte és a zenekiséretet Falussi 

Levente zenekara látta el ügyesen és szépen. 

Az előadás utáni táncmulatságon a legjobb 

hangulatban szórakozott el a nagyszámú 

közönség. P.

— Tűzoltók összejövetele. A Szarvasi Ön

kéntes Tűzotók Egyesülete május 4-én 

szombaton este bajfársi összejövetelt rendez 

közvacsorával egybekötve.

— Maga ellen vét az a tenniszjálékos, aki 

tenniszütőjét nem Nagy Sándor könyvkeres

kedőnél húroztatja.

A  jó

Í R Ó G É P
nem luxus!

Nagyon olcsó áron kap kedvező 
részletre, új vagy használt por- 
tableésirodai gépeket. Szakszerű 

javítás és karbantartás.
Díjtalan bemutatás I

I z s á k  J a k a b
M e z ő t ú r

Telefonszám : 59.

Értesítés. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön
séget, hogy megboldogult férjem elhalálozása 

folytán úgy az

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS IPART,
mint a

T E M E T K E Z É S I  V Á L L A L A T O T
továbbra is fenntartom és minden e szakmába vágó munkát a 

legszolidabb áron vállalom.
Különösen felhivoün a nagyérdemű közönség becses figyelmét megnagyobbított 
kész koporsó-raktáromra s az újabban beszerzett díszes temetke
zési cikkeimre/ minélfogva azon helyzetben vagyok, hogy elsőrendű kivitel 
mellett utolérhetetlen olcsó árakon gondoskodhatom pontos és előzékeny 
kiszolgálásról. — A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve maradtam

tisztelettel

özv. Blaskó Dánielné.
Temetkezésnél okvetlen tekintse meg raktáramat és győződjön meg olcsó áraimróll



— Rémhír figy repülőgép kényszerleszállásáról.
IKedden délután Szarvason az a hír terjedt 

el, hogy egy gyulai földbirtokos repülőgépe 

jTiolorhiba következtében Békésszentandrás 

halárában kényszerleszállást végzett. Az el

terjedt hir szerint a repülőgép soffőrje arcán 

súlyosan megsebesült, a mentők szállították 

a gyulai korházba. A hirnek semmi alapja 

nincsen, mivel Békésszentandrás határában 

semminemű baleset nem történt a jelzett 

napon.

Pán hétágú sípján*
Orosz Iván verse

Megcsalt a város, a hideg fény, 
és benne minden, a sok barát.
És vissza semmi sem marasztalt, 
sem légi füst, sem földi aszfalt, 
szétszórtam a gond sarát,

mit rámrakott a belenyugvás 
és a múltamból kiléptem.
Mögöttem köd, előttem: Minden.
Uj vér pezsdült az ereimben; 
boldogságomat elértem.

Magához ölelt a természet, 
megnyíltak a nagy csodák:
Felém hajoltak a füvecskék, 
rámköszöntöttek a fecskék 
s megszólítottak a fák

Jó Pán is jött ugrándozva, 
körülte nimfák keringtek.
Vígan fújta a sirinxét, 
megmutatta nyáját, kincsét 
s csókot szép Selena hintett.

Zengett a lég, patak dalolt, 
örömben égett a csalit, 
dalolt az ég, dalolt a humusz 
s jöttömre a csókos Faunusz 
kiáltott zengő hallalit.

Azóta élek, mint remete,
— kapálgatom a lelkem kertjét — 
nem nyernék ennél szebb helyet, 
s hallgatom durva emberszók helyett 
az álmok lázas koncertjét.

S ha jő az est és az árnyak 
a végtelenbe elérnek, 
jó Pán sípját felhangolom, 
rajt* elfújom forró dalom 
szerelmemnek, Selenének.

* Mutatvány a szerző: „Pán hétágú sípján" cimű. 
sajtó alatt levő versesköteléből.

is

— Jó magyarság. A Magyar Tudományos 

Akadémia Nyelvművelő Bizottsága az 1932- 

ben meginditott nyelvvédő mozgalom terjesz

tése és megerősitése végett „nyelvművelő 

füzetek4* cimen közérdekű és könnyen hozzá

férhető tanul mán ysorozat kiadását határozta el. 

A sorozatnak most jelent meg első két száma. 

Szinnyei József „Jó magyarság*4-a az első 

füzet száma. Zsolnai Gyulának „Van-eszük

ség nyelvművelésünk irányítására?“ tüzetes 

tanulmánya a sorozat második száma. Hogy 

a közérdekű füzeteket mindenki megszerez

hesse, az Akadémia az első szám árét 10, 

a másodikét 20 fillérben állapította meg.

— Előfizetési felhívás. Április elsejével új 
előfizetést nyitottunk lapunkra. Kérjük előfize
tőinket, hogy az előfizetési dijakat megküldeni, 
vagy a jelentkező megbízottunknak átadni 
szíveskedjenek. Azonkívül kérjük lapunk min
den olvasóját, előfizetőjét, barátját, hogy la
punkat ismerőseik körében ajánlani, azaz új 
előfizetőket keresni szíveskedjenek. A Szarvasi 
Közlöny Szarvas és a szarvasi járás egyete
mességének lapja és minden közügynek har
cosa, szószólója. Minden szarvasi családnak 
kötelessége a Szarvasi Közlöny támogatása.

Nagyon jól sikerült a gazdaifjúság műkedvelője
A zsúfolásig megtelt Vigadóban adták elő ismét a „Gyimesi vadvlrág“-ot

A Szarvasi Gazdaifjak Önképzőköre 
vasárnap adatta elő ismét derék és szorgal
mas műkedvelőivel a „Gyimesi vadvirág*- 
cimű 3 felvonásos és az „Édesanyám “ cimű 
2 képből álló egyfelvonásos színdarabokat.
A Vigadó hatalmas színházterme zsúfolásig 
megtelt közönséggel és a közönség a legna
gyobb figyelemmel hallgatta végig az elő
adást és lelkesen ünnepelte a szereplőket.
A szereplők tudásuk legjavát igyekeztek bele
adni a darabok előadásába és igy teljes 
erkölcsi és anyagi sikerről számolhatunk be.
Géczy István örökszép népszínműjében, a 
„Gyimesi vadvirágában Borgulya Ziza ked
vesen szerepelt. Meleg hangja, lágy mosolya, 
bájos megjelenése kitűnt. Mellette Pecze 
Lajos volt kitűnő. Lágy és nemesen szárnyaló 
hangjával, délceg megjelenésével nagy sikert 
aratott. A második felvonásbeli jeleneteit a 
műkedvelői átlagon jóval felül játszotta meg.
Tehetséges, sokat igérő tehetség. Melis Zsuzsa 
bájos mejelenésével, simuló játékával és 
közvetlenségével ért el megérdemelt sikert, 
úgyszintén Janurik Annuska is, aki kisebb 
szerepében is megmutatta képességeit. Szrnka 
Bözsike is nagyon jó volt anyaszerepében, 
mig Kondacs Ánnuska és Podani Jucika is 
megállták helyüket. Sovány György sok és 
megérdemelt tapsot aratott hálás szerepében 
és Podmaniczki Mihály is eredeti, egyéni és 
őszinte alakítást nyújtott. Demcsák Pál ha
tározott fellépésével, Zvada Mihály pedig 
őszinte hangjával és a szerepszerinti egyszerű 
szivjóságot is kidomborító, hű alakításával

tűnt ki. Janurik János és Kresnyak Pál 
ügyesen oldották meg a rájuk bízott felada
tot. Liska János, Liska András. Antal János 
humoros figurák voltak. Borgulya Zsuzsa, 
Galáth Böske, Roszik Annuska, Kiszely Zsu- 
zsika, Gutyan Mihály, Szekretár János, Po
dani Pál, Lancsa György, Szloszjar Mátyás, 
Sápszki Pál. Litauszky György, Kolompár 
János, Petrov Koszta, Csicsely János és 
Litauszky György kis szerepeikben is ügye
sek voltak és közreműködésükkel elősegí
tették a megérdemelt szép sjkert. Török Re
zső egyfelvonásosában, az „ Édesanyáméban 
Tusjak János csillogtatta erős alakitó kész
ségét. őstehetség ő, akit szivesen látunk az 
ilyen falusi darabokban a színpadon. Janu
rik Annuska őszinte szereplésével, Melis Ziza 
nagyvonalú alakitókészségével bájosságával, 
ügyességével tűnt ki, Czesznak Ziza pedig 
a helyzetet kihasználó eredetiségével. Pecze 
Lajos jól oldotta meg feladatát, Demcsák Pál 
dicséretet érdemel, Borgulya Ziza és Sovány 
György kisebb szerepeiket szintén megértés
sel és nagy igyekezettel adták. A rendezés 
Litauszky István nehéz munkáját dicséri és 
a díszletek ügyes megoldása a darabok elő
adásának gördülékenysége is az ő érdeme. 
A dalszámókat Gazsó György vezénylése 
mellett az Első Magyar Zenekar kisérte kel
lemes aláfestéssel. Előadás után reggelig 
tartó táncmulatságot rendeztek, amin a leg
jobb hangulatban mulatott el a nagyszámú 
közönség.
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PERZSELŐ ZÖLD POROK 
HEWTI SZŐLŐBEN 
CVfeŰtCSOSSEN

ttZTOS HATÁSÚAK 
XX PERZSEL)« 

OLCSÓK.

AJ ITTOLSÚ CVT1ZEO EUSHERT ÉS VT2ETŰ PERMETEZŐ SZEBQ

ÚVAKQIDUHK a cunuN HMsnvi perzseíA ZllLD POfiOKTÜl
B EVWtiJJIMHiTXCTAUN SZBKKKU NE KDOCŰUSSUK A TDHSil 

USZTHAAhAT e lle m

AMONIL
••VOTTESO* V tD  G O * A  B C T E C ttG D tC S O if t i

NOSPRASEN vac.TUTOKIL

Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f.

Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 
fák permetezésére.

Az összes peririefezőszerek gyári áron, va
lamint rézgálic, raffia a legjutányosabb áron 

beszerezhető:

KOVÁCSIK PÁL üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók. 
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— Iskolai közgyűlés. A szarvasi m. kir. áll. 

elemi iskola gondnoksága csütörtökön, ápri

lis 25-én dr. Haviér Gyula m. kir. kormány- 

főtanácsos elnöklete alatt tartotta évi köz

gyűlését. Az iskola kormányzótestülete e 

gyűlésen búcsúzott el nyugalombavonult ki

váló tanítónőjétől: Holéczy Máriától, kinek 

érdemeit az elnök indítványára a jegyzőkönyv 

részére is megörökitették. Ugyanez a gyűlés 

üdvözölte a helyébe kinevezett új tanerőt: 

özv. Kollár Ivánnét. Özv. Feriig Alajosné 

igazgatónőnek a tanévvégi záróvizsgálatok 

idejére és az Anyák Napjának nagyobbsza- 

bású megünneplésére vonatkozó előterjesz

téseit a közgyűlés magáévá tette. Az iskola 

minden esztendőben, általa valóságos ün

nepnappá emelt Anyák Napját négyévenként 

szélesebb keretek között, ezidén május 30-án 

a Városi Színkörben rendezi meg.

I M I M

Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

Márkás kerékpárok

I minden méretben, 
gyermekkocsik 17 P*íőlí 

Legolcsóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. ■ STEFÁNINÁL



— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv

ben április 19-től április 26-ig a következő ;

bejegyzések történlek. Születtek: Weisz Imre 

és Diner Margit fia István, Nagy György és 

Griecsnyik Zsuzsanna leánya halvaszületett, 

Arnótczky György és Belicza Zsuzsanna fia 

György, Paluska János és Lestyan Anna 

leánya Anna, Gerhát György és Komár Judit 

leánya Judit, Mravik István és Behan Erzsébet 

leánya Katalin-Erzsébet, Gultmann Henrik 

és Frenkél Jölán fia Miklós, Jasák István és 

Lobifcsák Erzsébet fia György-János, ifj. Po- 

lónszki Mihály és Oncsik Erzsébet fia György, 

Liska János és Krizsánszki Rozália leánya 

Rozália, Maglóczki András és Sonkoly Mária 

leánya Anna, Singer Zoltán és Fuchs Ilona 

fia Pál, Pavlovics János és Opauszki Judit 

fia György, Tóíh Czifra János és Gubjer Mária 

leánya Mária, Kondacs Pál és Hudák Zsu

zsanna leánya Erzsébet, Trnovszki István 

és Hegyi Zsuzsánna fia István-György. Há

zasságot kötöttek: Maczik György Hanzö 

Zsuzsannával, Bakator József Varga Eszterrel, 

Kriska János Hruska Máriával, HanyeczMáté 

Dávid Margittal. Elhallak: Tóth Pál 26, 

özv. Csicsely Mihályné Sutyinszki Zsuzsanna 

78, Ábrahám Jánosné Tusjak Katalin 22, 

Chlébik Jánosné Arnóczki Judit 60. Rosenberg 

Sámuel 79, Melis János 62, Mrena Đek 73, 

özv. Maradék Pálné Sonkoly Erzsébet 75, 

Komár Zsuzsánna 29, özv. Litavecz Jánosné 

Fílyó *Mária 82, özv. Kepka Györgyné Szilágyi 

Anna 82 éves, Babecz Mária 4 hónapos, 

korukban.

— Elitélték a halál-villamos vezetőjét. Annak 

idején beszámoltunk arról a megrendítő sze

rencsétlenségről, amelynek áldozata báró 

Benz Ottóné Csáky Ilona grófnő, szarvasi 

földbirtokos volt. A múlt év novemberében 

Budapesten egy 5-ös jelzésű villlamoskocsi 

a Császárfürdő közelében elütötte és halálra 

gázolta báró Benz Ottóné grófnőt. A grófnő 

a helyszínen meghalt és a kocsi vezetőjét, 

Szarvas Miklóst/gondatlan emberölésért vonta 

felelősségre szerdán a budapesti törvényszék 

LengyeManócsa. A vádlott azzal védekezett, 

hogy a szerencsétlenséget Benz báróné vi

gyázatlansága idézte elő, de a tanuk és a 

szakértők részben megcáfolták ezt az állítást. 

Kiviláglott ugyanis, hogy a vádlott túlsebesen 

vezette a kocsit, amit az is bizonyít, hogy a 

kocsi harminc méterre sodorta maga előtt a 

tragikus végű úriasszonyt. 'Ezenfelül Szarvas 

csak .az utolsó pillanatban csengetett és el

késett a fékezéssel is. A perbeszédék után 

bűnösnek mondotta ki a törvényszék Szarvas 

Mikest -kőzveszélyú oselekméj>y, továbbá 

gondátlanságböl élkövetett "emberölés vétsé

gében és ezért ̂ az enyhítő szakasz alkalma-

•anúval faátomhónapi fogházbüntetésre Ítélte, 

de a büntetés végrehajtását felfüggesztette. 

A bíróság megállapítása szerint nemcsak a 

sértett, hanem Benz Ottóné báróné is gon- 1 
datlan magatartást tanúsított a szerencsétlen

ség alkalmával és ezért^B felelősség megoszlik 

a vádlott és a.sértett között. Mind a -vád,, 

mind pedig-a védelem fellebegett.

— Irfdalni Jnestermú nyitja meg az Uj Idők 

legutóbbi számét: Herczeg Ferenc művészi 

tollal és mély meglátással mutat rá vezető 

cifckeben Madáth Ember‘tegédiájarraksérté- 

keireés mélyebb széliemére. 'Az Uj Idők 
toadohivatela, Budapest VI. Aodiás^y jít -16 
títtrldnék szívesen &ütd díjtalan .mutataány- 

.-soáflnét. -Eiffiaetééiáára n«yedevre' 6 T ^ 10f, 
egyes szám ára 30 fillér. Dőfizétrii lehet 
Nagy Sándnr könyvkereskedésében Szarvas.

— Varga László kamarai titkár attadása.

A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara vasár

nap délelőtt fél 11 órától a Vigadó nagyter

mében a járási és községi mezőgazdasági 

bizottsági tagok ülésének keretében nagysza

bású gazdagyülést rendez, amelyen Varga 

László kamarai titkár tart előadást. A gazda- 

gyűlésen adják át id. Sápszki Pál gazdasági 

cselédnek a kamara kitüntetését, aki 40 éven 

át teljesített szolgálatot vitéz Tepliczky János 

szarvasi földbirtokos gazdaságában. A gazda

gyűlés iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg 

a szarvasi gazdatársadalom körében.

— Magyar Lánypk. Régi emlékek cimen irt 

gyönyörű meleg sótokat Tutsek Anna a Magyar 

Lányok legújabb^ számában Kolozsvárról. 

Nagy érdeklődésig tarthat számot a Magyar 

Lányok új mozgalma az állástalan tanítónők 

ügyében. Az Otthonunk szép kézimunkái, 

pompás konyhareceptjei egyre népszerűbbek. 

A Magyar Lányoji megjelenik minden szom

baton. Előfizetés! ára negyedévre 4 pengő. 

Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhiva

tal Budapest VI. Andrássy út 16.

— Döntetlenül végződtek a húsvéti bajnoki 
mérkőzések. A hú$yét vasárnapján lejátszott 

CsAK-Turul mérkőzés 1 :1 arányban jdöntct- 

lenül végződött. A »vezetést a CsAK szerezte 

meg Sajben révén és a Turul Galáth góljával 

egyenlített. Gyimesi !I egy tizenegyest kapu

fának rúgott. — A Turul vasárnap Gyulán 

játszik bajnokit a GyAC-al. — Húsvét héffőjén 

a Bocskay játszott bajnoki mérkőzést az 

Orosházai FC csapatával. A mérkőzés itt is 

1 :1 arányban döntetlenül végződött. A vezető 

gólt a Bocskay érte el Lehoczki révén az 

első félidő elején. Az orosházaiak a második 

félidőben egyenlítettek. Kiss II egy tizenegyest 

nem értékesített. A játék húsvét hétfői han

gulatban folyt le. — A Bocskay vasárnap, 

április hó 28-án délután fél 5 órai kezdettel 

Szarvason játszik bajnoki mérkőzést a medgyes- 

egyházai Kinizsi csapatával.

A z& z le t le lke  a  re k lám !

Egészséges és sikerdús 
rftktámot kaphat ha a

Szarvasi Köpeny
politikai hetilapban hirdet 
KiatfóhiialHl: ftauvu, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

— Közgyűlés. A szarvasi Protestáns Nő- 

szövetség évi rendes közgyűlését április 30-án 

délután 5 órakor tartja meg a gimnázium 

tanári termében. A tagokat fezúlon hivja meg 

az elnökség.

— A Búvár negyedik száma. Itt fekszik előt

tünk a magyar természettudományi és tech

nikai művelődés nagy folyóiratának áprilisi 

száma. Elragadtatással lapozgatunk benne : 

nem győzünk betelni tanulságos képeinek 

művészi szépségével, tudományos közlemé

nyeinek izgató érdekességével. Rácz Kálmán 

tanulmánya a keucsuk világgazdasági szere

péről. Lohr Ferenc beszámolója Lumiére 

plasztikus filmjéről, Schenk Jakab eleven 

cikke a gólyák vándorlásáról, Geiger Ernő 

tudományos csevegése a sexuálhormonokróL 

Nagy Amádé útleírása & Spizbergák jégvilá

gából : mindmegannyi remeke a tudományos 

újságírásnak. Lambrecht Kálmán novellának 

is beillő tudományos emlékezését Forel Ágos

tonra Wasmann jezsuita atyára, Neugebauer 

Tibor, Molnár Antal, báró Fejérváry Gézáné, 

Vörös László, Schmidt Eligius és mások 

cikkeit: tartalmazza még a lap. A Búvár 

negyedik számánál szebbet, többel, jobbat 

aligha nyújthat magyar folyóirat I

Helybeli gabonaárak
Búza 15'80 -  16 -
Tengeri 12 50 -----
Árpa 12‘------ —
Zab . 1250----•-
Tökmag 18‘----19-
Lucerna . . . . 130'------ --

P U B L I K Á C I Ó

— Földet tanyával megvételre keresek II. 212. — Osz
lopok,cseréptető eladó T 111. 1 — 1. — Egy kazal herc.'izéna 
eladó T VI. 103. — Tehénjárások kiadók II. 185. — Hét 
hold tanyávaLeladó T 1L 85. — Árpaszalma eladó T VII. 
284— 2. — Halház alatt kenderföldek eladók I. 299.
— Szalma ölszámra is eladó T VI. 105. — Tehénjárás 
kiadó 11. 109. — Herepelyva eladó T 11. 136. — Tehén- 
járások kiadók, borjú eladó IV. 31. — Takarmány eladó 
II. 519. — ócska zsindely eladó II. 411. — Hirdessen 
a Szarvasi Közlönyben! Minden szarvasi házban ezt a 
lapot olvassák.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohánvár.us. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. iEladó fűszerüzlet a Piactéren. Érdeklődnr 
lehet a kiadóhivatalban.

.'Vennék 7000 pengő értékű földet tanyával 
és egy traktort. Érdeklődni lehet Boginyi 
Józsefnél, Bem utca 212.

- Eladó I. kér., Deák Ferenc utca 160. számú 
ház. Érdeklődni lehet ugyanott.

rNagyszénási r. k. egyház tulajdonát képező 
21 (huszonhét) kát. hold szántóföldje eladó 
Józsefszálláson (Gádoros mellett). Érdeklődni 
a nagyszénási Plébánián lehet.

- Békésmegyében 500 kis holdas birtok meg
felelő tanyaépületekkel, gazdasági vasúttal 
folyó évi október hó 1-től kezdődőleg haszon
bérbe kiadó. Bővebb felvilágosítással szóigái 
dr. Dömyei József szarvasi ügyvéd.

. Kalmár-féle kukoricamorzsoló olcsón eladó. 
Cím jbl kiadóhivatalban.

.1. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


