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A képviselőház szerdán délelőtt 10 óra-
kor újra ülést tart. A napirenden a Ház 
tisztikarának és bizottságainak újjáalakítása 
szerepel. Ezután fognak áttérni az interpel-
lációkra. Huszonnyolc interpellációt jegyez-
tek be, ezek közül Gál Jenő fog 10-trt el-
mondani az igazságszolgáitatásra vonatko-
zólag. Ezen az ülésen kellene határoznia a 
Háznak a délutáni ülésekről is. Nemcsak az 
ellenzék tiltakozik azonban e terv ellen, ha-
nem a kormánypárt több képviselője is el-
lene van, sőt hir szerint Gömbös Gyula mi-
niszterelnök is tanácskozni fog még több ve-
zető politikussal, mielőtt ezt a tervet a Ház 
elé vinné. 

A legfontosabb kérdés azonban az, 
amelynek megoldását az egész Ház várja, 
miként fog kialakulni az uj munkarend. 
Egyenlőre még csak feltevések és híreszte-
lések azok, amelyek a kormány benyúj tandó 
uj reformjavaslatairól szólnak, s ezekre 
akarja megkapni feleletét a Ház szerdai ülé-
sén. A kormány állítólag már igen sok re-
formjavaslatot dolgozott ki, s ezeket most 
gyors tempóban a H á z elé kívánja vinni. A 

benyújtandó törvényjavaslatok a következők : 
A rokkant törvényjavaslat, amely már 

teljesen készen várja a képviselőház hozzá-
járulását. Az egyesitett bortörvényjavaslat, 
amellyel a kormány a szöilősgazdák töme-
gein akar segíteni és a magyar bor súlyos 
válságán kivan enyhíteni. E javaslat való-
színűleg már az első ülésen a Ház elé ke-
rül. Jelentős lépést jelent a racionalizálás 
felé a miniszteri hatáskörök u jabb megálla-
pításáról szóló javaslat, amely a közigazga-
tást alapjaiban kívánja megreformálni. Ugyan-
csak a Ház elé kerül az uj, módosított 
nyugdijlörvényjavaslat is, amellyel kapcsola-
tos az álláshalmozásra és a létszámcsökken-
tésre vonatkozó javaslat. Szó van egy, a te-
lepítéssel kapcsolatos javaslatról s a keres-
kedelem által már régóta sürgetett végkiáru-
sitási törvényjavaslatról is. Foglalkozik a 
kormány a MÁV reorganizációjával, sőt mint 
hírlik, a megyékről, sőt a parlament újjá-
alakításáról is sok szó esik a kormány tag-
jai között. Mindezek a hirek persze még csak 
feltevések, a közeljövő fog majd feleletet 

i, van-e alapjuk a híreknek vagy sem. 
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A puccskísérlet értelmi szerzője valószínűleg 
egy Kobsinek László nevü tartalékos főhad-
nagy volt. A másik gyanúsított Gajda Rudolf 
volt tábornok, aki a fasismus megszervezé-
sénél már eddig is igen élénk részt vett. 
Gajdát tegnap délelőtt Vasvárott letartóztat-
ták. Kobsineket még nem sikerült elfogni. 

Pillért és olimpikon társait ünnepelte vasamap 
Act-S-ja Q v a r i / A R k ö Z Ö r í & é a e 

Külsőségeiben is impozáns és Szarvasra 
igen nagy erkölcsi sikert jelentő volt a néhai 
vitéz Terstyánszky emlékére rendezett vívó-
verseny. A Szarvasi Vivó Klub vezetőié az 
érdem, hogy Szarvason ilyen országos jelen-
tőségű sportesemény lebonyolításra kerülhe-
tett. A versenyen olyan nagyszámú közön-
ség vett részt, amely még pesti vívóverse-
nyeken is szokatlan. A verseny eredménye 
már ismeretes. 

A verseny után következelt a díjki-
osztás. A dijak között rangsorban osztoztak 
a vívók. A vidéki versenyzők részére kitűzött 
dijat dr Készt Béla nyerte meg. 

Este ünnepi vacsora volt az Árpád 

nagytermében, amelyen régen látott nagy-
számú közönség vett részt. Vacsora közben 
Páncél József vármegyei főjegyző mondott 
pohárköszöntőt a Kormányzóra. Majd dr 
Schauer Gábor főszolgabíró lelkes beszéd 
kíséretében adta át a Terstyánszky vándor-
dijat, egy ezüst koszorút Rajcsányi László-
nak, a verseny győztesének. Azután dr Tóth 
Pál képviselő üdvözölte a világbajnok Pillért, 
az olimpikon Nagy Ernőt, Kabos Endrét 
és a többi megjelent vendégeket. A kö-
zönség hosszasan ünnepelte Pillért és az 
olimpikonokat. 

A vacsorát reggelig tartó tánc követte, 
amelyen résztvettek a pesti és csabai vívók is. 

Fasiszta puccskísérlet Brwwben 
Prágából jelnetik; Vasárnapra virradó 

éjjel a csehszlovák fasiszták támadást intéz-
tek a brünni 43. gyalogezred kaszárnyája 
ellen. A fasiszták e tettükkel azt a régi ked-
venc óhajukat akar ták elérni, hogy lefegyve-
rezve a legénységet, azt az ő elveiknek meg-
nyerjék és siker esetén tovább folytatva a 

többi kaszárnyákban ugyanezt, felkelésüknek 
általános színezetet adjanak. Azonban mind-
járt az első kísérletnél kudarcot vallottak, 
amennyiben a legénység részéről tanúsított 
erős ellenállás miatt tervük népi sikerült, sőt 
legnagyobb részük a katonák fogságába esett. 
A harc során körülbelül hatan megsebesültek. 

Ara 10 fillér. 

A szerb királyi pár tegnap délben Szi-
ná jába utazott. A román kormány tagjai 
valamennyien jelen lesznek fogadtatásukon. 

A Mezőgazdasági Kiállításra és a Tenyécz-
Vásárra febr. 10-ig jelenthetik be a kiállí-
tani akarók részvételüket. Részletes felvilá-
gosítást az 0 . M. G. E. ad. 

A MÁV igazgatóságának jelentése szerint 
a dunántuli erős szélvihar és havazás meg-
szűnt, s a vasúti forgalom egyes helyeket 
kivéve, nagyrészt már zavartalanul folyik. 

A londoni gazdasági konferenciát elő-
készítő szakértők jelentése szerint, kész ter-
vek vannak a bizottság előtt, amelyek meg-
valósítása valószínűleg be fogja fejezni a 
gazdasági világháborút. 

Kállay földmivelésügyi miniszter elhatá-
rozta a Purgly-féle tejrendelet megreformá-
lását. A tejkartelnél e hir nagy idegességet 
okozott. 

Serédi Jusztinián hercegprímás hirek sze-
rint kegyelmet fog kérni a kormányzótól 
Hock János részére. 

Csordás Elemér tisztifőorvos jelentése 
szerint az influenza nálunk gyenge lefolyású, 
aggodalomra nincsen ok. 

A berlini kommunisták és a szociálde-
mokraták elhatározták, hogy e hét minden 
napján antifasiszta tüntetéseket és gyűlése-
ket fognak rendezni. 

Kecskeméten az ország szőlősgazdái gyű-
lést tartottak, amelyen tiltakoztak a szesz-
kartelek és a szőlőterület-csökkentési javas-
latok ellen. 

Br. Korányi Frigyes tegnap este Lon-
donba érkezett, ahol az angol pénzemberek-
kel fog a megújítandó hitelrögzitő egyezmény-
ről tárgyalni. 

Davis ismert angol politikus egy gyűlésen 
beszédében a horvátoknak szerb részről való 
elnyomásáról foglalkozva megállapítja, hogy 
a helyzet a horvátoknál megérett a forra-
dalomra. 

Franciaországban az idén is bevezetik 
a nyári időszámítást, amely március 20-tól 
október 20-ig tart. 
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Hogyan igyekeznek a vidéki pénzintézetek 
megszabadulni az árveréseken összevásárolt 

ingatlanaiktól 
A vidéki pénzintézeteknél nagy gondot 

okoz, hogyan tudják ismét mobilizálni azt a 
pénzt, amelyet az elmúlt években követelé-
seik behajtásának kapcsán ingatlanokba fek-
tetlek. Sokszor előfordult ugyanis, hogy az 
elrendelt árveréseken vevő nem jelentkezett 
s igy az intézetek követeléseik fejében az 
ingatlanokat maguk vásárolták meg. 

Azon az értekezleten, amelyet most tar-
tottak a vidéki pénzintézetek, fölmerült az a 
kívánság, hogy alakuljon olyan uj intézet, 
amely ezeket az ingatlanokat átvenné és igy 
az intézeteket készpénzhez segítené. A föl-
merült tervszerint ezt az uj intézetet szövet-
kezeti formában alapítanák a fővárosi és vi-
déki pénzintézetek közösen. A kitűzött célt 
ugy oldanák meg, hogy a birtokok vételára 

(MTI jelenti.) Tegnap délután eddig 
még ki nem derített okból kigyulladt a bajai 
Első Magyar Bútorgyár. A tüz, tekintettel a 
gyárban felhalmozott nagymennyiségű fa-
anyagra és árukészletre, percek alatt elhara-
pódzott, úgyhogy az oltás csaknem lehetet-
lenné vál t A minden oldalról kivonult tűz-
oltók teljesen tehetetlenek voltak az óriási 
tűzzel szemben, s csak a környező épületek 
megmentésére szorítkozhattak. A kár hozzá-
vetőlegesen 50.000 pengő-

Kisiklott a fiumei gyors 
Tegnap délután a Budapest-Fiume kö-

zölt közlekedő gyorsvonal, Somogyszob állo-
más közelében kisiklott. A kisiklás még elég 
szerencsés volt, amennnyiben a mozdony 
már lassitott amikor a kisiklás megtörtént. 
Emberéletben nem esett kár. 

Megváltoztatják 
az Egyesült Államok 

alkotmányát 
Az Egyesült Államok alkotmányának 

azt a visszás pontját, amely szerint az újon-
nan megválasztott elnök hivatalát csak négy 
hónap múlva foglalhatja el, hír szerint mó-
dosítani fogják. Törvényjavaslat készül annak 
kimondására, hogy az elnök megválasztása 
után rögtön foglalja el hivatalát, ami lehetővé 
teszi, hogy a parlament március 3-a helyett 
január 29-án üljön össze. 

H Í R E K 
Gyógyszertári inspekció. S z a r v a s o n az 

éjjeli és vasárnap délutáni szolgálatot január 
hónapban dr Szemző Imre gyógyszertára tart. 

Vallásos es t az Árvaházban. A KIE r ende -
zésében, vasárnap szépen látogatott műsoros 
estben volt része az ifjúsági vallásos munka 
iránt érdeklődő közönségnek. Közének után 
Mészáros Etelka V. é. tn. Mécs László: 
„Alázat" cimü versét szavalta el mély át-
érzéssel és kiváló szavaló készséggel. Brózik 
Ilona, Pékár Ziza, Roszjárovicz András, 
Kriska György és ifj. Klimaj Mihály KIE 
tagok, Kovács Bözsi, Bolcsik Jolán és Joh-

fejében az uj szövetkezet váltókat adna, 
amelyeket a vidéki pénzintézetek a Pénz-
intézeti Közpnotnál, vagy a Szavatossági 
Banknál leszámítolhatnak. 

ilyen módon a vidéki pénzintézetek új-
ból mobilizálhatják azokat a követeléseiket, 
amelyek az ingatlanok átvétele miatt befoly-
tak. Az igy kapott pénzzel újra megkezd-
hetik a kölcsönök folyósítását, amivel e vi-
déken ismét megindulhat a hitelélet. A ta-
nácskozáson Lenk Adolf, a Nemzeti Bank 
ügyvezető igazgatója • bejelenlelle, hogy a 
hitelfolyósítás megindítását a jegybank is 
szükségesnek tartja és ecélból a tárgyalások 
már folyamatban is vannak Most az a terv, 
hogy ezt a két megoldást összekapcsolva 
oldják meg a vidék hitelproblémáját. 

rend Márton árvaházi növendékek kedves 
közvetlenséggel és a nemes ügy szereteté-
nek egész igyekezetével adtak elő egy 
Törökországban lejátszódó missziói jelenetet, 
amely néprajzi vonásaival mély hatást tett 
a hallgatóságra. Palkov Elza IV. tanítónő-
képző növendék finoman, kedves melegség-
gel énekelt két éneket. Utána Krón Ferenc 
ev. lelkész mondott beszédei az evangéliumi 
ifjúság jövő feladatairól. Szloszjár Ferenc 
„Jézus a vendég" cimü költeményét szép si-
kerrel szavalta. Záradékul Kelló Gusztáv 
rámutatott a KIE ifjúságának eddigi alkotó-
munkájára, a legújabban Roszjárovicz And-
rás és Társai által készült harmóniumra. Vala-
mint felhívta a figyelmet a KíE rendezésében 
megnyitandó Népfőiskolára. Az estet Borgu-
lya Endre tanító rendezte, ő kisérte a köz-
éneket is. Az est műsorát a nagyszámú kö-
zönség nagy figyelemmel és elismeréssel 
hallgatta végig. 

Köszönetnyilvánítás. A csabacsüdi ág. h, 
ev. nőegylet hálásan köszöni meg ezúton is 
szerelett diszelnökének, dr Haviár Gyuláné 
őméltóságának az egylet céljára adományo-
zott 20 pengő ajándékot. Istennek gazdag 
áldása legyen az adakozón és az adomá-
nyon egyaránt. 

Schleicher kancellár Hindenburgnái. Teg-
nap délelőtt kihallgatáson jelent meg Schlei-
cher német birodalmi kancellár Hindenburg 
birodalmi elnöknél, berlini palotájában. A 
kihallgatáson Schleicher Németország politi-
kai helyzetéről referált Hindenburgnak. 

Újból felemelték Budapesten az ingyen-
ebédek számát. Budapesten az ingyenebédek 
számát már mintegy hatvanháromezerre emel-
ték. Az ebédek számának felemelésével egy-
időben csökkentették az adagok nagyságát. 
Ugyanis 15 dekagram kenyér helyett csak 
12 dekagramot adnak. 

Feltaláltak egy tüdöbajellenes szérumot 
Newyorkban. Londonból jelentik. Newyork-
ban a Rockefeller-intézetben Averi angol or-
vos és Goebel vegyész olyan szérumot állí-
tott elő, amely a tüdőbetegségek négy kár-
okozójának egyikét, az úgynevezett pneumo-
nia 3-at megtámadja. A tudósítás szerint 
eddig csak a pneumonia l-nek sikerült az 
ellenszerét megtalálni. 

Terjed az influenza járvány Budapesten. 
Bukapesten az influenza járvány napról-
napra nagyobb méreteket ölt. A fővárosi 
tiszti orvos kimutatást állított össze, amely 
szerint Budapest valamennyi lakosa átesett 

az influenzán, de ez csak három napig tar-
tott és igen enyhe lefolyású volt. Szövőd-
ményes influenzában január 1-től 22-éigösz-
szesen 7-en haltak meg, ezek közül is 3 vi-
déki. A tiszti orvos megállapítása szerint az 
influenza nálunk nem veszélyes, de int min-
denkit 'az óvatosságra. 

Frigyes főherceg 4 0 0 emberrel szaporí-
tot ta a munkások számát. G ö m b ö s miniszter-
elnök tegnap meleg hangú levélben kereste 
fel Albrecht főherceget, Frigyes főherceg ap-
ját. Levelében köszönetet mond Frigyes fő-
hercegnek azért a cselekedetéért, hogy be-
látva a nagy munkanélküliséget az idén 400 
emberrel többet foglalkoztatott birtokain, mint 
az utóbbi esztendőkben. 

Z O Ó - c í r k u s z a Vigadóban, Vá-
rosunkban ma is előadást tart a Z O Ó -
c i r k u s g j amely kiváló artistáival és idomí-
tott állataival nagyszerű műsor számokat 
nyújt a közönségnek. Helyárak már 20 f.-lől 
1 P.-ig. Szives pártfogást kér az Igazgatóság. 

Forró kemencében akarta béna felesegét 
meggyógyítani. Szabó József vasadi csősz fe-
lesége már évek óta béna volt mindkét lá-
bára. Egy kuruzsló a napokban azt ajánlotta 
neki, hogy tetesse magát derékig a meleg 
kemencébe, majd attól meggyógyul. A csősz 
erre jó! begyújtott a kemencébe és beletette 
az asszonyt, akinek lába valósággal megsült 
a forró kemencében. A hatóságok, kiknek 
tudomására jutott az eset megindították az 
eljárást a kuruzsló ellen. 

Zavar nélkül zajlott le a nemzeti szocia-
listák vasárnapi berlini tüntetése . A nemzeti 
szocialista rohamcsapatok nagy felvonulást 
rendeztek vasárnap a Bülovv-téren, ahol a 
kommunisták hires székháza a Liebknecht 
ház áll. A nemzeti szocialisták felvonulása 
tulajdonképen kihívás volt a kommunisták-
kal szemben. A rendőrség erélyes óvóintéz-
kedései, minden komolyabb összetűzést meg-
előztek. Mintegy négyezer rendőr volt szol-
gálatban, Komolyabb összeütközés a nácik 
és a kommunisták között volt ugyan az esti 
órákban, a rendőrség azonban idején közbe-
lépett, ugy, hogy az összetűzés nagyobbará-
nyuvá nem fajulhatott el. 

Külföldre utazok részére valutát a 
hivatalos árfolyamon kiszolgáltat a 
Szarvasi Takarékpénztár a Nemzeti 
Bank által engedélyezettmennyiségben, 
útlevél és vasúti jegy ellenében. Az út-
levelet és vasúti jegyet rövid idő alatt 
beszerzi. 

Folynak a vá lasz tás i 
k ü z d e l m e k Tornán 

Tornáról jelentik: A tornai választó-
kerületben tegnap délig kellett benyújtani az 
ajánlási iveket. Az ajánlási ivek be is futot-
tak és ezek eredményeképen Szalay László 
3600, Hadik János gróf pedig 900 aláírást 
kapott. Ezek közül Szalaynak 3035, Hadik 
grófnak 751 jó aláírása volt. Igy mindketten 
megszerezték a választáshoz szükséges alá-
írásokat és részlvehetnek a választáson. 

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

tése a következő 24 órára: Továbbra is 
hideg idő, északkeleti szél, helyenként, fő-
ként délen erős havazás, 
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Rendelkezések a kereseti és jövedelmi adó 
bevallásról 

A gyulai pénzügyigazgatóság hirdet-
ményt bocsájtott ki, amelyben részletesen tá-
jékoztatja az adózó közönséget azokról a 
s z a b á l y o k r ó l , amelyek az általános kereseti 
• v a l a m i n t a jövedelem és vagyonadó beval-
lására vonatkoznak. A hirdetmény szerint a 
folyó évi általános kereseti adóra, továbbá a 
folyó évi jövedelem- és vagyonadóra vonat-
kozólag legkésőbb folyó évi február hó vé-
géig bevallást kell adni. Az általános kere-
seti adó kivetése céljára bevallást kell adni 
azokról a jövedelmekről, melyek az ország 
te rü le tén bárki által folytatott ipari és keres-
kedelmi üzletből, szellemi és bármi más 
h a s z o n h a j t ó foglalkozásból, bárki által élve-
zett, nem különben a külföldről származó s 
az ország lakosa által élvezett járadékokból 
s a z o k b ó l a járadékszerü visszatérő szolgál-
t a t á s o k b ó l származnak, amelyeknek teljesí-
tése törvényen, birói ítéleten vagy szerző-
déssel megállapított, de nem szolgálati vi-
s z o n y b ó l eredő kötelezettségen alapul. 

Nem tartoznak általános kereseti adó 
bevallást adni azok, akiknek jogerősen meg-
állapított mult évi általános kereseti adó 
alapja a 10.000 pengőt el nem érte, vagy 
meg nem haladta, abban az esetben, ha a 
foglalkozás ,és az adóztatás helye nem vál-
tozott, azok a jogi személyek, amelyek tár-
sulati adót kötelesek fizetni. 

Jövedelem- és vagyonadó bevallást — 
amennyiben személyes adómentességben nem 
részesülnek — azoknak a természetes sze-
mélyeknek, továbbá azoknak a jövedelem 
és vagyonadó fizetésre köteles jogi szemé-
lyeknek kell adni : 

Akiknek a mult évi jövedelemadója, 
illetőleg vagyonadója még nem jogerős és 
az a folyó évi február hó végéig sem válik 

jogerőssé; 
akiknek a mult évi jövedelemadója és 

vagyonadója jogerős ugyan, de a jövedelem-
adóalap a 10.000 pengőt, vagy a vagyon-
adóalap a 200.000 pengőt eléri, vagy meg-
haladja ; 

akiknek jogerős adóalapja nem teljes, 
hanem csonka év eredménye alapján álla-
píttatott meg; 

akik az általános kereseti adó alapjá-
nak újbóli megállapítása céljából az általá-
nos kereseti adóra nézve uj bevallás adá-
sára fel hivattak; 

akik a mult év folyamán váltak adó-
kötelesekké (uj adózók); 

akiknél az adóztatás helye a mult év 
folyamán megváltozott és ennek következté-
ben a folyó évre már nem ott adóztatandók 
meg, ahol a mult évre voltak adóztatva. 

A bevallás céljára kétféle hivatalos 
nyomtatvány van. Az egyik az általános ke-
reseti adó céljára, a másik a jövedelem és 
vagyonadó céljára szolgál. Ezeket a nyom-
tatványokat — az előállítási költség megtérí-
tése mellett — a községi elöljáróságnál lehet 
megszerezni, amely az adóbevallások kiállí-
tásának módjára nézve is felvilágosításokkal 

A SZARVÁSI ÚJSÁG hírszolgálata 
pontos és gyors! 

Keztyükészitési tanfolyam Szarvason. F e b -
ruár 1-én keztyükészitő tanfolyam nyílik 
meg Szarvason. Dr Reismann Jenőné leányá-
val, Kossuth Lajos ucca 55. szám alatti 
lakásán, havi 15 pengő tandij mellett egy-
hónapos tanfolyamot nyit, Egy hónap alatt 
a keztyükészités teljesen elsajátítható és a 
tanfolyam alatt elkészült keztyük nemcsak 
fedezik a tandijat, de még jövedelmet is 
jelent a jelentkezők részére. Jelentkezni 
lehet fenti cim alatt. 

m^mmMmmmmmmmm 

Helybeli piaci árak 
Buza 9—13 P, tengeri 5—5'20 P, árpa 

7—7'20 P, zab 6 - 6 0 - 6 7 5 P, tökmag 15 P, 
lucerna 80—95 P 100 kilogrammonként. 

x y t ő z s d e 
Budapest, 1933. január 23, 

Készárapiac 
Buza 76-os uj 1375—14*20 

„ 77-es . 13-95—14-50 
sz 

Hitelszükségletét kielégíti, betétjét a 
legnagyobb biztonság és felmondás 
nélküli visszafizetés mellettkamatoztatja 
a Szarvasi Takarékpénztár. Foglalkozik 
a banküzlet minden ágával. Termé-
nyeit a Szarvasi Takarékpénztár rak-
tárházába helyezze el, mert igy azokra 
olcsó kölcsönt kaphat. 

rí 
Rozs 

78-as 
79-es 
80-as 

14*15—14*65 
14*35-14-90 
14*50—15*10 
6' 10— 6*20 

Árpa . 
Sörárpa 
Zab . 
Tengeri 
Korpa 

8*80— 8*90 
10*25- 12*50 
9*00— 9*25 
6"85— 6*95 
6*10— 6*20 

Irányzat barátságos. 
Haiáridőpiac 

Buza márc. 13-43-13*45 Rozs majusra 7 b - 0 00 
„ májusra 13*83-13'85 Tengeri maj. 7 . 7 5 - 7 77 

Rozs márc, 6*75- 6*76 „ jun. . 8 1 4 - 815 
Irányzat búzában barátságos, a többlekben gyenge. 

Sertéspiac 
Felhajtás 5600 darab. Zsir . . . . 1*20— 1*30 
I rendű urad. 0*84— 0*86 Szalonna . . 0 95— 1 00 
Közép, szedett 0*83— 0"85 

Irányzat változatlan. 

Marhavásár 

Hogy segitsen magán a 
II. r. tehén 

Irta: Bácskai Izidor v. jószágigazgató. 

Felhajtás 91 darab. 
II. r. ökör . 0*30- 0"00 
II. r. bika . 0*38- 0*40 

Irányzat lanyha. 

0'30-
0'— 

0*00 
0 — 

Szárazságra hajló éghajlatunk alatt in-
kább tartanám ajánlatosnak a korai fajtájú 
kukorica termelését, ez esetben a fészek-
távolságot szűkíteni is lehet. 

Tessék próbát tenni! 
Most pedig visszatérek arra, amivel kez-

denem kellett volna a növénytermelésről 
szóló fejtegetéseimet, a mi főterményünkre. 
a búzára. Valaha minden kenyérgabona 
királyára, mia azonban sajnos, csak irónja-
vesztett király — mely annyira leszállott a 
nemzetközi becsülésben, hogy a boletta 
mankójával kell támogatni, hogy el tudjon 
mozdulni a gazda magtárából. 

Felfordult világot élünk ma, élelmi-
szereinket nem tudjuk eladni, de ugyan-
akkor a világon 30 millió ember éhezik, 
mert nincs munkája. Ezen mi segíteni nem 
tudunk, de azt meg tudjuk cselekedni, hogy 
ugyanazon a területen ugyanannyi költség-
gel, csak egy kicsit több munkával és gon-
dossággal többet és jobbat termeljünk és 
igy segítsünk magunkon. 

Ennek a többtermelésnek az első kö-
vetelménye a gondosabb és jobb talajmüve-
lés a helyes trágyakezelés; a helyesebb 
vetésforgó; a tiszta egészséges jó tiszavidéki 
buza vetőmag; a kellő, időben való vetés; 
a vetés évközben való ápolása (borona, fel-
fagyás után henger és utána borona, gyom-
Más) kellő időben való aratás és jó,, nem 

elavult, cséplőgépen való kicséplés. Meg-
jegyzem, hogy gazdáink, sajnos, inkább haj-
landók egy rozoga elkopott cséplőgépen ki-
csépeltelni termésüket, mert az fél. esetleg 
egy százalékkal olcsóbb bérért dolgozik, 
mintsemhogy megnéznék a gépet és jótállást 
vállaltatnának azért, hogy a termés nem a 
szalmába és törekbe fog elszóródni és igy 
bizony gyakran a megtakarított 1 százalék 
cséplőbér 10—12 százalék veszteségébe ke-
rül a gazdának. 

Az elmúlt évben a katasztrofális rozsda-
kárnak nagyrészét is megelőzhettük volna, 
ha nem ragaszkodtak volna gazdáink a meg-
szokott szokásukhoz az aratás megkezdését 
illetőleg. Sok tanúm van rá, hogy amikor a 
rozsda rohamos terjedéséről értesültem, való-
sággal könyörögtem ismerőseimnek, hogy ne 
várják be az érést, hanem kezdjék meg az 
aratást még zölden, a gabonakereskedőket 
is felkértem, hogy beszéljék rá a gazdákat 
az aratás megkezdésére; sajnos, hiába fá-
radtam általában. Később értesültem a gazda-
sági tanintézet kitűnő igazgatójától, Csabai 
Kálmán úrtól, hogy ő. az aratók vonakodása 
ellenére is, megkezdette az aratást, mikor 
még a búzája zöldnek látszott. Az ered-
mény : 9 mázsán felüli holdanként! termés 
lett 79 kilogramos hektoliterenkinti súlyban, 

Ezt teszi a körülményekhez való alkal-
mazkodás. (Folytatjuk.) 

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

Hallgassa meg az 

Olympikon 
• 4*1 csöves D I N A M I K U S • 

hangszóróval egybe-épitett 

r á d i ó t 
+ az • 

Árpád éttermében. 

Í
Szállítja • 

Dankó I . műszerész. J 
• Árvaház . Kossuth tér. • 
h » — • • • • i » 
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A l a p í t v a : 

vas- , s z e r s z á m - , m ű s z a k i - és h á z t a r t á s i - c i k k e k k e r e s k e d é s e . 

EREDMÉNYT ÉR EL, HA A 
li! 

SZARVASI UjSÁGsfesn htedet 

Kedd, január 24 . 

9*15 : Gramofonhangverseny. Közben hí-
rek. 1 r i O : Nemzetközi vizjelző * szolgálat. 
Vízállásjelentés magyarul és németül. 12 : Déli 
harangszó az Egyetemi templomból, időjárás-
jelentés. 12*05 : Eugen Stepat orosz balalajka-
zenekarának hangversenye. Közben hírek. 
1 : Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás je-
lentés. 2'45 : Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, 
árfolyamhirek. 4 '15: „Egy zsák pénz". Móra 
László meséje. 4*45: Pontos időjelzés, idő-
járásjelentés. 5 : Guttenberg György jazz-
zenekarának hangversenye Dáni Dezső ének-
számaival. 6'20 : Francia nyelvoktatás (Garzó 
Miklós dr.) 6*50: Magyari Imre és cigány-
zenekarának hangversenye, 8 : ,,Igy irunk mi", 
Kertész Róbert előadása. 8*25: A m. kir. 
operaház e lőadásának közvetítése. „Bohém-
élet". Az I. felv. után pontos időjelzés, hirek. 
10: Időjárásjelentés. Utána Bura Sándor és 
c igányzenekarának hangversenye. 11*15: Me-
gyeri Gyula jazz-zenekarának hangversenye 
Horváth Ernő énekszámaival . 

•KUBCMtWnKlI 

APRÓHIRDETÉSEK 
Apróhirdetések díjszabása: 

Hétköznap szavanként 2 fillér, vasár- és ün-
nepnap 4 fillér, vastagbeiüvel szedett szónál duplán 
számit. A hirdetések ára poslabélyegben is beküldhető. 

. Férfi és női fehérnemű varrását és javítá-
sát vállalom. Háznál is varrok. MEDVEGY 
ERZSÉBET, I. kerület Arany János utca 
189. szám. 

.önki gyűjtse össze a valódi Szent 
István cikória pótkávés dobozról a fejeket, 
bélyegeket, vagy munkajegyeket. 

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

borbé ly üzletét áthelyezte 
Komlovszky Lajos füszerkereskedő há-
zába (Deák F. u.) Szives pártfogást kér. 

BENCZÚR órás 
Órát, ékszert olcsón javit. 

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

nagyra becsutt vevomaezi m&r 
1©Ö0 P E N G Ő S éleíbizíositási Ki 

peagős vásárlás esetén 
esen 

Ezzel szemben áraimat, a nehéz helyzethez mérten mélyen leszállítottam. Dusán 
felszerelt raktárral rendelkezem: RÁDIÓK, KERÉKPÁROK, CSILLÁROK, VIL-
LANYSZERELÉSI ANYAGOK, IZZÓK, VARRÓGÉPEK. Mindezek javítását szak-
szerűen, jótállással végzem. Irógépjavitást vállalok. 

Tele fon 

lillllmimi 

C 
ízletes és olcsó, 

Kérje minden füszeriizle^en! 

BKITBMMWrWWK 

ha rossz a tárcája. Keiikülök, pénztárcák 

moshaió,modera Celiodinsiáüipacr nyök koszi: 
íését bármilyen s'inbcn és nagyságban vállalja 

okleveles tanítónő, íparmüveszno. 
S z a r v a s , IV. kerület Keliczey ut 224. szám. 

n e m e l • © • 

Győződjék meg kirakatomban olcsó ára-
inról . Szervizek, Ízléses és olcsó a jándék-
tárgyak egyedüli nagy raktára. Képkerete-
zések. Modern keretlécek, valódi kölni 
BLONDEL-keretek eredeti gyári árakon. 

É p ü l e t ü v e g e z é s a l e g o l c s ó b b a n ! 

GROSS SÁNDOR 
üveg-, porcellán- és kcretezőüzlete. 

PIACTÉR. PIACTÉR. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
b e s z o b á j á t , mielőtt 

megfázna. De ne 
dobja ki m _ _ m • 

p é n z © I i s m e r e t l e n szénre, 
fára. H o n t h y n á l 
nyugodtan vásárol-
hat. Ezért 

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

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

TŰZIFA, KŐ 
és mindennemű tüzelő-. 
anyag, előnyös fizetési 
feltételek mellett be-

" § 

E3 jr 

11 I adi i i cca 18. 

Telefon : 97. 

tf m ar 

fűszer- és csemegekereskedő ajánlja 
dúsan felszerelt raktárát legjutányo-
sabb árak és szolid kiszolgálás mellett. ^ 
Telefon : 7. Telefon : 7. ^ 

Értesítés 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy a 

KOZPONT f f 

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 Szarvas, Horthy Miklós ut 9. 
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