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gyümölcstermelést. Itt azonban lenne 
egy kérésem a földmivelésügyi minisz
ter úrhoz. Nevezetesep az a szisztéma, 
ahogyan a földmivelésügyi miniszté
rium a gyümölcstermelést elő akarja 
mozdítani, az e prolezsáló szisztéma, 
úgy nyilvánul meg, hogy ha valaki 
jelentkezik azzal, hogy gyümölcsöt 
akar telepíteni, akkor a földmivelés
ügyi miniszter megnézeti, hogy alkal
mas-e és milyen gyümölcs termelésére 
alkalmas a hely és ha kedvező a 
megállapítás, akkor az illetőt segíti a 
gyümölcstermelésben. Ezt én kielégítő 
metódusnak nem tartom, mert ha mi 
el akarjuk érni azt a célt, amelyet a 
gyümölcstermeléssel magunk elé tűz
tünk, ezt csak úgy érhetjük el, ha a

földmivelésügyi miniszter nem egyen
ként protezsálja a termelőket, hanem 
irányítottan, egész vidékeket keres ki 
és propagáló módon hat oda, hogy 
egy területen, egy összefüggő nagy 
területen vezettessék be a gyümölcs- 
termesztés. Először a védekezés szem
pontjából, másodszor a kezelés azo
nossága szempontjából, harmadszor 
azért, mert ha mi ettől eredményt aka
runk várni és a külföldre akarunk 
exportálni, ehhez meg kell teremte
nünk a megfelelő berendezéseket stb., 
ezt pedig csak bizonyos központi ke
zelés útján leszünk képesek megvaló
sítani. Nagy vidékek komplexumát kell 
tehát létrehoznunk, mert csak ezzel 
tudjuk elérni a megfelelő eredményt.

Minden községtői csak egy pengőt kér Szarvas 
Magyarország-közepe emlékművére

A z emlékmű ne csak a mienk, de az egész országé legyen

Szép, hazafias terv megvalósítása 
érdekében intézeti kérelmei a belügy
miniszterhez Szarvas község. Arra kér 
engedélyi, hogy minden magyar város
hoz és községhez adakozásra felszó
lító kérelmet intézhessen : egy-egy pen
gői akar valamennyitől kérni egy em
lékmű felállítására, amely a Nagy-Ma- 
gyarország közepét jelölné meg. A 
régi katonai térképek szerint Nagy- 
Magyárország közepe Szarvas s ötven 
év előtt egy Mihályi nevű szarvasi 
tanár pontosan meg is jelölte ezt a 
középpontot, amelyet a szarvasiak egy 
odahengeritett malomkővel jelöltek meg. 
Most mozgalom indult meg Szarvas 
községben, hogy erre a nevezetes

helyre emlékművet állítsanak, ameiy 
a dicsőséges magyar múltnak hirde
tője legyen s ugyanakkor kifejezője 
annak a törhetetlen, szent törekvés
nek, amely az ezeréves Magyarország 
határait vissza akarja állítani. Szarvas 
lakossága vállalná az emlékmű fel
állításának minden költségéi is, csu
pán azéit ókar 1 pengős hozzájáru
lásért Magyarország valamennyi köz
ségéhez fordulni, mert úgy szeretné, 
hogy az emlékmű az egész országé 
legyen. Mint ahogy az egész Magyar- 
ország lelkében csonkitatlanul él Nagy- 
Magyarország, amelynek ez jelképes 
kifejezője lesz.

Az ipar és kereskedelem is 
nehéz időknek néz elébe
Részletek a vármegye alipánjának legújabb jelentéséből

Irta: Pesthy Pál
ny. igazságügyminiszter, országgyűlési képviselő.

Mezőgazdaságunk minden ága
zata növekszik jelentőségében, gyü
mölcstermelésünk meg különösen ki
váló szerephez jut értékeink gyarapo
dásában. A gyümölcstermelést a föld
mivelésügyi minisztérium újabb időben 
favorizálja. Helyes. Lényeges és na
gyon fontos a gyümölcstermelés kér
désé, jóllehet az idei elemi csapások 
leginkább gyümölcstermelőinket sújtot
ták, csaknem mindenütt teljesen lönkre- 
téve az idei termést. Ez azonban nagyon 
ritka balszerencse, amelyhez hasonlóra 
a most élők nem emlékeznek és ami
lyent előreláthatólag talán nem is fogunk 
megérni. Ezért tehát most, az őszi 
ültetést kellő időben megelőzve, ugyan
csak aktuális a gyümölcstermelés kér
désével foglalkozni. Egy nagyon érde
k e s  'könyv van előttem, Beke László 
„A magyar gyümölcs jövője" cimű 
könyve, amely végtelenül érdekes ada
tokat tartalmaz egész Európa és a mi 
gyümölcstermelésünkre vonatkozólag. 
Nem akarok itt másra rámutatni, mint 
arra, hogy a mi szőlőexportunk 1930- 
tól 1933-ig 1-76 millióról 65 millióra 
csökkent és ha keressük ennek okát, 
ez az, hogy más országok csemege- 
szőlőben minket, igenis, lúlhalndtak 
és mi elmaradtunk. Bulgária 1928-ban 
952 i métermázsa szőlőt exporlált, de 
1934-ben már 370.000 métermázsát. 
Mi az oka ennek? Az, hogy Bulgá
riának van egy szőlőfaja — bizonyos 
Afusz Ali, — amellyel lekonkurrálja 
a mi szőlőnket és minden külföldi 
gyümölcstermelést. Ebben az irányban
— a földmivelésügyi miniszter helye
sen választotta ezt az irányt — mi 
nagyon sok eredményt érhetünk el. 
Amint a könyv mondja, a cseresznye, 
a meggy, a szilva, a kajszinbarack 
és az őszibarack azok a gyümölcs- 
fajták, amelyekben a mi gyümölcsünk 
számára külföldön versenytárs nincs, 
amelyekkel korlátlan eredményeket tu
dunk elérni. Itt is vannak azonban 
nehézségek. A mull évben például az 
angol piacon megállapították, hogy 
nincs olyan izes gyümölcs a világon, 
mint a magyar őszibarack és heten
ként húsz vagonnal rendeltek belőle, 
viszont a mi összes szállítási lehető
ségünk az egész szezonban tizenkét 
vagon volt. A földmivelésügyi minisz
tériumnak tehát ezeket az adatokat 
figyelembe kell vennie és ezeknek az 
adatoknak alapján kell irányítania a

A vármegye alispánja a vármegye június 

havi viszonyairól most adta ki jelenlését, 

amelyből a következőket közöljük : „Június 

hó eleje óta tartó száraz, meleg időjárást a 

kapás növények is igen nagymértékben meg

sínylették. A tengeri vetések ezideig ugyan 

még szépek és erősek, de ha bőséges esői 

nem kapnak, akkor kukoricából sem lehet 

jó termésre kilátás. A kerti vélemények a 

szárazság következtében kevés termést ad

nak. a burgonya apró, indája elszárad és 

elsül. A nagy szárazság érezteti hatását a 

piacokon is, kevés a főzelék és az is rend

kívül drága. A mezőgazdasággal foglalkozó

lakosság hangulata nyomasztó, ami teljesen 

indokolt és a sorozatos elemi csapás — mely 

a mezőgazdaságot a tavalyi aszálykár után 

az idén is érle — igen sok mezőgazda any- 

nyira várt anyagi megerősödését most ismét 

lehetetlenné teszi. A mezőgazdasági munkás

ság helyzete pillanatnyilag némi kis javulást 

mutat ugyan, miulán a nyári gazdasági mun

kálatok június hó végével megindultak, de 

alapjában úgy a mezőgazdasági munkásság, 

mint általában a munkanélküli munkásság 

helyzete súlyos. A gyenge közepes termés 

mellett keveset fognak keresni, csekély kere

setük jó részéi már előre felélték, tehát télire



nem lesz kenyérnek valójuk. Biztos adatok

kal még nem rendelkezem, de már több 

helyről érkezett jelentés arról, hogy helyenként 

nagyon sok munkés marad aratás és csép- 

lési munka és kereset nélkül. Több helyről 

érkezett panasz amialt, hogy idegen megye, 

illetve községbeli cséplőgépek jelentkeznek 

■cséplésre egyes községekben. A hatóságok 

természetesen idegen gépek munkábaállását 

nem engedik meg, miután a helybeli cséplő

géptulajdonosok és munkások keresete nincs 

biztosítva a gyenge terméskilátások követ

keztében. Szomorú jelensége a nehéz gazda

sági helyzetnek az is. hogy az aratógéppel 

rendelkező kisebb gazdák minden hatósági 

.rábeszélés, figyelmeztetés és kérlelés ellenére 

az idén nagyobb mértékben vették igénybe 

az aratásnál gépeiket és egyébként is a 

lehető legkisebb számban fogadtak fel 

aratókat, holott a korán beérő gabona szem- 

veszteségnélküli learatása sürgős lenne. Az 

ipar és kereskedelem helyzetében sem tudok 

a javulás jeleiről beszámolni. Minthogy az 

ipar és kereskedelem a mezőgazdasági ter

melés prosperitásától függ, a mezőgazdák a 

rossz terméskilátásokra tekintettel minden 

megrendeléstől és vételtől tartózkodnak, igy 

az ipar és kereskedelem is nehéz időknek 

néz elébe. A baromfiárak jelenleg tűrhelők, 

mig ellenben a lábas jószágok, különösen a 

hízott sertés ára a takarmányárakhoz viszo

nyítva túl alacsony.
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Jobb termés, j6 árak
A régi jó világban, ha böuen fizetett a föld, 

nem volt semmi baj. Ma az aratás befejezése 
nem jelenti még a gondok végét. Mert mit éra 
jó termés, ha eladhatatlan ? Ha olyan alacso
nyak az árak, amelyek még a termelés költségeit 
sem fedezik ? Az egész világot elöntő agrárvál
ság hullámaiban ma csak akkor ér aranyat a 
májusi eső, ha az őstermelő hóna alá nyű/ a 
kormányzat céltudatos kereskedelmi politikája. 
A kormány körültekintő gazdasági és kereske
delmi politikája az idén is a minimális belföldi

SZERENÁD
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Vájjon mit szokolt csinálni két jóbarétnő, 
ha nagyon csordultig van a szivük és kettes
ben maradnak?

Vájjon mit ?
Egymás nyakába borulnak — és jól ki

sírják magukat. Simák és nevetnek.

Hedda asszony jutott először szóhoz.

— Emlékszel-e Nórám édes — kérdezte
— mikor Október elmesélte, hogy miképen men
tette meg. fordította jó irányba a Makszi úr lel
két és életét — én azt kérdeztem tőle : mi ebből 
a tanúság ?

— Emlékszem ! — felelte Nóra.
— Október kissé cinikusan válaszolt a 

kérdésemre. Azt felelte : a világ csak hangulat.
— Talán igaza volt — vélekedett Nóra.
— Nem ! nem volt igaza édesem ! Meny

nyivel szebb és puritánabb valami és mennyivel 
jobban illik Makszi esetére ist meg Október 
saját esetére is, az a gyönyörű, meleg sor, ame
lyik az ő készülő regényének a prológjában a 
csattanót képezi.

— Melyik az? kérdezte Nóra.
— Jól jegyezd meg drágám, mert most 

már tudjuk, hogy az a rövid, forró kis himnusz 
neked szól f

af és a feleslegek számára biztosított exportár 
kettős alápjára helyezte az értékesítés kérdését. 
A római paktum érvényének meghosszabbítása 
és a minimális árak megállapítása aránylag 
kielégítő értéket biztosit, amit csak megnyugvással 
és örömmel vehet tudomásul az egész ország. 
De az új gazdasági évben a tavalyinál ha nem 
is sokkal, de mégis jobb a termésünk, igy hát 
ezen a réven is javulás várható. Annál is inkább, 
mert egy-két ország máris vevőként jelentkezik. 
Komoly és alapos remény van hát reá, hogy a 
római megállapodásban nem szereplő államok
ban is kielégítő áron talál piacra fennmaradó 
exportfeleslegünk. A búzakivitel előzetes biztosí
tásával egyenrangúan fontos kérdés a belföldi 
értékesítés szabályozása. A minimális állomás
árak kijelölése szinte felmérhetetlen biztonságot 
jelent a termelőnek, aki igy előre tudja, hogy 
mennyit kap piacra szánt búzájáért. S a mini
mális ár, amely megadja termelés rentabilitását, 
azt is jelenti, hogy a gabonabevásárlással meg
bízott szerv vagy a gabonakereskedelem minden 
felkínált búzakészletet megvásárol. A gazda tehát 
előre kiszámíthatja búzája ellenértékét és azzal. 
mint biztos bevétellel számolhat. Árváltozás nem 
fenyegeti s ha igen, az csak javára szolgál. A 
megállapított minimum lefelé limitálta a búza 
árát, az esetleges későbbi változás tehát csak 
felfelé irányulhat. A kormány azt az értékes és 
egyetlen kiutat jelentő módszert léptette életbe, 
amelyről a gazda társa dalom törvényes érdekkép
viselete, az Országos Mezőgazdasági Kamara 
kijelentette, hogy „a minimális áraaknak a római 
megállapodással összekapcsolt rendszere az elmúlt 
évben jól bevált.“ _______

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason julius hónapban dr. Szemző Imre 
gyógyszertára látj/i el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar. 02 újtemplomban tótnyclvű isten
tiszteletet tartanak.

A szervasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise, 10 órakor szentbeszéd, nagy
mise. délután 6 órakor litánia szentbcszéddel. Köznapo- 
kon a szentmise reggel fél 8 órakor, pénteken és szom
baton litániák délután 6 órakor junius havában.

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

— Eljegyzés. Páll Zsuzsannát, Páll Miklós 
nyugalmazottállampénzlári főtanácsos leányát 
e hó 11-én eljegyezte vitéz Perneczky Jenő 
alezredes.

— Nos-nos ? I
— Minden pogány lelket megmenthet a 

jóság I . -.

Ugyanakkor Október hálószobája asztalkája 
előtt ül. magába roskadva. Az előbbi földöntúli 
boldogságból semmi sem látszik az arcán, csak 
nagy-nagy kétségbeesés és fájdalom. Két könny
csepp pereg végig az arcán. Nem törli le. nem 
látja senki. Előveszi a naplóját, töltőtollát. Per
cekig bámul, de egyetlen sort sem tud leírni.

Azután feláll és keserűen legyint a kezével.

— Eh 1 tegyük el magunkat holnapra I A 
világ csak hangulat!

Titokzatos emberek

Ez után a bűbájos eset után. amikor két 
egymásnak teremtett dobogó szív végre egy
másra talált az Ányos-villában pontosan az el
lenkezője következett be annak, mint amit várni 
lehetett volna.

Dr. Lándory Nóra segédorvosnő másnap 
reggel ismét megkezdette rendes kórházi szolgá
latát. sőt minden második éjjel ügyeletes orvosi 
szolgálatot is tartott, vagyis ilyenkor bent aludt 
a kórházban. Ilyen napokon csak két órai déli 
szünetre, ebédre ment haza. Más napokon vi
szont csak este 8-kor. Így hát Októberrel — 
akinek ebéd után is. este 9-kor is pontosan le 
kellett feküdnie — alig voltak együtt.

A lábadozó sebesült amellett a leggondo
sabb orvosi felügyelet és utókezelés alatt állott.

— Esküvő. Komlovszky Mária és Kondacs 

Lajos banktisztviselő július 20-án, szombaton 

délután 6 órakor tartják esküvőjüket a szarvasi 

ev. nagytemplomban. (Minden külön értesí

tés helyeit.)

— Primicia Szarvason. Pogány Györgyöt, 
•Pogány Béla szarvasi községi állatorvos fiát 
vasárnap szentelték pappá. Első miséjét e hó 
21-én, vasárnap fogja a szarvasi r. kát. temp
lomban bemutatni.

— Szarvasi ifjú Németországban. Liszka 

Gyula szarvasi nyugalmazott MÁV felügyelő 

fia István tanárjelölt a kultuszminisztérium 

ösztöndíjával Németországba kiküldött egye

temisták csoportjában Berlinben résztvett a 

„Das neue Deutschland* tanfolyamon.

— Egyetemisták kerti-Gnnepétye Szarvason. 

Dr. Búd János egyetemi nyugalmazott rendest 

tanár, nyugalmazott miniszter tanárelnöksége 

alatt működő Békésmegyei Egyetemi Ifjak 

Köre a szarvasi Szabolcska Mihály bajtársi 

törzzsel egyült augusztus 10-én Szarvason 

az Erzsébet-liget kerthelyiségében és pavilon

jában nagyszabású kerti-ünnepséget rendez. 

A szünetben itthon tartózkodó békésmegyei 

egyetemi ifjúságból álló rendezőség mindent 

elkövet a teljes sikerért. Az előjelek arra 

mutatnak, hogy ez az újszerű kerti-ünnepély 

nemcsak Szarvas, de egész Békésmegye leg

kiemelkedőbb eseménye lesz. Meghívók igé

nyelhetők: Kerti-ünnepély Rendezősége címén 

(Szarvas. Bethlen ucca 150. szám.)

— Diákok munkatábora a Maros mellett A 

Magyar Főiskolai Hallgatók Turul Bajtársi 

Szövetsége a Maros mellett főiskolások ré

szére munkatábort alapított, amelyben a 

diákok a munkásokkal együtt dolgoznak. 

A külföldön nagyszerűen bevált intézmény

hez hasonló magyar táborban a nyár folya

mán Szarvasról öt főiskolás vesz részt.

FOGROMLÁSÁT 1
100 V íg  megakadályozza a

HYPERDENT I
száj vf zessencia. Q

nemcsak Nóra. de dr. Keserű részéről is, aki 
minden másodnap — lehetőleg a > reggeli órák
ban — hűségesen meglátogatta őt s mindannyi
szor nagy megelégedéssel állapította meg a ro
hamos haladást a teljes felgyógyulás felé.

Hedda asszony jól ismerte az ő szigorú 
kis rokonát és azzal teljesen tisztában volt, hogy 
azért teremtett magának egyszerre nagyobb el
foglaltságot a kórházban és azért rendezi otthon 
is mindig olyan ügyesen a dolgot, hogy egy 
pillanatra sem legyen egyedül Októberrel: hogy 
fel ne izgassa a lábadozó beteget. Hogy annak 
soha egy forróbb, intimebb szóra, egy szivdo- 
bogtató kérdésre, vagy egy rajongóbb kézcsókra 
sem legyen alkalma.

Ezt ő mind megértette. És mégsem értette 
meg teljesen.

—* Elvégre jegyesek l Vagy majdnem je
gyesek — gondolta magában. És végtelenül sze
retik egymást, ez bizonyos I Egy ilyen szerelmes 
kis mennyasszonynak, mint az én kis húgom, 
mégis csak melegebben kellene valahogy visel
kednie a rajongóén szerelmes vőlegényével szem
ben. Még ha lábadozó sebesült is az illető. 
Vagy annál inkább I Nem értem,. . . nem értem I 

Megfigyelését és elégedetlenségét azonban 
nem közölte barátnőjével, mert úgy érezte, hogy 
annak magatartásában van valami finom, de 
határozott visszahúzódás, ami ebben a kérdés
ben a teljes őszinteséget kivárja. Ez pedig úgy 
fájt a szép asszonynak.
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' — Felhívás. A szarvasi Ipartestület ezúton 
hivja fel a könyvtára olvasóit, hogy a birto
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Egy rövid pont a szerelem, 
Hússzá: vonás a bánat;
Én most csak pontokban beszélek, 
Mert Előtted s Utánad 
Csak rózsákat találok.

A mosoly a mi sürgönyünk,
Mit feladunk egymásnak,
£ a napfény forró aranyselumén 
Hang nélkül muzsikálnak 
A feladott kis pontok.

Bamaastnü a morxegéped 
S a ideit ragyogva 
Kopogja le és érzem én is 
Hogy minden mosolyodra 
Ponttal fogok felelni.

Egy rövid pont a szerelem, 
Hbsszű vonás a bánat ;
Én is csak pontokban beszéldt. 
Mert égnek, muzsikálnak 
Körülöttünk a percek.

— A cséplő és a gőzgép közé került 

Jordán János öcsödi gépész, géptulajdonos 
a cséplőgép kivontatása alkalmával igazítani 
akart valamit a húzóráncon. Amikor a cséplő 
és a vontalógép közé kerüli, a gép oda
nyomta a cséplőhöz úgy. hogy azonnal esz
méletlenül terült eL A gyomrán szenvedett 
súlyos sérülést. Állapota nem súlyos.

— Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEÍN Bútoráru
házban. Békéscsaba. Andrássy út 25. vásá
rolhatunk.

Magyar szerenáta Velencében
Kicsiny, kellemes, familiáris magyar panzió 

a Nagy Csatorna mellett, a San Marco-templom 
szomszédságában. Itt már a józansággal hadi
lábon álló sikátorok, a vízzel telt „rio4,-k és a 
járható „calle“-k tömkelege ejti zavarba és 
kétségekbe az idegent, aki a tikkasztó velencei 
forróságban reménytelen utat jár a bizonytalan 
irányú, lehetetlenül keskeny és — sajnos — 
megdöbbentően illatos utcák sötét mélyén.

A Hotel Budapest palotája két rio között 
nyúlik a magasságok felé. Ódon, tiszteletet pa
rancsoló külseje már elárulja a tisztes kort és 
mivel a palota neve himnemű, ezt a kort ilt meg 
is lehet mondani. Hatszáz és néhány éves ez 
a velencei stilű ópalota, amely — ahogy ez 
már itt szokás — lepattogzotl falaival, óriás 
kőkockáival, éles ivbe futó ablakkereteivel, füstös
piszkos márványköveivel energikusan és tudato
san azt célozza, hogy az idegennek, aki a 
vályoggal való építkezés hónából érkezett, rekord
idő alatt leessék az álla.

Még a múi papirhiányos világban is meg
érdemelné ez a szeretetreméltóan antik külsejű 
velencei palazzo, hogy sok nyomdafestéket pa
zaroljanak reá, illetőleg az érdekes szépségeire. 
Igazi, hamisítatlan velencei romantika hangulata 
csap meg már a s2űk, keskeny és éjsötét kapu
aljban, ez a hangulat azonban fokozódik és 
maximálissá válik, ha a sötét és hús lépcső
házban — ahol tapogatózás nélkül haladni nem 
lehet — tovább folytatjuk utunkat. Hatszáz éves 
levegő, hatszáz éves hangulat ér és áramlik itt 
a sötét bolthajtások alatt s a dohos öblű sötét
ségben a zord középkor emlékei kisértenének, 
ha nem vágódnék szemünkbe a hirtelen felvil- 
lódzó villanyfény, amelyet a panzió portása gyújt 
ki a lépések kopogására. *

A középkor emlékei helyett azonban na
gyon is modern izű emlékek, illetve események 
zajlanak az ódon palazzo körül. Eleven, friss, 
rózsaszínű, mámoros és ámoros emlékek. Cél- 
és központjuk egy fiatal donna, Magyarországból; 
főszereplőjük pedig egy szaxofonos, a Flórián 
zenekarból. A szereplők tehát modemek, hanem 
a történetük, az esetük, a kalandjuk és a 
szerelmük régi. ősrégi. Mint maga a szerelem. 
És Velence.

Tehát: a palazzo szállodájában, ahol a 
derék Tóth Gyula bácsi, védőszárnyai alatt a 
legideálisabb családi otthon alakult ki, a bábeli 
zűrzavar közepette, él egy fiatal magyar leány, 
aki Velencének imádatára fordítja nyári szabad
ságidejét. A Hotel Budapest a legpompásabb 
pihenőhely, intim családi kör, amelynek kitűnő 
kosztja, elsőrangú komfortja, a bőséges és finom 
táplálékok, a túlzottan figyelmes és gondos ki
szolgálás még a mai olasz hotelélet elsőrangú- 
ságából is kiemelkedik. A hotelben a velencei 
vándor, a kedves tulajdonos páratlan gondosko
dása folytán, valóban jobb otthonra lelhet a 
saját otthonánál is.

Itt élt a magyar leány is már pár napja, 
amikor véletlenül összesodorta a sors a Flórián- 
kávéház fentebb említett szaxofonosával. A fiú 
a fuvolázáa közben belehabarodott a jtis magyar 
szépségbe, megtudakolta hol lakik, mire meg
jelent a Hotel Budapestben és mint új szálló- 
vendég könnyűszerrel megismerkedett a kis 
magyar donnával.

Ettől kezdve a szaxofonos állandóan 
a magyar panzióban étkezett, ami tulajdonképpen 
nagy áldozat volt részéről, hiszen a Flóriánnál 
négyszeri étkezése volt a gázsija mellett.. . Rö
videsen megtörtént a szerelmi vallomás is, ami 
a velencei izzó hangulatban egyáltalában nem 
mondható ritkaságnak. Ettől fogva a leány is a 
Flóriánnál töltötte minden szabad idejét. Azaz. 
hogy ő azt vallotta, hogy a Márkus-templom 
mozaikcsodáit, az öt hagymakupolát és a fő
homlokzat bizánci bronzlovait nézegette. Könnyen 
mondhatta. Hiszen a Flórián éppen szemközt 
van a dómmal. . .

A hét egyik estéjén aztán gyönyörű szerenád 
csendült fel a Budapest előtti rioról. És a siká
torok lézengő semmittevői meghökkenve füleltek 
fel az első akkordok után. A szerenáta ugyanis 
ismeretlen dal volt. Egy édesen, vágyakat ajzóan 
mélabús szerelmi dal. Idegen és különös ritmusú. 
Mi, a panzió magyaljai szintén megdöbbentünk. 
De a váratlan örömtől, a szédítő gyönyörűségtől.. . 
A szerenáta ugyanis úgy kezdődött, hogy „Csak 
egy kislány van a világon. .

Fent a második emeleten aztán egyszerre 
kitárult a magyar leány ablakának spaletta- 
szárnya. És a fényözönös holdragyogásban 
megjelent a mosolygós arca. csillogó szeme. . . 
De mintha a két szemben két csillámló nagy 
könnycsepp fénylett volna. . .

Másnap aztán megfejtődön a szörnyűsé
gesen szépsége* titok: hogyan jutott a piemanti 
olasz fiú hangszerébe a legszebb, legbizsergetőbb 
magyar szerelmi dal? A fülig szerelmes szaxo
fonos mindenáron valami eredetivel, valami 
ritkasággal akart kedveskedni az imádott don
nának. Mint költői lélek, a művészet ihletével 
próbálkozott. Valamelyik magyar ismerősétől 
megtudakolta, melyik dalt szeretik leginkább a 
magyar leányok. Aztán az ismerős magyarral 
elfütyültette magának párszor a „Csak egy kis
lányai. És amikor már simán, sőt biztosan 
„ment" a dal, a kérdéses estén megtörtént a 
ragyogó, könnyfakasztó csoda: magyar dal
szerenádját ringatták el a Fondamenta ddla 
Prefettura omló, málló vakolatú palazzói...

A sikerült, ötletes szerenád után az ola&z- 
magyar barátság természetesen még jobban 
elmélyült, aminek élénk bizonysága és egyben 
furcsa következménye az, hogy a dalt elfütyölő 
magyar sürgősen összecsomagolt és angolosan 
távozott Velencéből. Miért? Mert annyi újabb 
és újabb magyar nótát ©kart vele — további 
szerenádok céljaira — betanittatni a szerelmes 
jazzfuvolás. ..

A Tóth Gyula bácsi panziójának páratlan 
kényelmében élő vendégsereg azonban azóta 
estéről-estére élvezheti a szerenádot, amely 
minden este pontosan megcsendül a vén palazzo 
ódon márványkövei alatt, magyar zene dalla
main lopván szerelmet és mámort egy ifjú. 
sebesen lüktető, kedves leányszivbe.

Péchy-Horv&th R t n ö .

Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

A  Jó

Í R Ó G É P
nem luxus!

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

javítás és karbantartás.
Díjtalan bemutatás I
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szarvasi telepe a vasútállomás mellett,
a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében,

I  elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- i 
| pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. |
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HETENKÉNT
ltja : OROSZ IVÁN

Alföldi tragédia
Hosszú hetek, immár harmadfél hónapja 

nincs eső az Alföldön. Kiszáradt tarlóra kivert 
jószág, tehéncsorda nem talál mér régóta lege
lőt, a gyönyörűnek Ígérkezett kukoricatáblák, 
mintha le lennének forrázva, a gyümölcsösök 
fái sárgába boruló levelekkel epednek eső után, 
a cséplőgépek megszorult, fagytól meggyengült, 
forróságtól megkeménymagosodott ritka gabonái 
szórnak a zsákokba. Gyümölcs nincs a fákon, 
a méh nem talál mézet vándorútján, trópusi szá
razság önti el mindent pusztító hullámait. Az 
alföldi magyar gazda és munkás gondterhelt 
arccal, könyörgő szemekkel tekint fel az égre, 
a sokszor feltünedező felhőkre, imák repesnek 
az egek urához és mégse esik az istenáldás. 
Az utóbbi évek sok baja, csapása ez évben is 
megsokasodott felettünk. így van ez már szinte 
évtizedek óta és sajnos, mindent csak az Égtől 
várunk, nemhogy magunk is igyekeznénk segíteni 
magunkon. Nemrégen Szicíliában jártam. A sok 
szépei és értéket látó utamon meglepett ennek a 
csodás szigetnek, a Tűz földjének augusztusban 
is pompázó vegetációja. A buja lombok, az 
ezerazinű virágok ezer bája. A narancs- és cit
romerdők szépsége és kábító illata, minden kert
nek csillogó pompája, az óriási termések látvá
nya megdöbbentett, hiszen ezen a vidéken hó
napokon át nincsen eső, sőt hatalmas folyómed
rek mély ágya is teljesen kiszárad. Ilyenkor 
nyáron a városok szemeteit hordják a kiszáradt, 
kaviccsal bélelt medrekbe és amikor beáll az 
őszi esőzés, a borzalmas áradások magukkal 
viszik a városok szemeteit a tengerbe. Szicíliá
ban épúgy. mint Délolaszországban, de Közép- 
és Felső-Olaszországban is régen rájöttek arra, 
hogyha az. Ég nem ad esőt, maguk gondoskod
nak az általános öntözésről. Olaszországban bár
merre is járunk, hatalmas, betongátak közé szo
rítva futnak le az Appeninek, az Alpok magas 
ormairól és keskeny ereken utat találnak minden 
kertbe és a pompás vzivezelékeken minden 
faluba, városba. Az örökzöld, kétszer- és több- 
szörtermő olasz tájak csodáit csak igy és ezzel 
lehet megérteni. Az agrumit termő gyümölcsös
kerteket épenúgy öntözik, mint Campagna nár
cisz- és ibolyamezőit, vagy mint a koporsóalakú 
Palermói-hegy alatti város forró kövezeteit. Olasz
ország mezőgazdaságát naggyá a mesterséges 
öntözés tette. Igaz, hogy ez az öntözési kultúra 
évezredes és bizony már a római idők nagy 
uralkodói fontosnak tartották az eső pótlását. 
Olaszország már régen felismerte az öntözés 
fontosságét és ezzel kapcsolatban a vizierőnek 
felhasználását. Ezért azután olcsó oll a viz és 
a villany, mert mind a kettőt könnyen kapják 
a természettől. Mi pedig sopánkodunk és az

esői várjuk és amíg Ölhetett kezekkel nézzük 
értékeink pusztulását, gabona- és vetemény-nö- 
vényeink sorvadását. Halásztelken a szőke Körös 
habjai percről-percre nagymennyiségű vizet haj
tanak el a szőke Tiszába, hogy onnan a hatal
mas Dunán át a mindent elnyelő tengerbe po
csékolják. Ha a halásztelki Körös vizét bevezet
nénk az örménykuti és kondorosi földekre, a 
mangoli, érparti, siratói gyümölcsösökbe és ve
teményesekbe, a décsi és kákái legelőkre, akkor 
pár év alatt megfordulna itt minden. És ha a 
Tisza, Duna a Hortobágyot és Bugacot, a Ma
ros'a csanádi dohányföldeket és minden hirtelen 
fel nem sorolható magyar tájakat öntöznék, úgy 
bizonnyal a magyar föld fölölt nemcsak ragyogó 
afrikai nap ragyogna, de ragyognának a boldog 
termelők szemei is a mindig szép és bő termé
sek láttára. Milyen jó is lenne, ha a Mangol

útjai melleti állandóan csobogná a viz az ár-, 
kokban és kis, háromszáz négyszögölnyi földe
met naponta megöntözhetném. Akkor talán nem 
lenne meddő az uborkáságy sem és nem ütötte 
volna meg a hőguta gyönyörű kis császárkörte- 
fámat. Akkor nem kellene félnem, hogy az úton 
az óriási repedésbe belelörik a lábam és akkor, 
ha a viz eljutna a . kákái legelőre, lenne mii 
rágcsálnia a mosl elapadt tejű, taka.rmányhiány- 
ban szenvedő teheneknek is. Az öntözés kérdése 
az Alföld óriási problémája és amikor a bel- 
vizszabályozás megindult, gondoskodni kellett 
volna a mesterséges öntözés megalapozásáról is. 
Régi hibákat azonban csak új terveikkel orvosol
hatjuk és ezeknek a terveknek mielőbbi bevál: 
tásál oly nehezen várja a most annyit szenvedő 
és nélkülöző, ám mégis kitartó és mindig remélő 
alföldi magyar nép.

Felesége utáni bánatában felakasztotta magát
Egy színházi zenész megrendítő öngyilkossága Szarvason

Kamenszki Pál 29 éves színházi zenész 

Károlyi János Szarvason időző társulatánál, 

mint fúvós volt alkalmazásban. Kamenszki 

Pál évekkel ezelőtt Szarvasról nősült és fele

ségül vette özv. Boross Nándorné leányát, 

Boross Ilonát, akivel zavartalan és boldog 

házaséletet élt. A fiatalasszony pár évvel 

ezelőtt meghalt és elvesztésébe a zenész 

sehogyan se tudott belenyugodni. Állandóan 

búskomor volt és országjáró útján, amikor 

Szarvasra vetődött, mindig öngyilkossági gon- 

dofatok foglalkoztatták. Két évvel ezelőtt 

Gulyás Menyhért színtársulatánál működött 

és amikor a színtársulat Szarvasra jött, a 

szomorúság és a fájdalom annyira erőt vett 

rajta, hogy öngyilkosságra szánta el magát 

és felvágta az ereit. Akkor még idejében 

észrevették, orvost hivtak hozzá, aki vissza

mentette őt az életbe. Most, hogy a társulat 

előző állomáshelyén megtudta, hogy a tár

sulat Szarvasra jön, zenésztársainak kijelen

tette, hogy ő többet nem jön el Szarvasról. 

Jóslata be is vált. Egy héttel ezelőtt anyósa, 

özv. Boross Nándorné lakásán isméi öngyil

kosságot akart elkövetni, de megakadályoz

ták. Hétfőn délután a zenész sógorát felkül- 

dölte a színházhoz pénzért és magára ma

radt. Nyolc levelet irt meg ezalatt és ezek

ben elbúcsúzott hozzátartozóitól, rokonságá

tól és a színészektől. Amikor a leveleket 

megírta, egy cédulát hagyott hátra sógora 

részére, amelyben csak azt irta, hogy ne 

aggódjon érte, csak kiment. Amikor sokáig

nem jelentkezett, keresésére indult és a félre

eső helyen felakasztva talált rá.: Azonnal 

levágta őt, de már ekkor halott , volt. A sze

rencsétlen zenészt szerdán délután temették 

el a város lakosságénak és kartársainak 

nagy részvéte mellett. Holttestét felesége mellé 

helyezték el. Kamenszki Pál szarvasi tartóz

kodása alatt szép sirkövet állitatott :a sirra 

és gyönyörűen beültette virággal. A~ hánya

tott életű, melegszívű művész elpihent és 

sok szenvedése után most megnyugodva 

pihen felesége mellett.

— Öntözzük a gyümölcsfákat. A gyümölcs

fák öntözéséről és nyári kezeléséről ir a 

Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. 

Cikkeket közöl még a növényvédekezoszerek 

keveréséről, a virágos-kert nyári bajairól, a 

kevés vízzel való öntözésről, a darázsirtás- 

ról, védekezőszerek hamisításának felismeré

séről. A dúsan illusztrált két szaklapból, mely 

színes gyümölcsképet is közöl, egy alkalom

mal a Szarvasi Közlönyre való hivatkozással 

a Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, 

Fölmivelésügyi Minisztérium) díjtalanul küld 

mutatványszámot.

—. Felhívás. A szarvasi Ipartestület jubiléris 

kiállításának rendezőbizottsága felkéri azokat 

az iparosokat, akik a kiállításon részt kíván

nak venni és még ezt nem jelentették be, 

hogy helyeik bizlositása céljából mielőbb

jelentkezzenek.

Friss készí tésű TENNISZÜTÖK
már megérkeztek és nagy választékban kaphatók

NAGY SÁNDOR könyv- és papír kereskedőnél
Kedvezményes részletfizetés. — OLCSÓ ÉS SZAKSZERŰ HÚROZÁS. — S. M. „Spencer" versenylabdák eredeti áron.



Szeptember 8-án rendezik meg 
a Szarvasi Ipartestület jubiláris ünnepségét

Szarvas Iparossága nagyban készülődik a félévszázados jubileumra

- Csak kilencig lehetnek nyitva az üzletek.
A kereskedelemügyi miniszter rendelkezése 

értelmében Szarvason az üzletek reggel 7-től

9-ig tarthatók nyitva vasárnap.

— Már a piacra sem engedik be a termelőt.
(Beküldetelt.) Tekintetes Szerkesztőség! Tisz

telettel kérem, hogy becses lapjukban tegyék 

szóvá a szarvasi piac ügyét, amelyen a 

város lakosságának lassan már vásárolni se 

lehet. Orosházán. Kunszentmártonban a kofák 

reggel 7 óra előtt nem vásárolhatnak a piacon 

és. ezáltal a lakosság nem tud közvetlenül a 

termelőtől vásárolni. De a kofák még be se 

engedik a termelőket a piacra, mert már a 

vám szélén veszik össze az eladnivaló baromfit. 

A gyümölcs pedig, amig a termelőtől a fo

gyasztóig jut, legalább négy-öt kézen megy át, 

ami ezen lánckereskedelem miatt annyira 

megdrágul, hogy már megfizethetetlen, A 

kofák vásárlásának megrendszabályozására 

van szükség, úgy mint az más városokban 

is megvan. így a fogyasztó közvetlenül ve

hetné meg a termelőtől a termelvényeket a 

lánckereskedelem megkerülésével és a ter

melő is jól járna, mert a kofák által meg

szabott irányárak nem kötnék és jobb árakat 

is elérhetne. Nagyon megkérem az érdemes 

■hatóságokat, hogy igyekezzenek ezt a kér

dést a termelők és a fogyasztók érdekében 

mielőbb megoldani. A Szerkesztőségnek meg

köszönve a köz iránt mindig megnyilvánuló 

jóindulatát, vagyok tisztelettel: (Aláírás.)

— Elkészült a mezőgazdasági statisztikai 
összeírás. Szarvason a mezőgazdasági sta
tisztikai összeírás összesítését a napokban

i fejezték be és csütörtökön adták postára. 44 
összeíró több mázsányi ‘ivet irt össze.

— Gondos tenniszjátókos tenniszütőjét csak 
szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 
Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

Csak az a búza nem értéke
síthető, amelyik nem 

termett m e g !
Nagy baj volt az elmúlt évben, hogy 

kalászosaink, nevezetesen búzánk termése 
igen gyenge volt, amiért a különböző export- 
szerződéseknek, igy az olasz-osztrák-magyar 
hármas szerződésnek sem volt meg az az 
-eredménye, amit méltán várni lehetett volna 
éspedig azért nem, mert nem volt elegendő 
exportálni való búzánk.

Ezidén valamivel jobb ugyan az ered
mény, búzából lesz vagy 20 millió métermá
zsa, de ebből nem adható el külföldre több, 
mini 6—7 millió métermázsa, a többi a ma
gyar nép táplálására kell.

Nagyon fontos volna, hogy a fentinél 
jóval több búza volna exportálható, mert ha
zánk csak igy kaphat olyan külföldi árut, 
amire a mindennapi életben múlhatatlanul 
szükség van.

Minden magyar gazdának ezért elemi 
kötelessége, hogy búzatermelését fokozza, de 
nem a búzával bevetett terület kiterjesztésé
vel, hanem a holdankénti termés növelésével.

Így nemcsak több kivinni való búzánk 
lesz, hanem búza termelési költsége — egy 
mázsára vonatkoztatva — is kisebb lesz: 
búzatermelésünk jövedelmezőbb lesz.

A termés fokozásának legegyszerűbb, 
leggazdaságosabb módja a kellő műtrágyázás, 
hazai körülmények közölt elsősorban szuper
foszfáttal. A szuperfoszfáttal mütrágyázott búza 
nemcsak többet terem, hanem minősége is jobb, 
jobban bokrosodik, nem dől meg, nem rozsdá
sodik. 8 ép a múlt év tapasztalatai szerint, nem 
szenved úgy a szárazságtól.

Nem kell félni, hogy a több búzát nem 
lehet értékesíteni, exportszerződéseink, a kor
mányintézkedések is biztosítják azt. Ma csak 
az a búza nem értékesíthető, amelyik nem 
termelt meg.

* A szarvasi iparostársadalom érdemes 

egyesülése, a Szarvasi Ipartestület ez évben 

tölti be fennállásának 50. évfordulóját. Mint 

már több alkalommal megírtuk Szarvas ipa

rossága ezt a jubileumot felemelő ünnepsé

gek keretében fogja megünnepelni. Az ipar- 

testület legutóbbi közgyűlésén egy bizottságot 

küldött ki az ünnepségek előkészítésére Med

vegy Miklós alelnök és Tákos Lajos jegyző 

vezetése mellett, amely szorgalmasan dolgo

zik azon. hogy a jubileum méltó keretek 

között az összes társadalmi rétegek bevoná

sával legyen megünnepelve. Az ünnepsé

gekre Szarvas iparostársadalma nagyban ké

szülődik és a rendezendő háromnapos ipari 

kiállításra mintegy 80 iparos jelentette be 

részvételét. A jubileumi ünnepségeket szep

tember 8-án fogják megtartani, a kiállítást

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben július 12-től július 19-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek : Konyecsni 

Mihály és Janecskó Erzsébet leánya Etelka- 

Erzsébet, Sinkovicz János és Kondacs Mária 

leánya Mária, Szopka György Holló Erzsébet 

leánya Erzsébet, ifj. Radics József és Rácz 

Irma leánya Hermina, Kondacs János és 

Filyó Mária leánya Judit. Házasságkötés nem 

történt. Elhaltak: Weisz Árpád 74, Skorka 

Mihályné Ozsgyan Judit 31, Rágyanszki Mária

2 hónapos, Brusznyiczki János 81. Piácsek 

András 76, özv. Klimaj Jánosné Brusznyiczki 

Judit 62. Galó Mihály 86, Filóczi Pál 10 

hónapos, Demeter György 72, Kamenszki Pál 

29, Rohoska Mária 22 napos, Farkas Pál 10 

éves korukban.
— Hétfőn játszanak utoljára a színészek. 

Károlyi János színigazgató szintársulala hétfőn 

tartja utolsó előadását Szarvason. Az elmúlt 

hét szinielőadásai is nagyrészben szép érdek

lődés melleit folytak le. Szombaton és vasár

nap Szabó Sándornak, a társulat tehetséges 

és közkedvelt komikusának búcsúestjét tar

tották meg. Az őnagysága nem hajlandó

pedig 3 napig szeptember 8., 9. és 10-én lesz 

nyitva. Az ünnepségek a tervezett program 

szerint a köyetkezőképen zajlanak le. Szep

tember 8-án, vasárnap reggel fél 8 órakor 

gyülekezés az Ipartestületben, utána felvonu

lás egyesületi zászló alatt az ev. nagytemp

lomba. Hálaadó istentisztelet 8 órától. Fél 9 

órakor mise a r. kát. templomban. Fél 10- 

órakor az Árpád-nagytermében rendezendő 

ipari kiállítás megnyitása. 11 órakor az Ipar

testület székházában jubileumi díszközgyűlés.

1 órakor közebéd. Délután 3 órától körzeti 

iparosgyűlés. Este közvacsora, tánc. Tervbe 

van véve egy nagyobbszabású reklámfelvo

nulás is a délutáni órákban esetleg népün

nepéllyel egybekötve. A jubiláris ünnepség 

védnökeinek felkérése most van folyamatban.

operett hálás dr, Firgyessi szerepét alakitotla 

ragyogó humorral, nagy készséggel és len

dülettel. Hétfőn ismét a nagysikerű 120-as 

tempó ment nagy érdeklődés mellett. Kedden 

a jómegjelenésű, .erősen beélő játékot játszó 

Kazal Lászlónak volt a jutalomjátéka a 

Haway Rózsájában. A közkedvelt színészt 

a közönség meleg ünneplésben részesítette. 

Szerdán este a Maya került előadásra. Na

gyobb számú közönséget érdemelt volna a 

széphangú, melegtónusú vendégművésznő. 

Szenczi Mária a pécsi Nemzeti Színház 

koloratur énekesnője. Padoss Rezső karna

gyot és a zenekart ünnepelte a művésznő 

mellett a hálás közönség. Csütörtökön este 

egy kabaré előadás volt. Az utolsó előadások 

műsora: pénteken este, Üzen a Hargita, 

szombaton és vasárnap Montmartrei ibolya, 

hétfőn utolsó előadás Simon Judit.
— Megszökött a libapásztor leányka. Egy 

mesterszállási fialal libapásztor leányka egy 

ottani gazdánál volt alkalmazásban. Mivel 

helyével nem volt megelégedve, megszökött 

Öcsödre jutott el vándorlóútján, ahol a rend

őrség rátalált és hazavitte szüleihez.

B ú t o r t
legolcsóbban és megbízható jó minőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési fel
tételek: Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

STEIN
BÚTORÁRUHÁZ
BÉKÉSCSABA, Andrássy út 25. sz.

\



Elejtette a kaszát és egy vakondtúrásba 
megbotolva beleesett

A  mellén ment keresztül a kasza egy szerencsétlen 
öcsödi kisbirtokosnak

Visnyovszki János öcsödi újtelepi kis

birtokos a múlt héten aratni ment ki a föld

jére. Nagy darabon le is kaszálta már a ga

bonát. Egyszeresek a kaszál véletlenül kiej

tette kezéből és amikor utánnakapott, egy 

vakondtúrásban megbotlott és jobblábával a 

kaszanyélnek kiskacsára rálépett, amitől a 

kasza fölhajolt. Visnyovszki a felfelé álló 

kaszába zuhant, amely a kéve fölött behatolt 

a mellkasába és a tüdején is átszaladt. A 

kasza éles hegye a bal-lapockába is befúró

dott. A szerencsétlen kisbirtokos az eszmé

letét is elvesztette és a kaszába dűlve találta 

meg őt a felesége, aki ebédet hozott ki fér

jének. Az asszony azonnal segítségére sietett 

és az éles kaszát kihúzta férje melléből, 

majd kezével betapasztotta a mély, vérző 

sebet, egy közeli tanyába támogatta férjét, 

akihez rögtön kihozták egy kocsin dr. Papp 

András községi orvost, ki rögtöni elsősegély

ben részesítette. Tanácsára azután a szentesi 

kórházba szállították a súlyosan megsérült 

férfit. Állapota javulóban van.

— Szolnoki kuglizók Szarvason. A szarvasi 
Ipartestület augusztus hó 5-én vendégül látja 
a szolnoki iparosok kuglicsapatát barátságos 
mérkőzésre.

— Leégett egy keresztépület teteje. A múlt 
héten pénteken délben a rossz kéményből 
kipattant szikrától kigyulladta szarvasi Orth. 
Izraelita Hitközség II. kerületi rituális fürdő 
udvarán egy keresztépület, amelynek 6 méter 
hosszú teteje leégett. Az azonnal kivonult 
tűzoltóságnak a szomszédos épületeket sike
rült megmenteni.

— Hat kisegítőt engedélyezett Orosházára az 
alispán. Ismeretes, hogy a község adminisztrá
cióját az alispán felülvizsgáltatta, a felül
vizsgálat alapján a község elöljárósága tiz 
főnyi tisztviselőlétszámemelést kért az alis
pántól s az erre vonatkozó jegyzőkönyvet 
a vizsgálóbizottság az alispán elé terjesztette. 
Az alispáni döntés most érkezett meg a 
község elöljáróságához arról, hogy július hó 
1-ével kezdődőleg ez év december hó 31-ig 
az elöljáróság 6 kisegítő munkaerőt vehet fel, 
akiknek fejenként 1 ’60 pengő napidijat fizet
het. A hat kisegitőt az elöljáróság már fel 
is vette.

— Nagyon súlyos a Turul anyagi helyzete.
A szarvasi Turul Sportegyesület, amely évek 
óta a szarvasi sport terén jelentős és vezető 
szerepet visz, súlyos anyagi helyzetbe került. 
A nehéz gazdasági helyzet az egyesület 
kasszájában is érezteti hatását, mivel leg
többször pénzzavarban van és a bajnoki 
mérkőzések lejátszásának költségeit csak 
más sportbarát adományaival tudja eszkö
zölni. Á neves sportegyesülés a közönség 
fokozottabb támogatását érdemelné meg. A 
taglétszám felemelése, a pártolótagok tobor
zása, a lendületesebb közönséglátogatás 
megszervezése a közeljövő feladata, mert 
ha nem sikerül nagyobb pénzszerzési forrá
sokat biztosítani, úgy az őszi fordulóban már 
részt sem vesz az egyesület, ami által Szarvas 
sportját igen érzékeny veszteség éri majd. 
Feltétlenül javítani kell a Turul anyagi 
helyzetén, ezt kívánja nemcsak a sport és a 
közönség, de a város érdeke is. Hisszük, 
hogy Szarvas sportbarát társadalma rövideseo 
módot talál kedvelt sportegyesületének fel
karolására.

— Kugliverseny. A Szarvasi Önkéntes Tűz
oltótestület és a községi tisztviselők szerdán 
este kugliversenyt rendeztek az Otthon-ven- 
déglőben. A versenyt a községi tisztviselők 
nyerték meg.

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya

udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 
és vizgyógyintézet

(Vlí. kerület, Dohány utca 44. sz.)

Nyitás: reggel 5 órakor.

Gőz- és kádfürdő ára 1 pengő. 

Kiszolgálási dij csak 10 fillér.

— A déli futballkerület közgyűlése. A Ma
gyar Labdarúgók Szövetségének déli kerülete 
vasárnap Békéscsabán közgyűlést tartott. A 
közgyűlésen Szarvasról Palyó János, a helyi 
Turul Sportegylet elnöke és dr. Lehoczky 
János főtitkár vettek részt.

— Nagyon gyenge termés ígérkezik a szarvasi 
határban. A nagy szárazság és a fagy ered
ményeként nagyon gyenge termés mutatkozik 
a szarvasi határban. A próbacséplések azt 
mutatják, hogy 3—5 mázsás holdankénti 
termésnél nem igen lesz több sehol. Az 
árpa valamivel jobb, de nem kielégítő. A 
tengeri és a kerti-vetemények az eső hiánya 
miatt lassan teljesen megsülnek. Eső kellene, 
akkor még sok helyen segítene valamit a 
kukoricán és veteményekben legelőt kapná
nak a méhek is. De igy sok család nagy 
nélkülözésnek néz megint elébe.

—* Christine törvényt bont. Iita : Jack Bethea. 
Ennek a regénynek fiatal hősnője nem valami 
könnyen kezelhető teremtés. Akaratos, dacos 
és lázongó természete nem birta elviselni' a 
szülői ház túlságosan is szigorú, kietlen lég
körét és vakon rohan neki az életnek. 
Amikor azután nálánál is erősebb akarat 
arra kényszeríti, hogy visszatérjen s élje az 
egyszerű bányászcsaládok eseménytelen, egy
szerű életét s napról napra hallja a szemre
hányásokat, száját makacsul összezárva várja 
a pillanatot, amikor megalázó sorsáért elég
tételt vehet. Mélységesen gyűlöli a férfit, 
akinek jóindulatát kénytelen elfogadni, mert 
boldogsága megrontójának tartja — hiszen 
elhidegitetle tőle a vőlegényét!. .. Selden 
azonban, a bányatelep teljhatalmú, fiatal 
vezetője, akire ez a fojtott gyűlölet irányul, 
jól ismeri az emberi lélek útvesztőit és nem 
cselekszik semmit sem ok nélkül. Valami 
titokzatos módon értesül mindenről, ami a 
táborban előadja magát és a bányászok 
legszemélyesebb családi ügyeibe is beleavat
kozik. Nincs senki, aki szeretettel ragaszkodjék 
hozzá, csak valami félelemteljes tisztelettel 
hajol meg mindenki az egyéniségéből áradó 
erő előtt. A bányatelepnek elobe a lélegzet- 
fojtóan szürke, lappangó feszültséggel teli 
életébe hasit bele éles villanással a bánya- 
szerecsétlenség szörnyűsége. A menekülést 
az elemi csapásoknak és emberi szenvedé
lyeknek ebből az örvényéből csak egy alap
jában véve nemes és tiszta öszíonű leány- 
leiek hozhatja meg, aki megacélozza a férfi 
erejét és hősi új élet vállalására indítja. 
Ez a mindvégig lenyűgöző hatású, a világnak 
és emberi jellemeknek titkaiba romantikus 
fénnyel belevilágító regény a P A L L A D 1 S  
Pengős Regényei sorában jelent meg. Az 
élvezetes és művészi fordítást Pálföldy Margit 
végezte. Kapható Szarvason Nagy Sándor 
könyvkereskedésében.

Olcsó nyaralás 
a Balaton mellett!

Özv. Nárai Szabó Gyuláné. a neves író neje Fonyód- 
fürdőtelepen lévő panziójában, árnyas parkban napi 
penzió 4->zeri étkezéssel 4'50 P. Gyermekeknek

7 éves korig félár.

— A Magyar Művészet új száma. A Magyar 
Művészet legújabb száméban Márjás Viktor 
markáns vonásokkal rajzolja meg Vaszary 
János művészetének legújabb stílus változatát.. 
Ferenczy Valér kegyeletes hangon jellemzi 
és mutatja be atyjának. Ferenczy Károlynak 
játékos szellemű karikatúráit. Rózsaffi Dezső 
a Louvre három kölcsönbe adott műtárgyá
ról, Watteau, Daumier és Courbert képeiről 
ir jellemző sorokat, Schőn Arnold a gróf 
Zichy Miklós óbuda-kiscelli barokk-siremlékét 
mutatja be, mely már csak rézkarcban isme
retes. Dr. Jajczay János finom tollal irt jel
lemzést ad a kisázsiai szőnyegekről. Gazdag 
irodalmi rovat zárja be a változatos és tar
talmas számot. A legelső külföldi művészeti 
orgánumokká! egyszinten álló, népszerű és 
külföldön is igen elterjedt, a mélynyomásos 
képek százaival díszített, kitűnő magyar 
folyóirat előfizetési ara a mai gazdasági 
viszonyokra való tekintettel leszállitottan 
negyedévre 7 pengő 50 fillér. — Illusztrált 
tájékoztatót szívesen küld a kiadóhivatal: 
Budapest, Erzsébet-körút 7.

Helybeli gabonaárak
Búza 14*40----- *—
Új búza .1370 — —
Tengeri !3*— — 13*20
Árpa (új) 13'— — —*—
Zab 13*---- —
R e p c e .................. 20*— — —

P U B L I K Á C I Ó

21 hold fold felesbe kiadó. IV. 194. -  56 hold fc- 
lesbe kiadó. IV. 123. — 24 hold haszonbérbe kiadó.
II. 311. - 8 hold haszonbérbe kiadó Csabacsűdön.
I. 40. — 4 hold Ugarokon eladó. IV. 343. — 23 hold 
felesbe kiadó 111. 270. — 30 hold felesbe kiadó. T. IL 
300. — Árpaszalma, törek eladó. T. III. 456. — 8 hold
a kolerási táblában eladó. I. 240. — 5 hold Rózsáson ♦ 
eladó. T. III. 186. — 20 hold haszonbérbe kiadó. III. 
308. — 9 hold haszonbérbe kiadó. 1. 286. — Egy fer
tály föld haszonbérbe kiadó. II. 224. — 4 hold Kákán 
eladó. IV. ISO. — Csabacsűdön 40 hold tanyával ha
szonbérbe kiadó. Dr. Kerényi orvos. — Tanyást keres
II. 344. Ugyanott 20 hold felibe kiadó. — 10 hold 
tanyával felibe kiadó. IV. 430.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés szó 3 fillér, vastagabb betűvel s/.edve- 

f) fillér. Letfkisebb hirdetés dij« 30 fillér

. Eladó 4 katasztrálishold 627 il'-öl szántó
föld a kolerási táblákban. Érdeklődni lehel 
I. kér. 240. szám alatt.

. Sárkány-dűlőben —az özv. Kiszely Györgyné 
tulajdonát képező — 55 kis hold föld tanyá
val haszonbérbe kiadó. Megbízott dr. Dörnyei 
József ügyvéd.

. 42 magyar hold szántóföld fele endrődi, 
fele szarvasi határban haszonbérbe kiadó. 
Érdeklődni lehet Melis Mihálynál I. kér. 245. 
számú ház alatt.

. Eladó a Deák Ferenc utca 160. számú 
adómentes új ház. Érdeklődni lehet ugvanott.

. Egy szoba-konyhás lakás azonnal kiadó. 
Kóczy Mihály 11., 257.

. Eladó Mangol-zugban levő 650 négyszögöl 
szőlő és gyümölcsös, Köröspari közelében. 
Feltételek a Szarvasi Hitelszövetkezetnél tud
hatok meg.

• Kedvező fizetési feltételek mellett eladó az 
1. kerület 662. számú ház. Érdeklődni lehet 
Kürtössy Józsefnél a Községházán.

. 6 miliméteres flóbert puskát keresek meg
vételre. Cim a kiadóhivatalban megtudható.

.. Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

Felelős szerkesztő és kiadó: NAGY  S Á N D O R  

Nyomatott a Szarvas! Közlöny Nyomda* és Lapkiadóvá!* 
lalat oyomdJjibao, l„ Horthy Miklós ot 9. szám. -


