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Árvíz fenyegeti Délbaranyát 
Baranyamegye déli részén a ha-

tármentén többszáz holdnyi területet 
elöntött a talajvíz. Az áradásnak az 
az oka, hogy a szerbek megszüntet-
ték a Frigyes főherceg -elszakított 
birtokán lévő szivattyútelep működé-
sét. Ez a szivattyútelep gyűjtötte 
össze azelőtt a Duna gátjai mögött 
összegyűlt talajvizet és a Duna med-
rébe vezette. Amióta azonban a szi-
vattyú nem működik, ezt a területet 
évről-évre elönti a talajvíz. Panasz-
kodnak a gazdák, hogy még mindig 
nem rendezték az alsó Karasica töl-
téseit. Tavaly emiatt hat-nyolcezer 
holdat öntött el az árvíz. Ha az idén 
az olvadás újból rohamos lesz, is-
mét árvizveszedelem fenyegeti Dél-
bananyát. A gazdák azt kíván-
ják, hogy inségmunka keretében ké-
s z i t s ^ 

Gyermekcsínynek mondható 
tettet vitt véghez egy 50 

éves lakostáisunk 
Községünk elöljárósága, hosszú 

utánjárások és nagy költségek után 
a Kossuth-teret (ócska piac) szép 
fiatal fákkal kiültettette és azokat 
nyáron a szárazság idején gondozta 
és locsoltatta. Az a tény, hogy az 
amúgy elég poros téren egy kissé 
a fejlődő fák megkötnék a port és 
kímélnének sok tüdőt, kiváltotta a 
nagyközönség tetszését. Mind az er-
kölcsiek, mind az anyagiak romlá-
sát láttuk tegnap reggel, amikor is 
a téren itt is ott is hiányzóit egy 
fácska és a fácskákat védő .karók. 
A rendőrség az ilyesmiket gyerme-
kek, tanoncok csinytevésétől várta 
volna és sajnálattal állapította meg, 
hogy egy 50 éves ember tette, Po-
lanszky Mihály, akit a mult éjjel a 
téren el is fogtak, miközben irtó 
munkáját végezte. A rendőrség az 
e j j á r á s t j m ^ ^ 

Apró hírek mindenfelől 
Izgalmas szembesítések után a 

vád koronatanuja vallott tegnap Litt-
kéné ellen 

Kettészakadt egy személyvonat 
Kőbánya és Rákos között. 

Megindultuk Japán offenzívája Je-
hol és a Népszövetség ellen. 

A gabonapiacon már a könnyebb 
fajsúlyú búzát is keresik. 

Egész Európában szűnik az influ-
ienza járvány. 

Németország a katonai repülés teljes 
törlését indítványozta a leszerelési 

konferencián 
Genfből jelentik: A leszerelési ér-

tekezlet főbizottsága által életrehi-
vott léghajózási bizottság hétfőn dél-
előtt ülést tartott. A német küldött-
ség a katonai léghajózás és a légi 
bombázás általános tilalmáról kívánt 
haladéktalanul világos döntést. A 
német delegátus indítványokat is ter-
jesztett elő. A gyűlés elején a német 
képviselő kifejtette a német állás-
pontot és gúnyos hangon nyilatko-
zott a leszerelési értekezlet lassú és 
vontatott munkásságáról a légi le-
szerelés terén. Többek közt a követ-
kezőket indítványozta: 

— A főbizottságnak haladéktala-
nul elvi döntést kell hoznia, hogy 1. 
végrehajtsák a katonai repülés teljes 
törlését, a bombavetés korlátozat-
lan tilalmával és a polgári repülés 

szabályozásával, vagy 2. a katonai 
repülés teljes törlését a bombavetés 
korlátozatlan tilalmával és a szabá-
lyozásával, valamint a polgári repü-
lés ellenőrzésével, vagy 3. a bomba-
vetés korlátozatlan általános tilal-
mát. 

— A tárgyalás lefolyása azt mu-
tatta, hogy a többség ugyanúgy, 
mint a leszerelési értekezlet első sza-
kában ki akar térni a haladéktalan 
döntés elől, főként az elől, hogy a 
katonai léghajózást a polgári lég-
hajózás szabályozása esetén általá-
ban eltiltsák és a légi bombázást tel-
jesen megszüntessék. A német kép-
viselő még sem tágított és szavazást 
kért. A bizottság a német delegátus 
indítványát leszavazta. 

A megyegyülés tárgysorozata 
Amint már jelentettük f. hó 25-én 

rendes közgyűlést tart Békésvárme-
gye törvényhatósági bizottsága. A 
közgyűlés tárgysorozatán az alábbi-
ak szerepelnek: 

Alispán jelentése a vármegye köz-
ügyeiről és a rendes közgyűlés óta 
te t t nevezetesebb intézkedéseiről. 

Békésvármegye háztartási alap 
1932. évi zárszámadása. 

A várm. közúti alap 1932. évi 
zárszámadása. 

Adófelszólamiási bizottsági tagok 
választásának hatálytalanítása foly-
tan uj tagok választása. 

A vasúti átjárók és közúti kanya-
rok közelében a szabad kilátás biz-
tosítása céljából szabályrendelet al-
kotása. 

A kereskedelemügyi miniszter le-
irata a kézizálog kölcsön üzletekben 
szedhető dijak szabályozása ügyé-
ben. 

Alispáni előterjesztés a városi iga-
zoló választmányok és alakuló köz-
gyűlések elnökének akadályoztatása 
esetén helyettes kiküldetése iránt. 

Alispáni előterjesztés Békésvárme-
gye területén némely községek heti-
vásárain bizonyos iparcikkeknek ide-
gen iparosok által való szabad árusí-
tása tárgyában. jalkotott vm. szabály-

rendelet módosítása iránt. 
Alispáni előterjesztés Tótkomlós 

község hetipiacainak a bazárárukra 
szabad piaccá való nyilvánítása iránti 
kérelem tárgyában. 

A vármegye építkezési szabályren-
delet kiegészítése a vasbetonépitke-
zésekre vonatkozó rendelkezésekkel. 

A várm. közigazgatási pótadóalap 
megszüntetése és vagyonának fel-
használása. 

A várm. Munkásház építési alap 
1932. évi zárszámadása. 

Munkásházak épitése. 
A vármegye alispánjának előter-

jesztése a nyugellátási dijak zavar-
talan kifizetésének biztosítása ügyé-
ben. 

A vármegyei épületek tatarozása. 
A vésztői Tói-hid átépítésére vo-

natkozó vállalati szerződés jóváha-
gyása. 

A tótkomlósi szárazéri csatornahíd 
építésénél felmerülő tulkiadás fede-
zése. 

Békésvármegye egyesitett nyugdíj 
alapjának 1932. évi zárszámadása. 

A vármegyei háztartási alap 1932. 
évi költségvetésében Ínségesek segé-
lyezésére engedélyezett 50.000 P el-
számolása. A vármegyei Állategészségügyi 

ebadóalap 1932. évi zárszámadása. 
A vármegyei Közegészségügyi eb-

adóalap 1932. évi zárszámadása. 
A várm. Kórházi alap és a többi 

alapok és alapítványok 1932. évi zár-
számadása. 

Nyugtázások és segélyiránti kérel-
mek. 

Franciaország felemelte 
a magyar paradicsom-

konzerv-kontingenst 
?v hivatalos lap közlése szerint a 

Magyarországról származó paradi-
csomkonzervek 1933. első negyedév-
re szóló behozatali kontingensét 300 
mázsával emelte a francia kormány, 
igy a negyedévi magyar konzerv-
kontingens "2820 mázsáról 3120 má-
zsára emelkedett. A magyar szárma-
zású konzervek behozatalát Francia-
ország azonban csak a szokásos kon-
tingens igazolványok mellett engedi 
meg. 

KONDOROSI HIREK 
Dr. Lányi Márton a - k o n d o r o s i 

ev. e g y h á z fe lügyelője lö l t je . Az 
ev. egyházak mindenkor nagy súlyt 
helyeznek a felügyelőségre, hogy kit 
helyezzenek a felügyelői székbe. Ez 
állást az elődök is tekintélyes, tisz-
teletreméltó, vallásos s egyházát hí-
ven szerető s áldozatkészségü egyé-
neknek szánták, kik az egyháznak 
valóságos mintaképei voltak minden 
cselekedetükben. A felügyelő a lel-
késszel az egyház kormányosa, ve-
zércsillaga, igazi őrtállója, védelme-
zője ugy bent, mint kint. A kondo-
rosi ev. egyháznál jelenleg a fel-
ügyelői állás üresedésben van, az 
egyliáztanács szükségét látja, hogy 
az betöltessék. A hivek tekintélye-
sebb része dr. Lányi Márton nyug. 
főispán, tótkomlósi orszgy. képvise-
lőt óhajtják e méltóságra megnyerni, 
kinek tekintélye, közéleti múltja, pél-
dás élete, vallásához törhetetlen hü 
ragaszkodása teljes biztosíték, s a 
kondorosi ev. egyház szerencsés és 
boldog lenne, ha őt ültetné a fel-
ügyelői állásba. A bányakerület nagy-
nevű püspökének jogtanácsosa és 
titkára, ugy őméltósága, mint az 
egyházmegye elnöksége és felügyelői 
kara örömmel fogadnák megválasz-
tását, mely e hó 26-án (Örténik meg 
a tót istentisztelet végeztével a 
templomban. 

Műkedve lő i e l ő a d á s . A kondo-
rosi Testedző Egyesület folyó hó 
19-én a „Csárda" dísztermében egy 
jól sikerült előadást rendezett. Szinre 
került „Náni" Follimus érdekes nép-
színműve. Az ügyes szereplők játé-
kát a nagyszámú közönség kedve-
sen fogadta és azt örömmel élvezte. 
A bevétel 150 P volt. 

Ára 10 fillér, 
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A foghází ismeretség 
következményei 

Csekés István büntetett előéletű 
napszámos a székesfehérvári fogház-
ban hosszabb ideig együtt élt Mol-
nár Imre csőszi legénnyel, akitől 
megtudta, hogy apja jómódú ember. 
Mult év novemberében Csekés ki-
szabadult a fogházból, Csőszre gya-
logolt s az éppen lakodalomban lévő 
Molnárnak elmondta, hogy a fia a 
fogházban megbetegedett s felszál-
lítják Budapestre a rabkórházba. 
Nagy titokzatossággal elmondotta 
még, hogy a legényt ki lehetne sza-
badítani a fogházból. Csak egy kis 
pénz keltene hozzá. 

Az apa kötélnek állt, mindjárt a 
lakodalomban 100 pengő kölcsönt 
szedett össze s Csekéssel Budapest-
re utazott. Itt Csekés 40 pengőt 
kért az összegből annak az orvos-
nak, aki fiát kiszabadítja. Molnár át-
adta a pénzt, Csekés bement az 
egyik házba s negyedóra múlva hoz-
az orvos nyugtáját, három elhasznált 
bélyeget s megnyugtatta Molnárt, 
mire hazamegy, otthon lesz a fia. Az 
öreg hazament, várta a fiát, de bi-
zony az nem érkezett haza. Bement 
Székesfehérvárra, ahol megtudta, 
hogy fia egészséges és itt van a 
fogházban. A szélhámos Csekés Ist-
vánt a bíróság csalásért 2 évi fegy-
házra ítélte. 

IS lopnak 
Sons: Árpád 33 éves asztalos. .Sza-

bó íózsef 30 éves. iDai^s és Papp 
'József 40 éves kőfaragósegéd, deb-
receni munkanélküli iharosok elha-
tározták ho^y valami módon pénzt 
szereznek. Hosszas tanácskozás után 
aigy döntöttek,, hogy a Hatvani utcai 
temetőből egy szép sirkövet eladnak 
és az iírv szerzett nénzen megosz-
tozkodnak. Ki is szemelték Végh 
András 72 éves nádudvardi lakos 
sírhelyét. Szabó József elment te-
hát Bartha Ferenc temetkezési vál-
lalkozóhoz és Végh András rokoná-
nak adta. ki magát, elmondotta, hogy 
Végh András koporsóját exhumálni 
akarják, mert a köztemetőben vásá-
rolnak számára sírhelyet. Az exhu-
maláshoz azonban sTrbontó cédula 
szükséges és ezt kértek a temetkezé-
si vállalattól, amely a sirbontó cédu-
lát ki is adta. A sirbontó cédula 
birtokában a három barát elment a 
temetőbe és a sírkövet elszállította 
Közben egyikőjük fölkeresett egy 
debreceni sirkőgyárost és felkínálta 
eladásra a sírkövet, amely 200 pen-
gőért kelt el. Az igy szerzett pénzen 
megosztozkodtak. A temetkezési in-
tézet tulajdonosának azonban fel-
tűnt, hogy nem jelentkeznek nála a 
sirbontó cédulával és ennek oka után 
kutatni kezdett. Így jöttek rá aztán 
a furfangos lopásra, amely miatt a 
három jóbarát ellen megindult az el-

Roosevelt merénylőjét 
80 évi fegyházra ítélték 

. . . i * / 

Londonból jelentik: A Roosevelt 
ellen megkísérelt revolveres merény-
let tettesét hétfőn vonta felelősségre 
a miami törvényszék. Az épületet va-
lósággal ellepte az érdeklődő közön-
ség. A tárgyalás során Zingara ci-
nikusan viselkedett és durván vála-
szolt a hozzáintézett kérdésekre. Ki-
jelentette, hogy nagyon sajnálja, 
hogy revolverének golyója nem 
Rooseveltet, hanem Czcrmak polgár-

mestert találta. Erre a kijelentésére 
az elnök Zingarát kivezettette a te-
remből és magánzárkába záratta. 

Az ilé'el a merénylőt négyrendbeli 
gyilkossági kísérletben mondotta ki 
bűnösnek és ezért egyenként 20— 
20 évi, összesen 80 évi fegyházra 
ítélte. Amennyiben a sebesültek va-
lamelyike belehalna sérüléseibe, ugy 
Zingara ügyét újra tárgyalják és va-
lószínűleg halálra ítélik. 

Az osztrák kormány visszautasítja 
a francia ultimátumot 

kisántánt sugalmazására, a hirten-
bergi fegyverszállítás ügyét egyrészt 
arra használta fel, hogy Ausztriához 

olyan jegyzéket intézzen, amely 
egyértelmű a i ultimátummal éls 
amelyet Dollfuss kancellárinak el 

kell utasítania, 
másrészt pedig ezt az ügyet arra is 
fel akarják használni, hogy a lau-
sannei egyezménynek azt a pontját, 
hogy Ausztria bevezethesse a milícia 
rendszert, a hirtenbergi ügy cím-
zésétől tegyek függővé, 

Dollfuss kancellár ezt az ulti-
mátumot nem fogadhatja el, 
mert ezzel az állam szuvereni-

tását súlyosan megsértené. 
Ausztria tagja a népszövetségnek, 

annak a dolga tehát, hogy a kérdés-
sel foglalkozzék. Mindenesetre ki-
zárt dolog, hogy a független Ausz-
tria nyugodtan eltűrje az ilyen mél-
tatlan bánásmódot és a szövetségi 
kancellárnak a jegyzék hangját és 
tartalmát vissza kell utasítania. 

.Bécsből Leientik: A hirtenberei 
feíivvcrszállitások ügyében az osz-
trák kormányhoz intézett francia 
jegyzék nyilvánosságra kerülése be-
láthatatlan következményekkel fc-
nyeget. 

A kisántánt megnyugtatására s 
népszövetségi akciójának mellőzése 
kedvéért készült a jegyzék olyan 
hangon, amilyen a diplomáciai élet-
ben nagyon is szokatlan. Különösen 
sértő az eskü követelése az osztrák 
hatóságoktól. Az osztrák kormány 
készségcsen eleget tett volna a jegy-
zék érdemi követeléseinek, ha annak 
szövege titokban marad, publikálása 
azonban teljesen megváltoztatta a 
helyzetet. 

Winlder helyettes kancellár a gaz-
daszövetség klagenfurti gyűlésén 
tartott beszédében a következő kije-
lentéseket tet te: 

— A Dollfuss-kormánynak a kö-
zeli napokban sulyos válságot kell 
elhárítani, mert két nagyhatalom: 
Franciaország és Anglia, nyilván a 
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A Szarvas i Újság 
hirdetései eredményesek 

Kiraboltak 
dobtak egy 
Tiher László tizenötéves kifutófiú, 

egyik budapesti tejvállalat alkalma-
zottja, hétfőn este csuromvizesen és 
a hidegtől vacogva kereste fel a 
budai Dunapart egyik rendőrőrsze-
mét, akinek zokogva panaszolta el, 
hogy 

egy ismeretlen ember kirabolta, 
majd a Dunába dobta. 

A fiatal fiu elmondotta, hogy fő-
nöke megbízásából pénzbeszedőkör-
uton járt, amikor a Károly körúton 
egy 30—35 év körüli ismeretlen férfi 
szóllította meg és felszőllitotta, hogy 
jó borravaló ellenében vigyen el egy 
bőröndöt. Az idegen férfi azonban 
addig beszélt és olyan nagy borra-
valót ígért, hogy végre is engedett 
és átment az ismeretlen emberrel a 

F ű t s e 'Jb<& szobáját, mielőtt megfázna. — De ne 
dobja ki 

P é MM ^ é í ismeretlen szénre, fára. Honti>y-
nál nyugodtan vásárolhat. Ezért aszonnal í e § y e " egy próbarendelést Haviár Dani-utca 83. 
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a 'Dunába 
15 éves fiút 
budai Zsigmond-térre. A néptelen 
utcán az ismeretlen, ember 

hirtelen torkonragadta és zsebé-
ből kivette a főnöke részére be-

szedett 4 pengő és 64 fillért, 
majd felkapta, leszaladt vele a part-
ra és bedobta a Dunába. A fiu na-
gyon megütötte magát, de sikerült 
a vízből kiúsznia s azonnal a legkö-
zelebbi rendőrhöz sietett. A ren-
dőr értesítette a mentőket, akik a 
fiút bevittek a Rőkus-kórházba. Itt 
melgg ágyba fektették, r u h á i t meg-
szántották s miután megállapították 
hogy semmi baja sincsen, átkísértet-
ték a főkapitányságra. 

A főkapitányságon Tiber László 
ugyanúgy mondta el a történeteket, 
mint a rendőrnek. Feli<4<>ntcsét 

nsBaansaasuMAfiUi 

ugyan kétkedéssel fogadták, j ie te-
kintve, hogy főnöke szerint soha sérts 
Mólt ellene kifogás, továbbá,, hogy 
igen kis összegről van szó és hogy 
a fiu valóban csuromvizesen, került 
elő. ugy látszik, hogy a különös 
rablómerén^let mégis megtörtént. A 
rendőrség mindent megtet t a fiu ál-
tal adott személyleírás alapján az, 
idegen ember kézrekeritésére. 
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Kéjgyilkosság a Dunaparton 
A budafoki rendőrkapitányság és 

a budapesti főkapitányság sérülési 
osztálya egy rendkívül titokzatos, 
sötét httterü ügyben folytat nyomo-
zást. Ismeretlen fiatal nő holttestét 
találták Budafok határában a Duna-
parton és az a gyanú, hogy kéjgyil-
kosság történt, az ismeretlen fiatal 
nő bestiális bűncselekmény áldozata 
lett. Az egyik föltevés szerint ugy 
rekonstruálják a történteket, hogy az 
ismeretlen nőt egy férfi kicsalta a 
Dunapartra és megtámadta. A fiatal 
nő menekülni akart, a sötétben a 
partról belépett a Dunába, igy ázott 
át a cipője és a harisnyája. A tá-
madó itt utolérte, kicipelte a partra, 
ott erőszakosKodott vele és hogy se-
gitségkiálíozását elhallgattassa, tenye-
rével befogta a száját és a szeren-
csétlen nő megfulladt. A brutális 
gonos7tevő azután kirabolta áldozatát. 
0 W W W V W V W W V W W W W W 

Trágyadombon szülte meg 
és megfojtotta gyermekét 

egy leányanya 
Igen érdekes tárgyalást tartott a 

debreceni törvényszék. Egy bagamé-
ri leány, Zöld Lidia került a bünte-
tőtanács elé, gyermekgyílkossággaí 
vádolva. A leány elmondotta az el-
nök kérdéseire, hogy nagy szégyen-
b e került. 

— Ugy volt a dolog kérem — 
mondotta, — hogy nagy baj lett 
az ismerkedésből. Szüleim előtt tit-
kolni kellett nagyon, mer t kivertek 

! volna a házból. Nem is mertem sl 
lakásban tartózkodni, amikor a fáj-
dalmak megjöttek, hanem az udvar 
hátulján levő t rágyadombhoz men-
tem és ot t szültem meg a gyerme-
kemet. 

lEnök: A vád szerint maga meg-
foj tot ta gyermekét és az orvosszak-
értő szerint szurkálások nyomai is 
voltak a testén. 

— Én nem tudok semmiről, ma-
gamon kívül voltam akkor. Nem tu-
dom mit csináltam. Eszemnél se vol-
tam akkor, nem tudom, mi tö r t én t 
A bíróság Zöld Lídiát bűnösnek 
mondotta ki a gyermekülésben és 
tekintettel az enyhítőkörülményekre. 
5 iiónani fogházra ítélte. Az ítélet 
jogerős. 

Meghalt a forró v izben e g y 
három é v e s kis leány. Vigh Viktó-
ria 3 éves kisteleki leányt anyja für-
dés közben forró vizzel öntötte ifí. 
A kisleány sulyos égési sebeket 
szenvedett, majd néhány óra múlva 
sérüléseibe belehalt. A gondatlan 
asiya ellen megindult az eljárás. 
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Köszönetnyilvánítás 
A volt kereskedelmísták február 

18 án lezajlott műsoros táncestélyé-
nek rendezősége igen hálás köszö-
netet mond ezúton a következőknek : 

Jankuy Józsefné—Baán Piroska 
őnagyságának az énekszámok kivá-
lóan precíz betanításáért. 

Róth Béla ur festő és fényképész-
nek az óra művészi elkészítéséért, 

Demeter István urnák a táncok 
ügyes betanításáért, 

Holéczy Barna és Lestyan János 
uraknak a színpad Ízléses összeál-
lításáért, 

Donner Árpád urnák kitüntető fi-
gyelméért, ki anyagot és fuvart adott 
kölcsön. 

A „Gisz" elnökségének, az Ipar-
testület elnökségének, az Áll. elemi 
leányiskola igazgatóságának, a szé-
kek átengedéseért 

Sztrehovszky Máiton urnák a pom-
pás világításért. 

Hálás köszönelet mond Vitális 
Magda őnagyságának a kereskedel-
mi iskola ügybuzgó támogatójának, 
a Leányegylet titkárának, az egész 
műsor fáradhatatlan megteremtőjé-
nek, önzetlen munkájáért. 

Őszinte köszönetét fejezi ki to-
vábbá Wágner Géza gimn. tanárnak 
páratlan buzgó munkájáért, Korim 
Kálmán gimn. tanárnak szives segit-

"n 

Villanyt, rádiói 
é s e /> i> e x sazMlcséges anyagalcoiÉ 

n<^vásárolfoii 
addig, amig á r a i m o l c s ó s á g á r ó l meg nem győződik. 

Stefóni Mif}ály 
villany, ráűió és teerékpáralhíairésxeM 

raktára. 

Nagy köszönetét fejezi ki az elő-
adás összes szereplőinek, külön is 
Illés Istvánné őnagyságának lelkes 
kisegítéséért. 

És hálás köszönet a következő 
íelülfízetőknek: 

Özv. dr Benz Ottóné, gróf Bolza 
Géza, Kovácsik Pál, dr Tóth Pál, 
özv. Réthy Vilmosné 5—5 P. 

Szöllősi Márton, Klein Kató 3—3 

"Nagy Sándor, Bárány Béla, özv. 
Ponyiczky Györgyné, vitéz Tepliczky 

János, Lestyan Goda György 2—2 
pangő. 

Czinkóczky Kálmán, Kovácsik Ol-
ga 1'50—1-50 P. 

Beleznay Béla, dr Lévay Béla, vi-
téz dr Zerinváry Szilárd, Tusjak 
Etel 1—1 P. 

Csabay Kálmán, Reismann Erzsé-
bet 50—50 fillér. 

Végül köszönetét fejezi ki az egész 
megjelent nagyközönségnek szives 
érdeklődéseért. 
a o i o i i o i o i o i o l i o i o 

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. 

Épületüvegezés 
a legolcsóbban! 

Gross Sándor 
üveg-, porcelián- és keretezőüzlete. 
Piac-tér. Piac-tér. 
• O i O l O B O B B C D B C D B C D I O B 

Gyógyszertári inspekció. Az 
éjjeli és vasárnap délutáni szolgála-
tot Szarvason február hónapban Far-
kas Antal János gyógyszertára tartja. 

Antal István sajtófőnök Sze-
geden . Szegedről jelentik: Antal 
István minisvteri tanácsos, sajtófő-
nök tegnap esíe a szegedi ujságirók 
meglátogatására ideérkezett. A saj-
tófőnök tiszteletére Balogh István 
katolikus lelkész a Hági éttermében 
vacsorát adolt. A vacsorán megje-
lent Baranyai Tibor főispán is. 

Körgátépités Gyulán. Gyuláról 
jelentik: A gyulai városi mérnöki 
hivatal négyszáz munkással meg-
kezdte a gyulai Dugó hid mellett a 
körgát építését. A munkáslétszámot 
ötsrázra emelték fel. Húszezer köb-
méter földmunkát végeztetnek el há-
rom hét alatt. 

Kiss Ferenc vármegyei kiadó 
temetése . A vármegye tisztikará-
nak részvétele mellett temették el 
Kiss Ferenc vármegyei kiadót. A 
vármegye tisztikarát Korossy György 
főispán és dr. Márky Barna alispán 
vezette a Szentháromság temetőbe. 
A családtagok, ismerősök és bará-
tok seregétől körülvett sirnál dr. 
Uhrin László vármegyei másodfő-
jegyző mondott megindító búcsúbe-
szédet. 

A hevesmegye i Dormánd köz-
ségben Nagy Lajos hadifogoly most 
tért haza Oroszországból Nagy La-
jos 1916-ban, mint az egri gyalog-
ezred közkatonája vonult be. Most 
17 év után orosz feleségével és két 
gyermekével tért vissza falujába, 
hol öreg szülei nagy örömmel fo-

Századik születésnapját ünne-
pelte. Aba községben Sz. Szabó 
Ambrus nyugalmazott r e i igazgató-
tanító tegnap ünnepelte családja kö-
rében századik születésnapját. A rit-
ka ünnep alkalmával az egész or-
szágból felkeresték az ünneplő öreg 
urat jókivánatokkai. A magyar rádió 
is köszöntötte tegnap este a száz-
éves aggastyánt, ki magas kora elle-
nére is egészséges ember. 

Az Ózd melletti Arló községben 
a cigánysoron több kiütéses tifusz-
megbetegedés történt. Egyelőre hat 
beteget ápolnak, akik közül egyik: 
egy fiatal cigányleány vasárnapra 
meghalt Tizennyolc cigánycsaládot 
vesztegzár alá helyeztek. 

C s í p ő s e n . 
— Képzeld, Magda esküvőjét me-

gint elhalasztották. 
— Ugyan? Hisz a vőlegénye fü-

lig szerelmes bele. Az első látásra 
megszerette. 

— Ugy látszik másodszor is 
megnézte . . . 

Elvben hozzájárultak a s ze sz -
ti lalom eltörléséhez. Washington-
ból jelentik: A szenátus elvben 
hozzájárult a szesztilalom eltörlé-
séhez. 

Megverte vadházastársa . Özv. 
Szász Mihátyné békéscsabai lakost 
összeszólalkozás hevében vasárnap 
vadházastársa ugy megverte, hogy a 
mentőknek kellett sérüléseit bekö-
tözni. A súlyosan sérült asszonyt 
előbb a közkórházba, majd a laká-
sára szállították. 

Vasárnap Amerika és Magyar-
ország összes kiválóságai üdvözöl-
ték egymást — hat perc alatt. A 
kormányzót, Gömböst, minisztereit, 
a pártvezéreket rádiógramban üdvö-

; zölte Borah szenátor és más ameri-
kai előkelőség a newyorki magyar-
ság báijá ól. 

Ö n g y i l k o s o k . Farkas Mihály 
lielybeli gazdálkodó második kerü-
leti házának udvarán vasárnap reg-
gel felakasztotta magát Paluska Mi-
hály 72 éves elaggott, egyedülálló 
öregember. Paluska már régebben 
volt Farkasnál mint udvaros alkal-
mazva, amely alkalmazásban nagyon 
rendesen végezte napi munkájá t 
Öngyilkosságának oka ismeretlen^ 
valószínűleg afeletti bánatában kö-
vette el tettét, hogy mint agglegény 
és teljesen egyedülálló ember, soha-
sem tudott felmelegedni és megpi-
henni egy meghitt családi körben. 

— Tegnap a kora reggeli órákban 
özv. Kiszely Pál né tanyáján fel-
akasztotta magát Hrucsjár Pál 17 
éves kisbéres. Az öngyilkosság hát-
terében szerelmi érzelmek állottak, 
amelyeket az ugyanott szolgáló cse-
lédleány iránt érzett. Hrucsjárnak 
azonban messzebbmenő tervei vol-
tak a leánnyal szemben és ezeket 
akarta vasárnap este végrehajtani. A 
leány azonban ellenállt és a fiút 
megszólta. A fiu a sikertelenség mi-
att nagyon szégyelte magát és ez 
indította arra, hogy felakassza magát. 

S i r ius s z é p i d ő t j ó so l . Igaz, 
hogy az idén későn köszöntött be 
a tél, de a hideg időből, fagyból s 
a mindezzel együtt járó kellemet-
lenségből, gondból sohasem lehet 
elég kevés. Nagy örömet keltett te-
hát a tavaszvárók táborában az a 
hír, amelyet most közölt a kitűnő 
időjós, Sirius mester. Szerinte feb-
ruár 19 tői kezdve kedvezőbb idő-
járás várható, tartós nagy hidegtől 
nem kell tartani, nappal enyhe, éjjel 
fagyos lesz az idő, helyenként eső 
és havazás fog mutatkozni. „Márci-
usban több szép enyhe napban lesz 
részünk, ugy, hogy napközben 15 
fok Celsius meleget állapítok meg-
Márciusban többnyire szép lesz az 
időjárás, 8-től 18-ig azonban sze-
szélyes lesz, sőt a márciusi hó sem 
fog elmaradni. — Erős, viharos 
szelek is jönnek, amelyek végigvo-
nulnak Európán." 

H a l l g a s s a m e g « « 

O L Y N I P I K O N 
4f1 csöves D I N A M I K U S hangszóróval 

e g y b e é p í t e t t 

a* á d i ó r f 
a z Á r p A d c r f i e r s m é l f t ^ K i 

S z á l l í t j a : J ^ 

Árvaház. 

© műszerész. 

Kossuth-tér. 

Tűzifa, kőszén 
és mindennemű tüzelő-
anyag előnyös fizetési 

feltételek mellett 
beszerezhető 

H O L ? 

\l ker., Hunpdl-sstca 18, 
Telefon 97. 
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Rádió 
Szerda, február 22. 

(j, 15: Rózsavölgyi gramofónhangve r-
tseny. 

Közben hirek. 
11.10: Nemzetközi vizjelzős/olgáiát. 
12: Déli harangszó az Egyetemi tem-

plomból, iclőjárásjelentés. 
12.05: A rádió házikvintettjének hang-

versenye. 
Közben hirek. 
1: Pontos időjelzés, időjárás- és víz-

állásjelentés. 
2.15: lürelc, élelmiszerárak, piaci árak, 

árfolyam hirek. 
3.30: A rádió diákfélórája. 
4 : ».Értsük meg egymást.« Halász Gyu-

la előadása. 
4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, 

lúrck. 
5: A Budapesti Hangverseny Zenekar 

hangversenye. 
6.15: Olasz nyelvoktatás. 
6.45: Csorba Gyula és cigányzenekará-

rának h ang v e rs e ny e. 
7.25: A m. kir. Operaház e lőadnának 

ismertetése. 
7.30: A m. kir. Operaház előadásának 

közvetítése. »Faust«. Dalmű 5 felvonás-
ban. 

Az I. felvonás u tán: Pontos időjelzés, 
hirek. 

Az előadás után: Időjárásjelentés. 
M a j d : Bura Károly és ctgányzenekará-

nak hangversenye a Metropol szállóból. 

Közgazdaság 
A helybeli gabonapiac árai 
Buza 8'50—13*50 P, tengeri 5' 10— 

5-30 P, árpa 7 — 7 i 0 P, zab 5*90— 
9'40 P, tökmag 18*00 P, lucerna 95— 
105 P, 100 kg-ként. 

Irányzat egyenetlen. 

Terménytőzsde 
1933. február 21. 
(KÉSZÁRUPIAC.) 

15 00 Sörárpa 
15 20 Tak. árpa u] 9 50 
1540 Zab I. r. 900 
15 60 Korpa 6 21) 
15 75 Tak. liszt 930 
7Ü0 Tengeri 70U 

Irányzat egyenetlen — Forgalom csendes 

76-oe t*. uj 
77-es tv. uj 
78-as tv. uj 
79-es tv.uj 
80-as tv, uj 
Rozs uj 

(HATÁRIDÖSPIAC.) 
14 29—14 30 
14 16-1418 
7 25— 72tr 
740— 742 
7 8 0 - 7 82 

Buza márciusra 
Buza májusra 
Rozs márciusra 
Tengeri májusra 
Tengeri juliusr* 

irányzat elgyengült — Forgalom közepes 
rozs jól tartott 

Sertésvásár 
Fdttaitfe 1018 Eladatlan 724 

Prim« 92 -96 Szalonna 120—124 
Közép 84 -88 Hus 110-126 
Könnyű 78— 82 Zsir 136—1 40 
Irányzat: vontatott 

Marhavásár. 
Felhajtás 65 darab. 

Elsőrendű bika 0*40—0'4$ 
Másodrendű ökör 0'36-0*38 
Elsőrendű tehén 0-42—0'44 

Irányzat: lanyha. 

készít 

fsIk.Ot^ 

* / 

Árpád ssálloáa 
hiávéúúx és étterem 

a város központjában. - Tiszta szobák, köz-
ismert jó konyha. 

Kereskedelmi utazóknak kedvezmény. 
Telefon 28. T e , e , o n 2 8 ' 

Szenzációs ajándék 
a Sztnehovszky-cég vevőinek. 

Minden nagyrabecsült vevőmnek már 10 pengős vásárlás esetén 
1000 PENGŐS ÉLETBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYT 

adok teljesen díjmentesen. 
Ezzel szemben áraimat, a nehéz helyzethez mérten mélyen leszállí-

tottam. Dusán felszerelt raktárral rendelkezem: RÁDIÓK, 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, 
^ ^ m w 

Telefon 59. Piactér. 

V r t f p c i t f p c Tisztelettel értesítem a nagy-m+m é r d e m { . k ö z ö n s é g e t i h o g y a 

Központ" szállodát és éttermet 
átvettem, — Jelmxavam; A legfigyelmesebb kiszolgálás 

mellett mindenben a mai viszonyoknak megfelelő árak, 
Szives támogatást kér Wigner Sándor vendéglős. ^ ^ ^ 
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A Szarvasi Ufság 
hírszolgálata megbízható 

Apróhirdetése 
Apróhirdetések díjszabása: 

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

beküldhető. 

Első kiosztású legelőn két és fél 
járás jutányosán kiadó. Érdeklődni 
lehet II. ker. 28. alatt. 

Kardos-dülőben 2 kishold kitűnő 
minőségű szántóföld igen olcsó áron 
eladó. Érdeklődni dr Készt Ármin 
ügyvédnél lehet. 

Világos napos szoba esetleg teljes 
ellátás kapható. Cim a kiadóhivatal-
ban. 

A Szarvasi Új ság kihordót ke-
res f ix f izetésse l , je lentkezni h 
ker. 9. s z á m alatt a hiadóhiva-
talban. 
— i 
Fonoííbuiorotf0 ízléses mos-
dók, virágállványok, utazó-, kézi-
munka- és piacikofarak kaphatók és 
megrendelhetők IFJ. KISS KÁLMÁN-
NÁL, I. ker. 455. (Kovácsik Gyula 

vegyeskereskedő mellett.) 

Ne nagyifson 
otthon, mert rajzminták nagyítását, 
kisebbítését és áttervezését olcsón 

vállalja 
V I T Á L I S I L O N A 

oki. t. iparmüvésznő. 

Gyümölcsfák téli ápolása 
miniszteri rendelet értelmében köte-
lező. Ápoláshoz szükséges permetező 
anyag, valamint házilag előállítható 
permetező anyaghoz szükséges olcsó 

szerek jutányosán beszerezhetők 

Kovácsik l>dl 
füszerkereskedőnél. — Permetezőgép 

kölcsön kapható. 

vas-, szerszám-, műszaki- és háztartási-
cikkek kereskedése. 

Megbízható áruk, 

olcsó árak, gyors és 
mmmmmammmmmmmmmmamm^mi^mmmmmm^mmm 

pontos kiszolgálás. 

Telefonszám: 120. Alapítva 1859. 

• • ww m w tt Időjárás 
1933. február 21. 

(A szarvasi meteorológiai állomás 
jelentése.) 

Déli hőmérséklet 1 óra 30 p. f7*l C 
Reggeli „ 6 óra 30 p. —1'5 C 
Levegő relatív nedvessége 62 °/o 
Borultság reggel 30 °/o 

délben 90°ti 
Légnyomás reggel 747*1 mm 

délben 744*4 mm 
Csapadék mm 
Szélirány reggel északkelet 

„ délben északkelet 

A Meteorologiai Intézet prognózi-
sa a kővetkező 24 órára: Szeles, 
idő nyugat felől terjeszkedő hava-
zással, (hófúvás és hőcsökkenés.) 

Felelős l#idó és laptiulajdonos: 
Dr. TOKAY LÁSZLÓ. 

tu 
Nyomatott Demartsik Ferenc 

»Orosháai Friss Hirek« könyvnyom* 
tíájában. 


