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Budapestről jelenlik : Tegnap vonta fele-
lősségre a büntetőtörvényszék Hock János 
apátplébánost. A személyi adatok felvétele 
után felolvasták Hock előtt a vádiratot, amely 
szerint először 4 rendbeli, a magyar állam 
és nemzet ellen irányuló izgatással van vá-
dolva. Hock kijelentette, hogy megértette a 
vádat, azonban azt el nem ismeri, mert azo-
kat a' cikkeket, amelyek alapján e vádat emel-
ték ellene, nem ő irta, hanem az újságírók 
visszaéltek a cikkek szignálásánál az ő ne-
vével. Egyébként is azok a cikkek, amelye-
ket ő irt nem tartalmaznak az ő véleménye 
szerint semmi kivetni valót. Sem cikkeiben, 
sem beszédeiben, amelyeket Amerikában irt 
vagy elmondott, nem volt szándéka a kor-
mányzót megsérteni s a félreértések onnan 
erednek szerinte, hogy az amerikai lapok 
cikkeit, beszédeit kivonatosan közöltek csak 
és a bennük levő tendenciákat céltudatosan 
elferdítették. Egy pár cikkre vonatkozólag el-
ismeri, hogy ő irta őket, de azokban sem a 
kormányzó, sem a magyar kormány ellen 

nem izgatott. 
A következőkben ötrendbeli nemzetgya-

lázással vádolják, azon beszédei alapjan 
amelyeket Kaliforniában elmondott. Hock 
szerint e beszédek semmit sem bizonyítanak 
az ő bűnössége melleit. Nem igaz az sem, 
hogy ő egy amerikai népgyűlésen azt mondta 
volna, hogy Magyarország katona, terror 
alatt áll. A továbbiakban még az al ara es 
társadalom felforgatására irányuló ténykedese 
miatt fog az ügyészség vádat emelni amely 
ténykedését Párizsban az Emberi ogokat 
Védő Egyesület keretén belül végezte, hrre 
vonatkozólag Hock kijelenti, hogy az egye-
sülésben neki semmi része sincs, csupán 
Vér György nevü honfitársa akart ez agitá-
ció révén az ő nevének felhasználasaval 

keresni. . . 
Délután 5 órakor nyitotta meg a _ tár-

gyalást Töreky elnök, amely Traeger Laszlo 
dr ügyész vádbeszédével kezdődőit Az 
ügyész hosszasan vázolta beszéde eiejen 
az akkori helyzetet, amikor Hock J a n o s m e " 

Magyarországon volt s Károlyi Mihállyal 
együtt a Nemzeti Tanács vezetője volt. Az 
ügyész fenntartja Hock ellen emelt vádjait a 
a' továbbiakban is, mert nem tudja megálla-
pítani sehogysem Hock jóhiszeműségét. Nem 
tudja összeegyeztetni az ő akkori és további 
működését egyrészt papi hivatásával, más-
részt Hock állítólagos hazafiságával.Fenntartja 
tehát vádjait továbbra is és példás büntetést 
kér. „Nem számithat kegyelemre és elnézésre 
a magyar törvények részéről az — fejezte 
be az ügyész beszédét - aki az egész vilá-
gon annyira meghurcolta a magyarságot." 

i = A vádbeszéd elhangzása után dr Nagy 
Vince Hock János védője szólalt fel. Rámu-
tatott beszédében arra, hogy Hock János 
mindenkor és mindenütt igaz hazafisággal 
küzdött szóval és tollal a magyarság érde-
kében. Nem lehet őt nemzetgyalázással vá-
dolni a Kormányzó ur már megbocsátolt 
neki, az Emberi Jogokat Védő Ligának nem 
tagja, lelkiismeretlen emberek hurcolták meg 
őt s hozták ily kellemetlen szituációba. Indít-
ványt tesz a törvényszéknek, hogy szerezzen 
be még több általa megnevezendő cikket s 
hallgasson egy sereg tanút, akik mind Hock 
ártatlansága mellett fognak bizonyitam.hgyeb-
ként védence számára felmentést kér. 

Azután Hock János mondott igen hosz-
szu védőbeszédet a meghatódottságtól el-el-
csukló hangon. Jóhiszemű és megfontolt 
voltam mindig, de amikor régi kerületemből 
Kecskemétről kaptam híveimtől a rémesebb-
nél-rémesebb híreket, nem tudtam uralkodni 
magamon s megkellett Írnom az inkriminál 
cikkeket, Ma már megbántam tetteim, amit 
legjobban bizonyít az, hogy hazajöttem s 
várom a magyar tőrvényhozás ítéletet, he-
lyes volt e működésem, vagy sem ? # 

A beszédek elhangzása után a birosag 
Ítélethozatalra vonult vissza. 

Pontban 11 órakor hirdette ki loreky 
elnök a törvényszék Ítéletét, amely szerint 
Hock Jánosi egyévi börtönre és tízévi hiva-
talvesztésre itélte. 

Íróját. Sokan megsebesültek, égési sebeket 
szenvedtek ugy a lakosság mint a tűzoltók 
részéről. A tüzet még nem sikerült lokali-
zálni. A kár előreláthatólag igen nagy lesz. 

Hat csabai vivó indul 
a 

A vasárnapi országos kardvivóversenyen 
a Csabai Vivóegyesületnek hat kiváló kard-
vívója fog indulni. Ezek : Heller K„ Iván 
szkv. százados, Boros Andor felügyelő, Rusz 
Jenő, dr Abornyi Pál és Karácsonyi Lajos. 
A csabaiak vasárnap reggel félhétkor indul-
nak autóbusszal. 

Borzalmas tűzvész Rotterdamban 
1 ^ éf _ * _ rv. r C 

Rövid idő óta már a második hatalmas 
tűzvész pusziit Rotterdamban. Még ahg nyu-
godtak meg a kedélyek, még ahg felejtettek 
el a polgárok az Aréna-szinhaz borzalma 
égését, máris izgalomba hozta okét egy uj, 
a múltkorinál sokkal kiterjedtebb, sokká 
pusztitóbb kegyetlen tűzvész A mult ejjel 
tűz támadt a Hiddensteige üzleti negyedben, 

egy v a s k e r e s k e d ő cég nagy áruraktáraiban. 
• A tűz fékezhetetlenül terjedt s a rohamosan 
száguldó lángok reggelre egy egész házsort 
borítottak el. Az álmukból felvert lakok ren-
detlen össze-visszaságban, kétségbeesetten 
igyekeztek megmenteni ami még menthető 
volt * bizony f e g y e l m e z e t l e n s é g ü k nagyban 
hátráltatta a tűzoltók anélkül is nehez mun-

Ara 10 fillér. 

A p a és fiu véres t ragédiá ja 
a bíróság előtt 

Szentdomonkos községben Fábry Laj.os 
összeszólalkozott György fiával. A vita he-
vében az öreg baltát ragadott és azzal akart 
fiának rohanni. A fiu kicsavarta kezéből a 
baltát és fejbevágta vele apját, aki rögtön 
meghalt. Ma vonta felelősségre a törvény-
szék a gyilkos fiút, akit tekintettel arra, hogy 
tettét önvédelemből követte el, a vád alól 

felmentett^, % ijyi r r r r r — 

Apró hirek 
mindenfelől 

Az újonnan összeülő képviselőház elé 
mindjárt az első ülésen Kállay földmüvelés-
ügyi miniszter előfogja terjeszteni a magyar-
osztrák szerződés becikkelyezésére vonatkozo 
törvényjavaslatot. 

Bukaresti jelentés szerint a bukaresti 
egyetemen tegnap délután nagy tömeg ve-
rődött össze és kérte Kord tanár szabadon 
bocsátását. Kordot állítólag azért börtönöztek 
be mert beszédet mondott a kormány hely-
telén k u l t ú r p o l i t i k á j á t illetőleg. A rendőrség 
a tüntetőket szétzavarta s a rendet helyre-
állította. . . A román tanítók beadványt intézték a 
belügyminisztériumba a tisztviselői fizetések 
leszállítása ellen. Beadványukat azzal indo-
kolják, hogy amikor a tisztviselők fizeteset 
leszállították, a katonatisztek fizetése allando 

m a r a A román diákok sztrájkbaléptek. Sztrájk-
balépésük oka az, hogy többször kérték a 
tandíj leszállítását, ami még máig sem tor-
tént meg. 

A Krakatoa Vulkán tegnap kitört és mint-
egy 4000 láb hosszú lángokat lövel ki ma-
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Szarvasi tolvajok 
a gyulai törvényszék egyesbirája előtt 

Gyuláról jelentik: Szarvasi tolvajok áll-
tak a napokban a gyulai törvényszék egyes-
birája, dr Vályi Nagy István előtt. Fityik János 
és felesége szarvasi földművelők, ifj. Fityik 
János és Rajnák Králik Lajos. Az a vád, 
hogy ifj. Fityik Králikkal együtt ellopták a 
csabacsüdi vasúti állomáson Fekete István 
állomási előljáró útitáskáját. A benne talált 
élelmiszereket elfogyasztották, az üres táskát 

pedig idős Fityiknek és feleségének ajándé-
kozták. A vádlottak egymásra igyekeznek 
kenni a bűncselekmény elkövetését. Az öreg-
házaspárártatlanságát hangoztatja, A törvény-
szék Králik Lajost 8 hónapi börtönre, ifj. 
Fityik Jánost bűnpártolás miatt kéthónapi 
fogházra, de ez utóbbinál az Ítélet végre-
hajtását felfüggesztette. Az öregeket felmen-
tette a biróság az orgazdaság vádja alól. 

Megingott az amerikai költségvetési egyensúly 
Uj adónem behozata lára van szükség 

Hoover elnök legújabb nyilatkozata 
szerint a kontinentális deficit-hullám Ameri-
kába is eljutott már. Szerinte a költségvetési 
egyensúly sürgős helyreállítására van szük-
ség. mert előreláthatólag a deficit a legköze-
lebbi költségvetési évben megfogja haladni 
•az egymilliárd dollárt, ha a kongresszus to-
vábbra is figyelmen kivül hagyja a hormány 
takarékossági intézkedéseit. Véleménye sze-

Levente hirek 
Február elsején megkezdődnek újból a 

levente foglalkozások. 
A szarvasi Levente Egyesület a folyó év-

ben is megrendezi szokásos tisztibálját, amely 
egyike szokott lenni a legfényesebb és leg-
sikerültebb bálaknak. A tisztiből a folyó év-
ben valószínűleg február 15-én. lesz meg-
tarlva. Az előkészületek folynak. 

Benes élesen szembefordul 
a revíziós mozga lmakka l 

A csehszlovák nemzeti szocialista párt 
tegnap este gyűlést tartott, amelyen felszólalt 
Benes külügyminiszter is. Beszédében az 
1933. év külpolitikai kilátásaival foglalkozott. 
Véleménye szerint ez az év az, amely véget 
fog vetni a revizionista mozgalmaknak. A 
revíziós mozgalmaknak most már útját fog-
nak állani az érdekelt államok, mert nem 
tűrhetik tovább szó nélkül ezt a tűzzel való 
játékot. Csehszlovákia mindenesetre meg fog 
tenni mindent arra nézve, hogy a revíziós 
jelszavak üres frázisok maradjanak. 

Csongrádmegyéhez csatolják 
Orosházát és Gádorost? 

Sok szó esik az utóbbi időben a vár-
megyék uj területi beosztásáról. Igy szó van 
arról, hogy Kunszentmártont a Tiszazuggal 
Szolnokmegyétől Csongrádmegyéhez fogják 
csatolni. Csongrádmegyét megakarják na-
gyobbítani, mert Pestmegyéből és Csanád-
megyéből is akarnak hozzácsatolni részeket, 
sőt hir szerint Békésmegyéből is Orosházát 
és Gádorost. Ezek természetesen még csak 
merész tervek, mert ebbe bele fog szólni 
bizonyára Békésmegye is. 

HIREK 
Botrányt okozott a menházban egy részeg. 

Budapestről jelentik: Tegnap délután a Szo-
ciális Misszió Társulat Tamáska József mun-
kanélkülit egy menházba küldte, ahol majd 
munkájáért élelmet és ruhát kap. Tamáska 

rint a jövedelmi adók további emelése cél-
szerűtlen s helyette egy uj adónem, a for-
galmiadó bevezetését tartja célhoz vezetőnek, 
Konvertálni kell továbbá az elnök szerint 
a mostani magas kamatozású Liberty-köl-
csönt is alacsonyabb kamatozásura. Szó van 
arról is, hogy a kincstári kormány törvény-
javaslatot fog benyújtani ezüstre való köt-
vények kibocsátása céljából. 

erre ordítani kezdett, hogy ezzel nincs meg-
fizetve a munkája. Ezután ledobálta magáról 
ruháit és igy szaladgált a folyosón. Lefogták 
és orvossal vizsgáltatták meg, aki megálla-
pította, hogy teljesen be van rúgva. Rend-
zavarás miatt megindult ellene az eljárás. 

Ujabb választások előtt áll Németország. 
Németországban nagyon kétséges a politikai 
helyzet. A nemzeti szocialisták hallani sem 
akarnak az uj választásokról, jóllehet 
Schleicher politikájával szemben egy csöp-
pet sem bizalmasak, Schleicher a nemzeti 
szocialisták álláspontját megismerve, ugy 
vélekedik, hogy ha a nemzeti szocialisták 
bizalmatlanságot szavaznak kormányának, 
lemond, de keresztül viszi nemcsak a kép-
viselőház, de a birodalmi gyűlés szétosz-
latását is. 

Köztenyésztésre engedélyezett mének tulaj. 
(Ionosai. A járási főszolgabíró közhírré teszi, 
hogy a köztenyésztésre engedélyezet mének 
tulajdonosai a következők: Palyó Márton 
VII. 207, Csicsely György VII. 490, Melis 
Mihály II. 250, Miloszrdni Pál VII, 776, 
Miloszrdni György VII. 166,! Tóth Sámuel II. 
88, Melis János VII. 134 sz. 

Tolvajok garázdálkodnak Békésszentand-
ráson. Kiss Ferenc békésszentandrás határá-
ban levő tanyájáról, tegnap éjszaha még 
eddig ismeretlen tolvajok, elvittek három 
hizott sertést. A tanyán levő kutyát meg-
kötözték kocsira tették és a hizott sertések-
kel együtt elvitték. A csendőrség nagy apa-
rálussal fogott a tolvajok kínyomozásához 
mivel Békésszentandráson az utóbbi időben 
nagyon sok lopás történt. 

Vadnyulakat hoztak vérfelfrissitésre a 
szarvasi vadászok. A vadállomány felfrissíté-
sére a szarvasi vadászok vadnyulakat hozat-
tak. A napokban érkezett meg 28 darab 
vadnyúl, amelyeket a városháza egyik 
pincéjében helyeztek el. A vadászati idő 
letelte után február elején fogják majd ezeket 
a vadnyulakat széjjel engedni. 

Országos vásárok. Vésztőn a legköze-
lebbi országos állat és kirakodóvásár február 
1-én lesz. Makón a legközelebbi orszábos 
állat és kirakodó vásár január hó 27-én és 
28-án lesz. 

Ujabb kommunista szervezetet leplezett 
le a fővárosi rendőrség. Budapestről jelentik: 

1933. január 20 

A főkapitányság már régebben nyomozott 
egy kommunisíaszervezet felderítésével kap. 
csolatban. A helyes nyomokat mégis találták 
és január elseje óta állandóan figyelték és 
nyomoztak a pontos adatok után, A meg-
figyelések során elfogtak két embert, akik a 
szervezet, országos egység osztályán dolgoz-
tak. Tegnap már leleplezték a szövetkezést 
egy pestújhelyi házban. A házban mintegy 
200 kilogram röpiratot és kommunista 
irodalmi terméket találtak. A szervezet célja 
az volt, hogy a népet forradalmi hangulatra 
kéltség és utcai tüntetésekre birják. E l f o g t a k 

még két fiatalembert, akik az úgynevezett 
„repülő brigád" tagjai voltak. Az e l fogotta-

kat mind letartózlatíák és átadták őket a 
bűnügyi osztálynak. 

A Békésszentadrsi Méhészegyesiilet köz-
gyűlése. A Békésszentandrási Méhészegye-
sület folyó hó 29 -én délután 2 érakor a Kis 
GazdakÖr-ben tartja évi rendes közgyűlését, 
melyre a tagok és az érdeklődők tisztelettel 
meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Elnöki meg-
nyitó. 2. Titkári jelentés az egyesület 1932-ik 
évi működéséről. 3. Gondnok jelentése. 4. 
Könyvtárnok jelentése. 5. Pénztári jelentés. 
6. Zárszámadás, Ellenőr és a Számvizsgáló 
bizottság jelentése, a felmentvény megadása. 
7, Az 1933-ik évi költségvetés tárgyalása. 8, 
Ellenőr számvizsgáló bizottsági tagok és 
választmányitag választása. 9. Indítvány. 10. 
Zárszó. Este 7 órai kezdettel társas vacsora. 

Mezőgazdasági kiállítás ós tenyészállat-
vásár március 3-án. A Magyar Mezőgazdasági 
Kamara az idén is megtartja az évről-évre 
nagyobb érdeklődést kiváltó mezőgazdasági 
kiállítással egybekötött tenyészáüalvásárt. A 
kiállítás és vásár kezdete március 3. 

Az Öcsödi Népkör közgyűlése. Az Öcsödi 
Népkör évi rendes közgyűlését folyó hó 22-én 
délután 2 órakor tartja. A Vezetőség kéri a 
tagokat, hogy minél számosabban jelenjenek 
meg. 

Tyuktolvajok garázdálkodnak Öcsödön. 
özv. Csonka Lászlóné öcsödi lakostól tegnap 
éjjel 10 darab tyúkot loptak el. A tettesek 
még eddig nem kerültek kézre. 

Lakásán akarta bevárni felesége feltáma-
dását. Hannoverből jelentik: Tavaly nyáron 
történt még, hogy egy Tenhontel nevü spi-
ritista felesége eltűnt. A férj azt hazudta az 
érdeklődőknek, hogy felesége üdülés céljából 
külföldre utazott. Ezzel szemben a tény, 
amelyet most derített ki a rendőrség, az, 
hogy az asszony már hónapok óta halott s 
bebalzsamozottan fekszik férje lakásán. Ki-
hallgatása során a férj bevallotta, hogy azért 
őrizte feleségét szobájában, mert meggyőző-
dése, hogy az rövid időn belül föl fog tá-
madni. A rendőrhatóságok a különös gon-
dolkodású Tenhontelt megfigyelés végett té-
bolydába szállította. 

A SZARVASI ÚJSÁG 
hírszolgálata megbízható 1 

. Mesterszállás határában a 48 számú tanya 
56 hold földdel, őszi buzavetéssel, haszon-
bérbe azonnal átvehető. Bérleti feltételek 
megtudhatók Öcsödön, özv. Izbéki Bálintné 
242, vagy Páczai Mihály 600 számú házánáL 

I D Ő J Á R Á S 
A budapesti meteorologiai intézet jelen-

tése a következő 24 órára: Északkeleti szelek, 
hidegebb idő, főleg délen havazások. 
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Hogy segítsen magán a gazda? 
I r t a : Bácskai Ixidor v . j ó s z á g i g a z g a t ó . 

A második hatásos módja a talajned-
vesség szaporításának, az öszi mélyszántás. 
Ez talán, ha lehet, még hatásosabb módja 
a jó gazdálkodásnak és a jobb termések biz-
t o s í t á s á n a k . Amikor látom késő ősszel és 
télen a rengeteg felszántatlan tarlót sárgál-
lani, a bevetett földek fekete sávjai között, 
bizony sajnálattal gondolok arra, hogy miért 
nem lehet kényszert alkalmazni. Ez jó figyel-
m e z t e t é s lenne gazd'uraméknak, hogy a jobb 
és többtermelés nemcsak saját érdekük, de 
országos érdek is. Azt nem fogadom el ki-
fogásul, hogy úgyis kukorica lesz azokban a 
földekben és trágyát is fognak rá hordani. 
A kukorica is meghálálja az őszi mély szán-
tást és a trágyát is ki lehet hordani és le is 
lehet szántani az őszi ugarolással egyidőben. 

Az őszi mélyszántás legfőbb előnye az, 
hogy sokkal nagyobb csapadékmennyiség 
felvételére képesiti a talajt és az őszi esők 
csapadékvize, de a hólé sem foga mélyebb 
helyeken összefolyni, ahol károkat okoz, mig 
a magasabban fekvő részekel a tavaszi sze-
lek gyorsan kiszárítják. Ez a hatás aztán a 
termesztett növények egész fejlődése folya-
mán, de a termésben is meg kinyi lvánulni . 

A talajnedvesség megőrzésének fontos 
kelléke, hogy a talaj felszinét állandóan lehe-
tőleg porhanyóan tartsuk, Ennek éppen ellen-
kezője történik nálunk a vetések hengerezése 
által. Ezt a szerszámot, aminek — kellő idő-
ben és módon használva — sokszor igen 
áldásos hatása van. nálunk, — ha kell, ha 
nem, — az őszi vetések tavaszi hengerezé-
sére élnek, vagyis inkább visszaélnek vele. 
Pedig éppen ellenkezőleg a talaj felszinét 

nem lenyomni és nem a hajszálcsövességet 
visszaállitani kellene, de ellenkezőleg a fo-
gasborona használatával a talaj kérgét meg-
törni és az apró gyomokat irtani kellene. Ne 
féljünk attól, hogy a borona talán a búzából 
ki is fog szaggatni, vagy letakarja, a kiszag-
gatott töveket busásan pótolja a megmaradt 
tövek erősebb bokrosodása és jobb fejlődése. 

Van egy jó német mondás: „Aki a ve-
tését boronálja, az ne nézzen hátra". Hét 
hosszú évtizedes tapasztalatok után mond-
hatom, nagyon találó mondás ez. 

Persze, „mindent a kellő időben". A bo-
ronálásra is meg kell az időt választani. Ne 
legyen a föld lágy, amikor a vonóállat mé-
lyen sülyed és a borona mázolja a talajt, 
sem pedig annyira száraz ne legyen, hogy 
a borona ugrálva, több kárt csináljon, mint 
hasznot. 

Sokan persze a hengert a veíés talajá-
nak egyengetésére használják, persze ezek a 
gazdák ismét nem vették figyelembe a vetés 
idején ezt a mondást: „mindent a kellő idő-
ben" és rögök közé vetették el búzájukat. 
Persze, hogy a rossz munkának milyen ká-
rát vallják, ezt nem lehet előre kiszámitani, 
de hát nem is számolgatják. 

Sokat lehetne még a jó és rossz talaj-
müvelés kérdéséről beszélni, de egy újság-
cikk keretében fejtegetéseim úgyis tulhosz-
szura nyúltak, tehát annak ismétlésére szo-
rítkozom : 

Takarékoskodjunk a talajnedvesség minden 
csöppjével ós mindent a maga idején végezzünk. 

(Folytatjuk.) 

Londonban dühöng a náthaláz. Angliában 
a náthaláz óriási méretekben terjed. Eddig 
mintegy 2000-en haltak meg. Londonban 
tegnap ólomeső esett, úgyhogy az egész 
város vékony jégréteggel van beborítva és a 
közlekedés nagyon veszélyes. Egyes helye-
den a forgalom teljesen megakadt. 

A csabacsüdi ev. egyház 1933. január 
29-én, vasárnap délelőtt tartja mult évi zár-
számadási közgyűlését, melyre ezúton is 
meghívja az érdekelteket. 

Hitelszükségletét kielégíti, betétjét a 
legnagyobb biztonság és felmondás 

a Szarvasi Takarékpénztár. Foglalkozik 
a banküzlet minden ágával. Termé-
nyeit a Szarvasi Takarékpénztár rak-
tárházába helyezze el, mert igy azokra 
olcsó kölcsönt kaphat. 

Felhivatnak mindazon olvasók, akik az 
Ipartestület könyvtári könyveit igénybe szok-
ták venni, hogy a náluk levő összes köny-
veket, leltározás céljából folyó hó 22-én és 
folyó hó 29-én a könyvtári órák alatt okvet-
len szolgáltassák be. — Elnökség. 

A Szarvasi Újság ingyen közli 
mindazokat a hirdetéseket, amelyek-
nek tárgya munkások felvétele, vagy 
bárminemű munkaalkalom nyújtása a 
munkaadók részéről. 

Külföldre utazók részére valutát a 
hivatalos árfolyamon kiszolgáltat a 
Szarvasi Takarékpénztár a Nemzeti 
Bank által engedélyezett mennyiségben, 
útlevél és v a s ú t i jegy ellenében. Az út-
levelet és vasúti jegyet rövid idő alatt 
beszerzi. 

KOZGAZDASAG 
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Helybeli piaci árak 
Buza 8 - 1 3 P, tengeri 5 - 5 ' 2 0 P, árpa 

6'80—7 P, zab 6 " 6 0 - 6 7 5 P, tökmag 1 4 ' 5 0 -
15 P, lucerna 80—95 P. Irányzat: jól tartott. 

T e r m é n y t ő z s d e 
Budapest, 1933. január 19. 

Készárapiac 

3. Támadóállás előre és ezzel egyidő-
ben karok erélyes lökése előre. 

4. Szökdécselés terpesz- és szögállásba. 
Terpeszállásban. 

5. Háton karkulcsolás és igy tözshajlitás 
előre—hátra. 

6. Kezek magastartásban: Törzshajlitás 
balra-jobbra és mindkét kézzel előbb bal, 
majd jobb bokafogás. 

7. Kezek forgótartásban a derékon : Fej-
körzések. 

Gugyolóállásban. 
8. Karok oldaltartásban : Váltakozott láb-

nyujtások balra-jobbra. 
9. Karlendités magastartásba, fejemelés-

sel. Tekintet felfelé. 
10. Gyakorlatok nyujtottülésben mellső 

fekvőtámaszban. 

R Á D I Ó 
Péntek, január 20. 

9'15 : Az Állástalan Zenészek Szimfóni-
kus Zenekarának hangversenye.Közben hirek. 
11*10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállás-
jelentés magyarul és németül. 12*00: Déli 
harangszó az Egyetemi templomból, időjárás-
jelentés. 12*05: Gramofonhangverseny. Köz-
ben hirek. 1'00: Pontos időjelzés, időjárás-
és vízállásjelentés. 2 '45 : Hirek, élelmiszer-
árak, piaci árak, árfolyamhirek. 3 '30 : A rádió 
diákfélórája. 4*00: „Kerti pázsitok, sportpá-
lyák és repülőterek füvesítése." Dresdner 
Iván előadása. 4*45: Ponlos időjelzés, idő-
járásjelentés, hirek. 5*00 : Megyeri Gyula jazz-
zenekarának hangversenye. 5*45: „A keres-
kedői hivatás." Schack Béla dr előadása. 
6 '15 : Bura Károly és cigányzenekarának 
hangversenye. 7 '00 : Munkásfélóra. 7'30: Az. 
operaházi énekkar hangversenye. 8*20: „Egy 
élet." Novella. Irta és felolvassa Voinovich 
Géza, 8 '50 : Gramofonhangverseny. 9*50: 
Pontos időjelzés, hirek, időjárásjelentés. Utána 
Pogány Dezső jazz- és győri Vörös Misi ci-
gányzenekarának hangversenye Vig Miklós 
énekszámaival. Közben a Magyar Cserkész-
szövetség angolnyelvü előadása. Molnár Fri-
gyes dr: Miért van a jamboree Magyar-
országon. 

Buza 76-os uj 13*50—13'90 Árpa . 
Sörárpa 
Zab . 
Tengeri 
Korpa 

8*80— 9'00 
10*25—12*50 
9*00— 9*25 
6*50— 6*60 
6*10— 6*20 

„ 77-es H 13*70—14*20 
„ 78-as M 13*90—14*35 
„ 79-es „ 14*10-14*60 
„ 80-as „ 14*25-14*80 

Rozs . . . 5 ' 9 5 — 6*05 
Irányzat gyenge. 

Határidőpiac 
Buza márc. 13*18-13*19 Rozs májusra 7 ' 0 2 — 7*03 

májusra 13*56—13*57 Tengeri máj. 7*56— 7 57 
Rozs márc. 6*75— 6*76 „ jun. 

Irányzat egyenetlen. 

Sertéspiac 
Felhajtás 3200 darab. 
I. rendű urad. 0*84— 0*86 
Közép, szedett 0*81— 0*83 

Irányzat lanyha. 

Marhavásár 
III. r. tehén 

Szalonna 

7*95— 8*00 

1 * 2 5 - 1*30 
l 'OO- 1*05 

Felhajtás 614 darab. 
I. r. ökör . 0 ' 5 0 — 0*58 
I. r. bika . 0 * 4 2 - 0'46 

Irányzat lanyha. 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
D r T O K A Y L Á S Z L Ó . 

p • Hallgassa meg az 

0*39— 0*50 
0- 0 * -

Reggeli torna 
Szögállásban. 

1. Karlendités szárnytartásba és lábujj-
hegyre állás. 

2. Laza karlendités előre és térdhajlitás. 

Olympikon 
• 4*1 csöves DINAMIKUS • 

hangszóróval egybe-épitett • 

rádiót I 
az W 

Árpád éttermében. 
• Szállítja ± 

Dankó I 
műszerész. J 

Árvaház. Kossuth tér. ~ 
m 
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Apróhirdeíések díjszabása: 
Hétköznap szavanként 2 fillér, vasár- és ün-

nepnap 4 fillér, vaslap betűvel szedett szónál duplán 
számit. A hirdetések ára postahelyedben is beküldhető. 

. Megbízható, ügyes bejáró takarítónőt fölve-
szek. Cim a kiadóhivatalban. 

. Jómagaviselelü tanulót felveszek, Stefáni 
Mihály rádió-, villany- és kerékpárkereskedő. 
Szarvas, Árpád bazár. 

. Vennék főidet 50—300 katasztrális holdig. 
Bővebbet a szerkesztőségben. 

. Eladó egy 1096 D-öl területű. 3 szobás, 
Betlehemben fekvő beltelkes ház. Az első 
kioszlásu közlegelőből 6 járás, Kákán 4 járás, 
Csabacsüdön 2 járás. Vevők jelentkezzenek 
dr. Medvegy György kir. közjegyző helyet-
tesnél, lehetőleg a déli órákban. 

. Egy teljesen uj Singer varró- és himzögép 
kéztől sürgősen eladó. Cim a kiadóhivatalban, 

. Mindenki gyűjtse össze a valódi Szent 
István cikória pótkávés dobozról a fejeket, 
bélyegeket, vágy munkajegyeket. 

. Egy Öcsödön és egy Kondoroson lakó 
jóbeszédü fiatalember helyi alkalmazást kap-
hat. Levélben vagy személyesen értekezni 
lehet a kiadóhivatalban. 

. IV. ker., 295. (Tessedik u.) ház, sütöde, 
üzlethelyiséggel együtt eladó. Érdeklődni le-
het Steinfeld Jenő péknél. 

Búzás borbély üzletét áthelyezte 
Komlovszky Lajos füszerkereskedő há-
zába (Deák F. u.) Szives pártfogást kér. 
• • • • Y Y V T Y T Y Y V T T V Y 

Ön nem hiszi el.*.? 
Győződjék meg kirakatomban olcsó ára-
imról. Szervizek, Ízléses és olcsó ajándék-
tárgyak egyedüli nagy raktára. Képkerete-
zések. Modern keretlécek, valódi kölni 
BLONDEL-keretek eredeti gyári árakon. 

Épületüvegezés a legolcsóbban! 
G R O S S S Á N D O R 

üveg-, porcellón- és keretezöüzlete. 
PIACTÉR. PIACTÉR. 

Hagyrabecsüli v e v ő m n e k m á r 
PENGŐS éleífetosláási 

Ezzel szemben áraimat, a nehéz helyzethez mérten mélyen leszállítottam Du«,n 
felszerelt raktárral rendelkezem: RÁDIÓK, KEREKPAROK, CSILLÁROK, VIL-
LANYSZERELÉSI ANYAGOK, IZZÓK, VARROGEPEK. Mindezek javítását szak-
szerűen, jótállással végzem. Irógépjavitást vállalok. 

• u 

£ r i 

Ízletes és olcsóé 
• Kérje minden fiiszerüzletben! 

és mindennemű tüzelő 

fe t té te lek me l ie t t be 
i 

H O L ? 

a penze, 
ha rossz a tárcája. Retiküiok, pénztárcák 

mosható,modern Cellodlnsiámpaernyők készi; 
tését bármilyen színben és nagyságban vállalja 

Vitális Ilona 
okleveles tanítónő, iparmüvésznő. 

S z a r v a s , IV. kerület Beliczey ut 224. szám. 

II. kerület, Hunyadi ucca 18. 

Telefon: 97. 

BENCZÚR órás 
órát, ékszert olcsón javit. 

ARANYAT, EZÜSTÖT VESZ I 
Piactér. (Katolikus-iskola) 

SIMON G Y U L A 
villanyerőre berendezett „HATTYU"-mosodá-
jában, Szarvason: 

Gallértisztiíás darabonként. . 12 fillér. 
Ing, keményre vasalva . . . 50 fillér. 
Frakking mosva és vasalva . 80 fillér. 

Továbbá női diszkézimunkák, csipke- és 
kézimunkafüggönyök és egyéb mosható ruha 

neműek jutányos áron elfogadtatnak. 
SZARVAS, IL, KOSSUTH UTCA 36. SZÁM. 
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FÜtSG be s z o b á j á t , mielőtt 
megfázna. De ne 
dobja ki 

* 0 Mm p e n z e t ismeretlen szénre, 
fára. Honthynál 
nyugodtan vásárol-
hat. Ezért 

a z o n n a l tegyen egy próba-
rendelést. 
Haviár Dani u. 83. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Kovács ik Pál 
^ fűszer- és csemegekereskedő ajánlja ^ 

• dúsan felszerelt raktárát legjutányo- ^ 
X sabb árak és szolid kiszolgálás mellett. 
J Telefon : 7. Telefon : 7. ^ 

••••••••••••••••• 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy a 

„KÖZPONT 
szállodát és éttermet 

átvettem. 

Jelszavam : A legfigyelmesebb 
kiszolgálás mellett minden-
ben a mai viszonyoknak 
megfelelő árak. 

Szives támogatást kér 

Wigner Sándor 
vendéglős. 

Szarvasi Közlöny Nyomda- és Lapkiadóvállalat nyomdája, Horthy Miklós ut 9. 
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