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Gombos Gyula távirata 

Apponyi Albert gróf már február 
3-án kelt levelében értesítette beteg-
ségéről Gömbös Gyula miniszter-
elnököt. A levélben Apponyi Albert 
gróf azt az aggodalmát is közölte, 
hogy esetleg nem lesz képes ellátni 
a népszövetségi megbízatását s arra 
kérte Gömbös Gyula miniszterelnö-
köt, hogy betegsége idejére gon-
doskodjék helyettesről. 

Gömbös Gyula miniszterelnök a 
következő sürgönyt intézte Apponyi 
Albertné grófnéhoz: 

Comtesse Apponyi Geneve, Hotel 
de la Résidence. 

Bensőséges aggodalommal érte-
sültem Apponyi gróf állapotáról. Ve-
lem együtt minden igaz magyar ott 
van a nagy beteg ágyánál és őszinte 
fohászba kéri a Mindenhatót, hogy 
fit nemzetünknek továbbra is meg-
őrizze. Gömbös. 

Általános vasúti sztrájkot 
terveztek Erdélyben 

Bukarestből jelentik. A kolozsvári 
vasúti műhelymunkások szombaton 
délután gyűlést tartottak. A rendőr-
ségnek tudomására jutott, hogy a 
gyűlés Erdély területére az általános 
vasúti sztrájkot akarja kimondani. 
3 8 vasutast őrizetbe vettek. 

A statárium óta nyugalom 
van Romániában 

Bukarestből jelentik. A statárium 
kihirdetése után a vasárnap Buka-
restben nyugodtan telt el és a vi-
dékről sem érkeztek jelentések za-
vargásokról. 

Százezer angol munkanél-
küli tüntetése 

Zászlók alatt, zeneszóval százezer 
munkanélküli vonult fel vasárnap a 
Hyde Parkba, hogy munkát és ke-
nyeret követeljen. A rendőrség el 
volt készülve minden eshetőségre 
& géppuskákkal vonult ki. Szeren-
csére még beavatkozásra sem volt 
szfikség, mert a gyűlés a legna-
gyobb rendben ment végbe, noha a 
tömeg közé kommunista bujtogatók 
furakodtak. 

Apponyi Albert gróf állapota 
válságosra fordult 

Apponyi György Genfbe utazott atyja betegágyához 
Apponyi Albert gróf február l - e 

óta elég súlyos náthalázban fekszik. 
A beteg erős szervezete remélni en-
gedi, hogy külJja a rohamot, azon-
ban igen magas kora minden eset-
leges komplikációt nagyon veszé-
lyessé tenne. 

Gróf Apponyi György vasárnap 
reggel Bécsbe utazóit, ahonnan re-
pülőgépen folytatja útját Genfbe aty 
ja betegágyához. 

A Svájci Távirati Iroda jelenti 
délután 5 órakor: Apponyi Albert 
gróf betegségében a délutáni órákban 
nem állt be változás. A beteg álla-
pota ezidőszerint nem ad aggoda-
lomra okot. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti 
Genfből: Vasárnap este 8 órakor 

Apponyi Albert gróf állapota válto-
zatlanul komoly. A tüdőben egy gyu-
ladásos góc van. A sziv működésé 
kielégítő. 

Genf, február 6. A délelőtt 10 óra 
30 perckor tartott orvosi értekezlet 
után a következő jelentést ] adták ki 
Apponyi Albert állapotáról: 

„A beteg állapota tegnap óta ha-
tározottan súlyosbodott. Fájdalmai 
nincsenek, de ellenállása gyengül. A 
tüdőgyulladás tünetei nem enyhül-
tek." 

Délután az orvosok ujabb érte-
kezletet tartottak a beteg ágyánál, 
melyről a következő jelentést adták 
k i : 

A beteg állapotában nincs válto-
zás és néhány órát aludt. 

A M M M M M M M M M A 

Hét megyére ossztfáR fel 
asz oissságot 

A belügyminiszter törvényjavasla-
ta ía közigazgatás egyszerűsítéséről 
-az felső lépés azon az uton, amely-
nek során a Gömbös-kormány n 
magyar állam szervezetét a modern 
kor követelményeinek megfelelő en 
épiti át. Miután a közigazgatás ilyen 
rendkívüli méretű átszervezése sok-
fajta változtatással jár, nem történ-
hetik egy törvény keretén belül, ha-
mem különböző gyors egymásután-
ban meghozott törvényes rendelke-
zések Utján. 

A közigazgatás átszervezésének 
legnagyobb jelentőségű része a vár-
megyék luj beosztása. 

Az eddigi tervek szerint az or-

szágot hét íiagy kerületre oszt-
ják fel. 

A kerületi beosztás és a kerület 
központjának kiválasztásánál egyes 
országrészét gazdasági, kulturális 
szükséglete, közlekedési és társadal-
mi viszonyai az irányadók. A kerü-
leti központ lesz a közigazgatási, po-
litikai hatóságok, a Máv. üzletigaz-
gatóság, a postaigazgatóság, az íté-
lőtábla, ía társadalombiztositói kör-
zet, a pénzügyigazgatóság, a keres-
kedelmi és iparkamara székhelye. A 
vegyes dandárparancsnokság, mint 
'kerületi katonai hatóság ugyan-
csak a közigazgatási kerület szék-
helyén lesz. Ez a reform igen nagy 
mérvű anyagi és, munkamegtakarí-
tással jár. 

Megalakult asc uftearíell-
bisoitság 

Nagy v á r a U o s á s e l ö x i m e g a h e l y e t t e s 
e l n ö k m ű k ö d é s é i 

A hivatalos lap most közli a kar-
tellbizottság luj tagjainak kinevezését 
és aZ a névsor lényegesen megvál-
toztatta a kartellbi'zottság eddigi osz-
szetételét. A bizottság iuj elnöke 
Ivády Béla volt földmivelésügyl mi-

niszter lett, helyettese pedig Heller 
Farkas műegyetemi tanár, a kartell-
kérdés legalaposabb ismerője. A bi-
zottság tagjai sorában a legkülönbö-
zőbb termelési ágak képviselői kap-
tak helyet, ügy ia kereskedelmet Éber 

Antal, a Kamara elnöke Után, Bal-
kányí Kálmán dr., az OMKE igazga-
tója fogja képviselni a kartellbizott-
ságban, .aki mint a kereskedők ve-
zére, egyik legrégibb harcosa a kar-
telellenes politikának. A gyáripart 

Fenyő Miksa képviselő, a GyOSz 
igazgatója és Magyar Pál képviselő, 
^ mezőgazdaságot Mutschenbacher 
Emil és a kimaradt Serbán Iván 
helyett Marsall Ferenc dr. képvise-
lő, a Mezőgazdasági Kamara igaz-
gatója , a kisipart Nagy Antal és 
Movszky János, a munkásosztályt is-
mét Peyer Károly és Tobler János 
képviselők fogják a kartellbizottság-
ban képviselni. Érdekelt körökben a 
legnagyobb megelégedést Heller 
Farkas műegyetemi tanárnak, akar-
tellbizottság helyettes elnökévé való 
kinevezése váltotta ki, akinek a mű-
ködését minden oldalról inagy vára-
kozás előzi meg, mert Heller Farkas 
eddig minden mninkájábam, sőt nyilat-
kozatában is élesen állást foglalt a 
kartelek maií működése ellen. 

Fellázadt fegyencek 
A terguocnai fegyház fegyencei 

fellázadtak. Az egyik munkaterem-
ben eltorlaszolták magukat. Sem ki-
jönni, sem ételt elfogadni nem akar-
nak. Azt követelik, hogy a főügyész-
ség indítson vizsgálatot a foglyok 
élelmezése körüli visszaélések miatt. 

„Uj aranykor küszöbén ál-
lunk" - mondja Ford 

Henry Ford a Newyork Timesnek 
adott rendkívül bizakodó hangú nyi-
latkozatában a legrózsásabb színek-
kel festi a közeli jövőt. 

— A világ, — úgymond — uj 
aranykor küszöbén áll. A mai viszok 
sem oly rosszak, mint általában 
mondják. Az élet igazi értékeit nem 
érintette a válság, csak az emberek 
veszítették el érzéküket az igazi ér-
tékek megbecsülése iránt. A gépek 
ma még csak az ökrösszekér fokán 
állnak, az igazi gépi kor nem fogja 
ismerni a piszkot, csúnyaságot, kí-
méletlenséget és az emberi jogok 
lábbaltiprását. A gépek sohasem fosz-
tottak meg munkásokat kenyerüktől, 
sőt ellenkezőleg, számtalan uj kere-
seti alkalmat teremtettek. 

Az úgynevezett technokrácia jós-
lata ostobaság, a gép mindig szol-
gája lesz az embereknek és soha-
sem ura. 

Ára 10 fillér. 
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Magyarország Anglia 
idénycikkbevitelében 

Anglia idénycikkbehozatalát most 
tették közzé, mely részletesen orszá-
gok és cikkek szerint tárgyalja az 
1932. év adatait. Magyarország eb-
ben a statisztikában két helyen sze-
repel. Szilvából a mult év folyamán 
8882 cwt-t vittünk Angliába, mely, 
tekintve Anglia 343.709 cwt-s be-
hozatalát, nem mondható magas 
részaránynak. A közel 10 millió 
bushelt kitevő hagymabehozatalban 
Magyarország 26.000 busheltel veszi 
ki részét. 

A külkereskedelmi Intézet 
fogja intézni az összes 
kompenzációs ügyeket 

" íj 

Az egységes exportintézet felállí-
tására vonatkozó döntés már régeb-
ben _ amint hirt adtunk róla — 
megtörtént, de az intézet működé-
sére vonatkozó alaprendeletek még 
nem jelentek meg a hivatdlos lap-
ban. Ez azonban a közeli napokban 
megtörténik. Ugyanezen alkalommal 
kinevezik az u} exportintézetek ve-
zetőit is. A jövőben az uj kereske-
delmi hivatal fogja intézni az ösz-
szes kompenzációs ügyeket. 

Izgalmas jelenetek Között folyt le 
az asztalosmesterek nagygyűlésé 
Az Asztalosmesterek Országos 

Szövetsége vasárnap délelőtt Buda-
pesten nagygyűlést tartott, amely ál-
lást foglalt a legutóbbi adórendele-
tekkel sziemben és feltárta azt a pél-
dátlanul álló súlyos helyzetet, mellyel 
a magyar asztalosiparosság az egész 
országban küzd. A nagygyűlésen 
több mint 500 asztalosmester jelent 
meg, akik soha nem tapasztalt izga-
lomban tárgyalták a napirenden lé-
vő kérdéseket. Nagy Antal, az Asz-
talosmesterek Országos Szövetségé-
nek elnöke izzó hangulatban nyitot-
ta meg a nagygyűlést. 

Az iparosság tisztában van azzal, 
_ mondotta - hogy világkrizissel 
állunk szemben, azonban különböző 
intézkedéseknek a következményeit 
éppen a kézmüvesiparosság kényte-
len elszenvedni. A kisiparosságot 
sorsára hagyták és évek óta súlyos 
adó- és szociális terhekkel nehezítik 

helv.z'etét. 
Az elnök beszédét siirim szala-

jtotta meg a helyeslés és a felhábo-
rodás zaia, 

Utána Füredy Lai:r>s főtitkár a 
kiadott rendeleteket ismertette és 
megállapította, hogy azok nemcsak 
közvetlenül, hanem közvetve Is sú-
lyos hátrányt jelentenek az iparosság 
számára. 

Alscher Ödön az jíjpcsti asztalos-
iparosság elnöke az újpesti iparos-
ság tarthatatlan helyzetéről beszélt. 

Róth József indítványa után a 
nagygyűlés határozati javaslatában 
utasította az Asztalosmesterek Or-
szágos Szövetségének elnökségét, 
hogy még e hét folyamán kezdjen 
tárgyalásokat az összes többi ipari 
és kereskedelmi szakmákkal az e-
gyüttesen teendő lépések megtételé-
re nézve. A gyűlés Nagy Antal el-
nök zárószavával ért véget. 

M a t u s U á t m é g i s K i a d f á t e 

Egymillió ember temette 
vasárnap Berlinben 

a kommunisták áldozatát 
Berlinből jelentik: Vasárnap tör-

tént meg a kommunisták által meg-
gyilkolt rendőrtörzsőrmester és Mai-
kovski nemzeti szocialista roham-
csapatvezető temetése. 

Megjelent a Dómban és koszorút 
helyezett a koporsók lábához a volt 
trónörökös, továbbá Hitler birodalmi 
kancellár, Göring porosz belügy-
miniszter. 

A szakadó eső ellenére is mint-
egy egymillió emberre becsült tömeg 
állt sorfalat végig az utcákon, ame-
lyeken a gyászmenet elvonult. 

Boroszlóból jelentik: Vasárnap a 
város több részében súlyos össze-
ütközések voltak, amelyek folyamán 
egy ember meghalt, többen pedig 
megsebesültek. 

Délután három órakor a Vasfront 
jelvényét viselő egyik diákot szúrá-
sokkal oly súlyosan megsebesítet-
ték, hogy meghalt, alighogy kór-
házba szállították. A gyilkosággal 
gyanúsított két embert letartóztat-
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Gyümölcsfák téli ápolása 
miniszteri rendelet értelmében köte-
lező. Ápoláshoz szükséges permetező 
anyag, valamint házilag előállítható 
permetező anyaghoz szükséges olcsó 

szerek jutányosán beszerezhetők 

Kovdc&Uc P d l 
fűszer kereskedőnél. — Permetezőgép 

kölcsön kapható. 

Ausztria garanciát ^ J o g y a merénylői 
Z)Í3SSC€M IS S&alIltJCíK 

veszfeer budapesti jogi képviselője 
egyébként szombaton levelet kapott 
dr. Fritz Graiua-ug bécsi ügyvédtől, 
amelyben Matiuska védője azt Ír-
ja, hogy a merénylő még mitsem 
tud tervbe vett budapesti útjáról. 

Hadik utóda a felsőházban 
grói Károlyi József 

Gróf Hadik János képviselői man-
dátumát tartja meg s igy lemondott 
felsőházi tagságáról. A felsőházban 
Hadik lemondása folytán megürese-
dett mandátumot gróf Károlyi József 
nyeri el. Gróf Károlyi József ugyan-
is a főrendi családok sorából vá-
lasztottak közül az első póttag. 

Matiuska Szilviszter, a biafcorbágyi 
merénylő kiadatási ügyével kapcso-
latban — mint emlékezetes — az 
•elmiult héten .az a hir terjedt el, hogy 
TVlatuskát a steini fogházból útnak 
indították Budapest felé. Ez a hir 
azonban valótlannak bizonyult. Ez-
zel szemben az történt, hogy megér-
kezett a magyar ijrazságügyminisz-
tériiumhoz az osztrák igazságügymi-
niszter átirata, amely szerint 

Matiuskát szükség esetén kiad-
ják, de csak abban áz esetben, 
ha Atusztria garanciát kap, hogy 

a merénylőt vissza is szállítják. 

Mint ismeretes, Felszeghy Róbert 
dr. vizsgálóbíró rendelte el erede-
tileg Matatöka Szilveszter kihallgatá-
sát és -elmebeli állapotának a meg-
vizsgálását. A kiadatási kérelmet fel-
terjesztette az ígazságügyminisztéri-
tumhoz, ahonnan azt Bécsbe továbbí-
tották s az osztrák igazságügymí-
nisztériiutn most várja £ magyar ha-
tóságok nyilatkozatát, amelyben kö-
telezettséget vállalnak, hogy Matus-
kát visszaszállítják Ausztriába. Ezt a 
nyilatkozatot a magyar hatóságok 
a közeli napokban küldi,k el Ausz-
triába és remény van, hogy 

Maíüskát most már rövideken 
valóban Magyarországra szál-

Lévay Tibor dr., Matiuska Szil-

Ön nem hiszi el?... 
Győződjék meg kirakatomban olcsó 
áraimról. Szervizek. Ízléses és olcsó 
ajándéktárgyak egyedüli nagy rak-
tára. Képkeretezések. Modern keret-
lécek. Valódi kölni.BLONDEL-kere-

tek eredeti gyári árakon. 

a legolcsóbban! 

Gross Sándor 
üveg-, porcellán- és keretezőüzlete. 
Piac-tér. Piac-tér. 

i r í í / c í i szobáját, mielőtt megfázna. — De he 
r u w c " dobja ki 
V* i i s á l isiméretlen szénre, fára. Hont&y• 
* * c " • nál nyugodtan vásárolhat. Eíért 
s w x n n n a l tegyeh egy próbarendelést 

ÜÉ ÉrfÉ 

HIREK 
Gyógyszertári inspekció. 

éjjeli és vasárnap délutáni szolgí 
tot Szarvason február hónapban F 
kas Antal János gyógyszertára tai 

Huszonhárom betörést kö 
tett el két fiatalember. Csepe 
jelentik: Az utóbbi hetekben ( 
pelen sorozatos betöréses lopá 
történtek. A rendőrség Cserno' 
Kornél és Hengel Antal szemé 
ben vasárnap elfogta a tetteseke 
két álkulcsos betörő 2 3 betörés 
lopást ismert be. 

Megfagyott egy ember a s 
lőben. Esztergomból jelentik: 
fagy Baj községben emberáldo; 
követelt. Bipl József ottani gaz< 
szőlőjéből leült a hóra pihenni 
arrajárők csak pár óra múlva v 
észre a hóban a gazdát, amikor 
megfagyott. 

S z a l o n k a a s z e k s z á r d i e 
ben . Gyönkről jelentik: Dr. 
Lajos városi főjegyző értesitei 
gyönki madárvártát, hogy Szek 
don a sötétvölgyi erdőben egy 
szalonkát látott. Gyakran előfc 
hogy e madárfaj egyes példány 
őszi vonulásnál valami okból 1 
radnak és enyhe teleken tavasa 
kihúzzák valahogy. De, hogy 
nuár végén uralkodott nagy h 
ben megélt és hogyan tudottá 
é3 kemény hóban a főidben 
rovartáplálékához jutni a szal 
teljesen érthetetlen. 

Külföldre utazók 
szére valutát a hivatalo 
folyamon kiszolgáltat a Szs 
Takarékpénztár a Nemzeti 
által engedélyezett mennj 
ben, útlevél és vasúti je£ 
lenében. Az útlevelet és \ 
jegyet rövid idő alatt bes 

Véres verekedés a hal 
szobában. Kispesten, a Pető 
9. számú házba vasárnap es 
hatolt Jeszenszky László és 
man Lajos, hogy egy ottlata 
embert, régi haragosukat meg 
Áz öreg ember látva a két 
szült támadót, bemenekült egy 
széd lakásba, ahol egy halc 
szony volt kiterítve. A tán 
ez sem zavarta, durva szi 
támadtak a gyászolókra, akii 
is közrefogták a kegyeletsértC 
embereket és súlyos ütlegek 
kikergették az utcára- Áz utc 
vább folytatódott a verekedő 
hogy Jeszenszkyt és Guttma 
a rendőrök tudták megme 
felbőszült emberek kezei k 
két támadó olyan súlyos sér 
szenvedett, hogy előbb a 
részesítették őket első sé 
majd mindkettőjüket beszálli 
kispesti kerületi kapitányság 

A Szarvasi Újság kihoi 
res fix fizetéssel. Jelent 
ker. 9. szám alatt a hitt 
talban. 
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Hitelszükségletét kielé-
n u j betétjét a legnagyobb biz-
P o n s á g és felmondás nélküli 
v i s s z a f i z e t é s mellett k a m a t o z -
tatja a Szarvas i Takarékpénz-
ár Foglalkozik a b a n k ü z l e t 

minden ágával . Terményeit a 
Szarvasi T a k a r é k p é n z t á r raktár -
házába helyezze el, m e r t igy 
azokra o l c s ó k ö l c s ö n t k a p h a t . 

Részeg legenyele leísaíurták a kocs-
máros mindkét szemét. Gyömrőről 
jelenük: Tápiósáp község főiutcáján 
mégy Ittas legény záróra lután felzör-
gette Natkó Mihály kocsmárost. Alig 
lépett ld Natkó az ajtón, az e,gylk 
legény hatalmas ütést mért a fejére. 
Szántai József, a támadók egyike 
bicskát rántott elő és Natkó arcába 
szitut A kocsmáros 'eszméletlenül te-
rült el a földön. Az előhívott orvos 
.megállapította, hogy a kocsmáros 
jobbszemét érte a smrás. A szeren-
csétlenül járt embert síulyos "állapot-
ban a Rókus-kórházba szállították. 
Orvosi vélemény szerint, mindkét 
.szemevilágát elveszti. A garázda le-
gények ellen az eljárás megindult. 

A Szarvasi Újság in-
gyen közli m i n d a z o k a t a hir-
detéseket, a m e l y e k n e k tárgya 
munkások fe lvétele , v a g y b á r -
minemű m u n k a a l k a l o m n y ú j t á -
sa a m u n k a a d ó k r é s z é r ő l . 

Csecsemő hiulla a hóban. Hődme-* «« \ 
zővásárliely egyik szük Utcájában 
egy papírzacskóba burkolva egy 
csecsemő holttestet találtak. Valószí-
nűleg egy vidéki lelketlen anya dob-
ta el magától gyermekét. A rendőr-
ség nagy eréllyel nyomozza a gyer-
mek gyilkosát. 

Szerencsé t lenségek lavinája 
egy fehérvári h á z b a n . A székes-
fehérvári rendőrség értesítést kapott* 
hogy a Tolnai-utca 12. számú ház-
ban mérgezés következtében három 
•öreg ember eszmé'et'en állapotban 
fekszik. Rendőri bizottság szállt ki 
a helyszínre és megállapította, hogy 
özv. Moharos Sándorné, hajnalban 
husmérgezés tünetei között megbe-
tegedett és ápolása céljából a szom-
szédok odahívták rokonát, a 6 3 éves 
Moizer Istvánt. Az öreg embert a 
szokatlan betegápolás annyira feliz-
gatta, hogy agyvérzést kapott és 
•eszméletéül esett össze. Fe'esége, 
aki súlyos szívbajban szenved, férje 
után ment és amikor eszméletlenül 
fekvő férjét meglátta, szintén össze-
rogyott és súlyos szivgörcsöket ka-
pott. Mindhárom beteget beszállítot-
ták kórházba. 

Vaddisznó a dombovári utcán. 
Dombovárről jelentik: Perger Antal 
szentlászlói földműves vasárnap dél-
után, mikor lakásából kilépett, ajtaja 
•előtt egy fejlett vadkannal találta 
magát szembe. Szerencsére az állat 

! nem támadta meg, hanerti az utcán 
át a rétre iramodott. Az Üldözésére 
indult földművesek egyike a vad-
disznót leterítette. 

Ha nincs kedve, 
menjen el a Leventebálra, 

Hogy 
Irta: Bdcslcal Ixtdíor v. jószágigazgató. 

Ha tenyésztő egyesület megala- j ^ságát és menekült a Városokba az 
kíulna, a tej zsírtartalma is jobban | éhség elől. 
használtatnék ki. Legalább 25 száza-
lékkal több vajat kap a gazda 
ugyanazon mennyiségű tejből, mint 
a kézzel való megszedés fután. Ez a 
mennyiség pedig teljesen elvész, 
mert a savóba kerül, de a vaj ér-
téke is legalább ugyanennyivel, de 
inkább többel emelkedik és nem ál-
lana elő az az eset, hogy a helybeli 
kereskedők, hogy kényesebb izlésü 
vevőik igényeit kielégíthessék, Du-
nántiulról, Pécsről és máshonnan le-
gyenek kénytelenek jobb minőségű 
vajat hozatni, ami,t aztán a postai 
költség, csomagolás és .eh ez szabott 
nagyobb nyereség árával drágábban 
kell az itteni vevőnek megfizetni. 

Nem maradhatna ez a pénz a 
mi zsebünkben? 

De ha tejtermékeinket egyenlő mi-
nőségben és nagyobb mennyiségben 
tiudj'uk eladni, az exportra vásárlók 
is szívesen adnak érte magasabb 
árat. 

A lefölözött tejet pasteurizálva 
(csirátlani'tva a gazda visszakapja 
borjú és barom kihizlalásra, vala-
mint hiussertés etetésre különösen 
felhasználhatja). A tejjel hizlalt ba-
romfi és sonkasüldő mindig talál jó 
vevő ne elég magas áron. 

Már az 1931 év őszén olvastam az 
Egyesült Államok egyik legkomo-
lyabb folyóiratában, a »North Ame-
rikán Rewíev«-ben egyetlen szám-
ban három cikkét. Az egyiknek a cí-
me volt: Mi legyen a gyárainkkal, 
második: Miből fizessük az orvost, 
a harmadiknak: Hová lett a régi jó 
farmer erkölcs. Az elsőben az volt 
megírva, hogy az óriási automobil 
és gépgyárak, hogy üzemben marad-
hassanak, mindenféle apróságok, fő-
leg háztartási gépek és eszközök 
gyártására kellett, hogy áttérjenek. 

I A másodikban az állott, hogy az 
Egyesült Államok 130,000 orvosdok-
tora közül a vidéken alig 5000 éri 
el a rendes életfentartáshoz szüksé-
ges 5000 dollár jövedelmet, az utol-
só pedig azon kesergett, hogy akkor 
egy millió és háromszázezer farmer 
család hagyta ott eladósodott gazda-

SPORT 
Magyar profiválogatott-
Délnémet válogatott 1 2 : 1 . 

így állott már 1931-ben a boldog, 
gazdag Amerika, hát még azóta 
mennyit romlottak a viszonyok, azt a 
magiunk bőrén tapasztalhattuk. 

Hát maradhat ez igy sokáig? Én 
nem hiszem, nem hiszem azért, mert 
az éhes gyomor neki megy a sziu-
ronyoknak is. Nagyon rövid idő alatt 
ki kell a világ bölcseinek valamit 
találni, hogy segítsenek az égbeki-
áltó ínyomonuságon és ha minden 
ember jóllakliatik es "ielöltözhetíik, 
egyszerre megszűnt a túltermelés. 

Magyarországon a gazdáknak na-
gyon rosszul megy a sora, ezt még 
súlyosbítja nálunk, hogy az utolsó 
10 évben a gazdáink részben a trak-
tor akció folytán, részben a rend-
kívül drága áron történt parcellázá-
sok és a szövetkezeti bukások foly-
tán eladósodtak. Mindamellett nem 
szabad kétségbe esnünk, van fedél 
a fejünk felett és van kenyerünk. 

Hanem ha a gazda nem hallgat az 
idők szavára és nem igyekszik min-
den erejével gazdálkodását az idők 
követelményeinek megfelelően átala-
kítani és termelését olcsóbbá és ami 
evvel egyértelmű, bőségesebbé tenni, 
mgy el fog sorvadni a terhek alatt 
és nem fogja megérni a jobb időket, 
melyek pedig el fognak jönni. 

Fejtegetéseim talán kissé hosszura 
nyúltak, némelyek talán már unal-
masnak is találták, de biztosithatom 
az olvasóimat, hogy igyekeztem le-
hetőleg röviden, csak a legkiáltóbb 
hibákra rámutatni és az Jutat, ame-
lyen járva, azokat megszüntethetjük 
megjelölni. 

Könyvtárakat lehetne ezekről a 
tárgyakról összeírni és még akkor 
sem lenne teljesen kimerítve. 

Nem tiudom, mennyi hatása lesz 
könyörgésemnek a gazdákra, én 
szeretném, ha követnék tanácsaimat. 

Lelki szükségét éreztem, hogy sze-
rény szavamat felemeljem a sok té-
ves és ósdi szokás ellen, ami annyi 
nyomorúságnak az oka. 

Remélem akad követőm is. Én 
megtettem, ami tőlem tellett, nenj 
várok érte sem jutalmat, sem hálát. 

(Vége.) 

Három hétig tartó fárasztó és idő-
közi megbetegedések folytán szinte 
emberfölötti tura fáradalmai befeje-
ződteK vasárnap a Majna melletti 
Frankfurtban, ahol a .magyar pro® 
íntball válogatottjai minden eddigi 
szereplésüknél fényesebb fegyver-
ténnyel megszerezték diadalaiknak 
legértékesebb pálmáját: 12:1 (5:0) 
arányban legyőzték a délnémet vá-
logatott csapatot, amely a hatal-
mas német sportélet labdanugásábau 
a legtöbb szint, erőt és játékkészsé1 

get csillogtatta. Diadalmaskodtak 
ama német labdarugók felett, akik 
meglepő és fordulatos győzelmeikkel 
sokkeserüséget szereztek már a ma-
gyar tóballsportnak. Mindezt fárad-
tan, hosszú utazásoktól elcsigázot-
tan vívták ki. Teljes elismerés jár 
ezért a viszonyok mostohasága 
folytán immár csaknem állandó ti-
zemben levő magyar proíilabdaríu-
gásnak. 

Irödxpuss&tal 

CSEMEGESÍ13T 
teleíes és o l c s ó . 

Kérje minden füszeriizlelhen. 

Fonoiibutorot£, ízléses mos-
dók, virágállványok, utazó-, kézi-
munka- és piacikosarak kaphatók és 
megrendelhetők IFJ. KISS KÁLMÁN-
NÁL, I. ker. 455. (Kovácsik Gyula 

vegyeskereskedő mellett.) 

H a l l g a s s a m e g a z 

OLYIVI 
4f1 csöves D I N A M I K U S hangszóróval 

egybeépített 

r á d i ó i 
a z Á r p á d é t t e r m é b e n 

Szállítja: f ) ^ N K Ó műszerész. 

Árvaház. Kossüth-tór. 

I 

Tűzifa, kőszén 
és mindennemű tüzelő-

anyag előnyös fizetési 
feltételek mellett 

beszerezhető 
H O L ? 

II. ker., Hunyadi-utca 18. 
Telefon 97* 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
Dr. TOKAY LÁSZLÓ. 

Nyomatott Demarítsik Fteretic 
»Orosházi Friss Hirek« könyvnyom-

dájában. 
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(KÉSZÁRUPIAC.) 

T e r t n é m y t ő í s i í ' e 
76-os tv. uj 14 30 Sönárpa 
77-es tv. uj 14 50 Talc. árpa uj 900 
78-as tv. uj 14 70 Zab 1. r. 9 00 
79-es tv. uj 14 90 Korpa 6 20 
BO-as tv. uj 15 05 Tak. liszt 900 
Rozs Uj 635 Tengeri 680 
irányzat barátságos — Forgalom közepes 

(HATÁR1DŐSPIAC.) 

Buza márciusra 
Buza májusra 
Rozs márciusra 
Tengeri májusra 
Tengeri juliusra 

Ir.: barátságos, tengeri tartott Forg.: közepes 

PárSs 
London 
Newyork 
Brüsszel 
Milánó 
Holland 
Berlin 

Valuták 

(A Magyar Nemzeti Bank hiv. ári.) 
Zlotty 

SZARVASI UJSAG 

irpád szálloda 
és éííerem 

a város központ jában. - Tiszta szobák, köz-
ismert jó konyha. 

Kereskedelmi utazóknak kedvezmény-
^ . x OQ Telefon 2 8 . 
Telefon 2 8 . 

1933. február 7. 

13 59—13 60 
13 92—1393 
7 00— 7 02 
7 5 2 - 7 53 
7 9 2 - 7 94 

Zürichi zárlat 
2Ö23 Bécs 7311 
17 63 Szófia 3 75 

51825 Prága 1533 
72 10 Varsó 5800 
2650 Budapest — — 

208 25 Belgrád 7G0 
308 12315 Bukarest 
7G0 
308 

Font 
Szokol 
Dinár 
Dollár 
Fr. frank 

19 45 
16 91 
730 

570 50 
22 30 

63 95 
Lei 340 
Ura 2990 
Német m, 13570 
Osztrák k. — — 

Szenzációs ajándék 
a Sztrehovszky-cég vevőinek. 

Minden nagyrabecsült vevőmnek már 10 pengős vásárlásesetén 

1 0 0 0 P E N G Ő S ÉLETBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYT 
adok teljesen díjmentesen. 

Ezzel szemben áraimat, a nehéz helyzethez kérten mélyen leszállí-
tottam. Dusán felszerelt raktárral rendelkezem: RADIOK, KE-

RÉKPÁROK, CSILLÁROK, VILLANYSZERELÉSI ANYA-
GOK," IZZÓK, VARRÓGÉPEK. Mindezek javí-

tását szakszerűen, jótállással végzem. Iró-
gépjavitást vállallok. 

S Z T R E H O V S Z K Y M. cég Szarvas, 
T e l e f o n 5 9 . P i a c t é r " 

rr . iraim ttnnn 
Hollandi. 22935 Svájci fr. 110 70 

Felhajtás 

Prim* 
Közép 
Könnyű 

Sertésvásár 
4747 Eladatlan 183 

86—88 Szalonna 1 0 6 

8 2 - 8 4 Hus 110—130 
7 8 - 8 0 Zsir 1 2 3 - 1 2 8 

Tisztelettel értesítem a nagy-
érdemű közönséget, hogy a 

Irányzat: élénk 

„Központ" szállodát és éttermet 
átvettem, - Jclsxavam: A legfigyelmesebb kiszolgálás 

mellett mindenben a mai viszonyoknak megfelelő árak, 

Szíves támogatást kér Wigner Sándor vendéglős. 

Rádió a S z a r v a s i U f s á g 
Kedd, február 7. 

9,15: Az Állástalan Zenészek Szimfoni-
kus Zenekarának hangversenye. 

Közben hirek. 
11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 
12.05: Szalay Pepita Gyula és cigány-

zenekarának hangversenye. 
12: Déli harangszó az egyetemi temp-

lomból, időjárásjelentés. 
Közben hirek. 
1: Pontos időjelzés, időjárás- és viz-

állásjelenéts. . . . » 
2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci arak, 

árfolyamhirek. 
4 : Gramofonhangverseny, 
4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelen-

tés, hirek. 
5 : Pécsi Albert dr. előadass 
5.30: Megyeri Gyula jazz-zenekarának 

hangversenye. > # 

6 : Novella. Irta Szalay Laszlo dr. 
Felolvassa Fejér József dr. 

6.20: A Vakókat Gyámolító Országos 
Egyesület »Homeros« énekkarának hang-
versenye* 

7 : Mihályfi Ernő előadása. 
közvetítése. 1. »A tenor«. Vigopera 3 
felvonásban. 

7.25: A m. kir. Operaház előadásának 
ismertetése. 

7.30: A m. kir. Operaház előadásának 
»A tenor« után pontos időjelzés, hirek. 
A »Pierette fátyola« után ídójaras-

jelentés, 
10.30: Bura Károly és, cigányzenekará 

siak hangversenye • 

hírszolgálata megbízható 

vas-, szerszám-, m&szaki- és háztartási-
cikkek kereskedése. 

Mc9hizhatő áruk, 
olcsó árak, gyors és 

pontos kiszolgálás, 

Telefonszám: 120. Mapltva 1859. 

apróhirdetései 
Apróhirdetések díjszabása: 

Hétköznap szavanként 2 fillér, va-
sár- és ünnepnap 4 fillér, vastagbe-
tűvel szedett szónál duplán számit, 
A hirdetések ára postabélyegben is 

beküldhető. 

Keltető gépet 3—400 darabos, jó 
gyártmányt vennék. Ajánlatok, gyár 
és ár megjelölésével a kiadóhivatal-
ban. 

I. ker. Kossuth Lajos utca 53 sz. 
alatt modern 2 szobás udvari lakás 
kiadó. Felvilágosítást ad Di\ Melis 
János ugyanott. 

A gyulai kir. törvényszéktől. 

Cs. 5031—1932/25 szám. 

Hirdetmény. 
A gyulai kir. .törvényszék, mint 

csődbíróság, közhírré teszi, hogy vb. 
Szarvasi Hitelszövetkezet, mint az 
O. K. H. tagja, szarvasi bej. cég 
csődügyében a csődvagyon által, a 
beterjesztett mérleg szerint nem fe-
dezett 237.893 P 68 fillér hiánynak 
az 1898:XXÍII. t. c. 15, 17 §-ai ér-
telmében a szövetkezhet tagjaitól való 
behajtásának alapjaiul szolgáló pótjá-
nulék kimutatást a vb. cég képviselő-
sége lelkészitette és a fentit törvény-
hely 42. §-a értelmében a csődbíró-
ságnak bemutatta. 

Erről a pót-jánulék-kimutatásb& 
felvett szövetkezeti tagokat azzal ér-
tésig hogy jogukban .áll a pót-
járulék kimutatást a vb. szövetke-
zet szarvasi üzlethelyiségében a?* 
üzleti órák alatt bármikor megtekin-
teni s az az elleni netaláni észrevé-
teleiket a kir. törvényszék által 1933 
évi febnuár hó 18 napjának délelőtt 
9 órájától, délután 12 és délután 15 
órától délután 17 óráig Szarvas köz-
ségben a »Szarvasi Hitelszövetkezete 
mint az O. K. H. tagja vb. cég üz-
lethelyiségében megtartandó tárgya-
láson szóval előterjeszthetik. 

Figyelmezteti a bíróság a szövet-
kezet tagjait, hogy ezen pótjámlék 
kimutatás ellen csak az abban felvett 
tagok tehetnek észrevételt, az első 
járulék kimutatásban felvett tagok 
most már észrevételt nem tehetnek 
és a pótjánulék-kimiutatásban felvett 
tagokat arra is, hogy a csődbíróság 
által — az esetleges észrevételek fi-
gyelembevétele mellett — megállapí-
tandó pótjárulék-kimutatás az abba 
felvett tag ellen, az ott irt összeg 
erejéig az 1898. t. c. 42. §-a értel-
mében végrehajtható közokiratot ké-
pez s hogy az ellen a fenti törvény-
cikk 45. §-a értelmében jogorvoslat-
nak helye nincs. 

Gyula, 1933 január 29. 
Dr. Tömöry Jóa&fef s. k 

kir. tszéki bíró, 
A kiadmány hiteléül: 

olvashatatlan aláírás. 

L: Móra, E : Szakmáry. 
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