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Jézsef és Albrecht főhercegek 
a miniszterelnöknél 

Tegnap délelőtt megjelent a mi-
niszterelnökségen József főherceg, 
Albrecht főherceg és Mikes János 
gróf megyéspüspök. Gömbös Gyula 
miniszterelnököt keresték fel és kö-
zel egy óra hosszat tanácskoztak a 
kormányelnökkel. 

Vay-ügy a Kúrián 
Vay Kázmér ismeretes bünügyét 

második napja tárgyalja a Kúria Os 
wald-tanácsa. A tegnapi tárgyalási 
napon is az iratok ismertetését foly-
tatta a biróság. 

árvák és 
özvegyek lárandóságaif emeli fel 

Francia hadgyakorlatok a 
savoyai Alpesekhen 

Párisból jelentik: A Matin értesü-
lése szerint néhány nap múlva Sa-
voyában nagyfontosságú iéli hadgya-
korlatok kezdődnek. A hadgyakorla-
tokon a 14-ik hadlest valamennyi 
vadászzászlóalja és különleges al-
pesi csapatai is résztvesznek. 
m u m v u m m m m m m * * * * * * * * 

Rendelet a nem állami 
tanitók fizetéséről 

A Hivatalos Lap tegnapi száma 
közli a kultuszminiszternek a nem 
állami elemi iskolai tanitók, óvónők 
és állandó gyermekház vezetőnők fi-
zetésének u jabb szabályozásáról szó-
ló rendeletét. A rendelet intézkedik 
az állami fizetéskiegészités kiszámí-
tásáról. 

A nemállami elemiiskolai tanitók 
1933 március 1-től kezdve a kő-
vetkező fizetésre jogosultak: 

Az 1. fizetési fokozatban (megfe-
lel ia XI. fizetési osztály 3-ik foko-
zatának) havi 119,50, a 2. fizetési 
fokozatban (XI. 2) havi 126, a 3-ik 
fokozatban (XI. 1) 132.50, a 4-ik 
fizetési fokozatban (X. 3) 141, az 
5-ilt fokozatban (X. 2) 149, a 6-ik 
fokozatban (X. 1) 157.50, a 7-ilc fo-
kozatban (IX. 3) 162, a 8-ik foko-
zatban (IX. 2) 174, a 9-ik fokozat-
ban (VIII 3) 204, a 11-ik foko-
zatban (VIII. 1) 232, a Vll. fize-
tés i osztályba kinevezetteknél 257, 
vagy 284.50, vagy 312 pengő. A se-
géd, helyettes- és kisegitőtauitók 
jizetése havi 100 pengő. 

A minisztertanács által letárgyal! 
és rövidesen & képviselőház elé ke-
rülő u j rokkanttörvény az ország 
mai nehéz pénzügyi helyzetére hi-
vatkozással csupán az özvegyek és 
árvák havonkénti járandóságát emeli 
fel és a nagyobb járandóságok he-
lyett több kedvezményt, elsőbbségi 
jogot, igényjogosultságot és kíván-
ságot biztosit a rokkantság címén 
ellátottaknak. 

Joguk lesz kedvezményekre az 
állami adóknál és illetékeknél. — 
Gyermekeik taníttatásánál tandíj-
mentességet és ingyen tankönyvet 
igényelhetnek. Az állam és a váro-
sok tulajdonában lévő közlekedési 

eszközökön kedvezményeket kap-
nak. A rokkant földmivesek hadi-
telkek igénylésénél és bérleteknél 
előnyben részesülnek. 

A legszegényebb sorsnak ingye-
nes orvosi kezelésben, ingyenes 
gyógyszerekben és díjtalan kórházi 
ápolásban részesülnek. Elhunyt csa-
ládtagjaik számára ingyenes sírhe-
lyet és temetést kívánhatnak. 

A legérdekesebb része a törvény-
nek az alkalmaztatási kényszer. Ez 
annyit jelent, hogy a rokkantakat a 
mezőgazdaságban, iparban és ke-
reskedelemben el kell helyezni olyan 
munkára, amelyet el tudnak látni. 

A francia európai uralom ellen 
össszefog 01asszor&&€Némei-

ofszz&o és Mla^yarorss&í 
országnak Németországgal és Ma-
gyarországgal való szövetkezése len-
ne. Ezzel szemben a kisántánt tehe-
tetlen, de Franciaország is. 

Franciaország a világháború után 
került először két komoly érdektüz 

A kisantant eltévesztett csoporto-
sitási taktikájáról írnak az angol la-
pok. Hogy a kisántánt mit akar, ki 
ellen akar védelmi politikát kezdeni, 
azt nem tudják. De az egymást érő 
tanácskozások arra vallanak, hogy a 
kisántánt a francia befolyást akarja 
kiküszöbölni. 

Franciaországnak más baja is van. 
Attól fél, — londoni megállapítások 
szerint — hogy egy u jabb államszö-
vetség készül rövidesen és ez Olasz-

Mtélidnyos elfdrdsí rendeli el 
" " a 

K'érdés, hogy képes-e állani a két 
oldali blokád veszélyét, amely egye-
lőre csak gazdasági téren fog meg-
mutatkozni. 

lem- é® vagyonadó & l i ; e í é s j i é l 
A pénzügyminiszter a jöveclelem-

és vagyonadó kivetése tárgyában 
körrendeletet intézett a pénzügyigaz-
gatóságokhoz , a kerületi adófelü-
gyelőségekhez és adóhivatalokhoz. 

A rendeletben megállapítja, hogy 
milyen módon, kell figyelembe ven-
ni nandutokat a körülményeket, a~ 
melyek jogot adnak az adóalap leg-
méitányosabb megállapítására^ Igy 
a saját kezelésben levő mező- és er-
dőgazdaság jövedelmének megálla-
pításánál mindenkor figyelembe kell 
venni azt, - hogy az elmúlt gazda-
sági évben a rossz termelési és ke-
zelési költségek és az alacsony ter-
ményárak károsan befolyásolták a 

mezőgazdasági ingatlanok jövedel-
mezőségéi 

Az épületek tatarozási, karbantar-
tási, fenntartási és kezelési költsé-
geit, ha azok összege hiteltérdem-
lően van igazolva, el kell fogadni. 
A vagyonadó alapjául az állandó me-
zőgazdasági használatra rendelt in-
gatlanok értékelésénél a szántófölde-
ket a kataszteri tiszta jövedelem min-
den koronája után 40 pengőre kell 
értékelni. Azoknál az ingatlanoknál, 
melyek holdankénti kataszteri tiszta-
jövedelme a 10 Kt meghaladja, 10 
Kig koronánként 40 P, ezen felül 
15 koronáig minden, korona után 35 
pengő, 15 koronát meghaladó ka-

taszteri tisztajövedelem után min-
den további korona után 30 pengő 
vagyonértéket kell számításba venni. 

Folgármesterek küldöttsége 
a pénzügyminiszternél 

Imrédy Bcla pénzügyminiszter 
tegnap fogadta a vidéki városokpol-
gár mestereinek küldöttséget, amely 
átadta a városok memorandumba 
foglalt kívánságait. A pénzügymi-
niszter a Speyer kölcsön törleszté-
sének és kamatfizetésének felfüg-
gesztése ügyében közölte, hogy 
ilyen irányú tárgyalásokat kezdenek 
a külföldi hitelezőkkel. Ami a for-
gafmiadót illeti, az év közepéig az 
egész von a ion át fognak térni* a fá-
zis-rendszerre, s ezután állapítják 
meg, hogy a városok a forgalmiadó 
jövedelemből milyen arányban ré-
szesülnek. 

Sztrájkra készülnek 
az osztrák vasutasok 

Bécsből jelentik: A vasutasok szak-
szervezeti pártkülönbség nélkül el-
határozták, hogy március 1-én dél-
előtt 9 órától 11-ig tüntető sztrájkot 
rendeznek, mert a vezérigazgatóság 
azt tervezi, hogy március 1-től kezd-
ve a fizetéseket két-három, sőt eset-
leg négy lészletben fogja folyósítani. 
Eddig csak arról volt szó, hogy a 
nyugdijakat fizetik részletekben, most 
azonban a pénztári helyzet nem en-
gedi a fizetések és a bérek folyósí-
tását egy összegben. Hír szerint a 
szövetségi vasutak vezérigazgatósá-
ga április 1-től kezdve ujabb fize-
téscsökkentést is tervez. 

Apró hirek mindenfelől 
Ruttkay politikai kijelentései, anya-

gi és szerelmi . ügyeiről volt szó 
Lütkéné* tegnapi tárgyalásán. 
' Ötvenkét rendbeli csalás miatt 

két évre ítélték Gibiszer szövetkezeti 
igazgatót. 

A japán csapatok elfoglalták a 
Jehol tartományban fekvő Peipaot. 

A 15 milliós beruházási program 
pénteken újból minisztertanács elé 
kerül. 

Lengyel világrekorderek érkeztek 
Budapestre, hogy a Testnevelési Fő-
iskolán tanuljanak. 

Franciaország nem ad előleget 
Ausztriának. 

A havazás kiterjed az egész or-
szágra. 

Ára 10 fillér, 
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Szigorú büntetést szabnak kí 
a vásári lemezjátékosokra 

A heti és országos vásárok hiéná-
it, akik a hiszékeny és egyszerű fa-
lusi embereket a hírhedt szerencse-
játékkal, az itt a piros, hol a pi-
IX)S'' néven ismert Jemezjátékkal fosz-
togatják, eddig aránylag enyhén, 
csak kihágás miatt büntették meg 
a hatóságok, noha ezek a jómadarak 
egyes esetekben még ezer pengőt is 
bezsebeltek a szegény áldozatoktól. 
A Kúria most ezen a rendszeren vál-
toztatott és döntvényt hozott arról, 
hogy ezentúl a lemezesjátékosokat 
csalás vétsége, vagy büntette miatt 
vonják felelősségre és ennek meg-fe-
lelő szigorral, — tehát sulyos fog-
házbüntetéssel — büntessék. Ez a 
régóta várt erélyes intézkedés min-
den bizonnyal rendet fog teremteni 
a vásári szerencsejátékosok között 
és a szigorú büntetéssel kedvét ve-
szi a szegény emberek szélhámosai-
nak. 

Zárgondnok kirendelése 
végrehajtás esetében 

Az igazságügyminiszter ujabb ren-
delete, a zárgondnok kirendelésére 
vonatkozó rendelkezéseket a követ-
kező hivatalos értelmezéssel egé-
szíti ki. Az ingatlan haszonélveze-
tére, va gy has zo n vé t el é re v ezetett 
végrehajtás esetében a zárgondnoki, 
tennivalókkal a végrehajtást szenve-
dőt kell megbízni. Ehhez képest, h a a 
végrehajtást szenvedőnek a zárgond-
noki teendőkkel való megbízását a 
rendelet téves értelmezése következ-
tében mellőzték, a végrehajtást szen-
vedőknek a zárgondnoki teendőkkel 
való megbízatása iránt előterjesztett 
ujabb kérelmét tárgyalás alá kell 
venni. Ez a rendelkezés folyó hó 
19-töI kezdve alkalmazandó a már 
elintézett, valamint a folyamatban 
lévő ügyekre is. 

Nem fogott a bűbáj 
a 

Statárium Ideién ; 
akarta láb alól 

Tavaly április elején Molnár Ist-
ván göncruszkai lakos feljelentette 
haragosát, Ács Ruszkai Pétéit, hogy 
az kicsalta őt lakásából és az ud-
varon ugy elverte karóval, hogy 
eszméletlenül terült el a földön. A 
miskolci törvényszék Ács "Ruszkai 
Pétert elitélte 14 napi fogházra. Az 
i tétet ellen felebbezést jelentett be 
Ács Ruszkai, aki azt hangsúlyozta, 
hogy Molnár mániákus feljelentgető 
s többször tört már a vesztére. 

A felebbviteli főtárgyalást a deb-
receni táblán dr. Visky Sándor taná-
csa tartotta meg. A tárgyaláson Ács 

ívuitopfási váddal 
eltenni ellenfelét 

Ruszkai szemébe mondta Molnár-
nak, hogy amikor statárium volt, 
feljelentette gyújtogatás miatt, csak-
hogy eltegye láb alól. Molnár ta-
gadta, hogy a feljelentést ő tette s 
indulatosan jegyezte: 

— Maga nem sokat beszélhet, hi-
szen a felesége beszélte széltében-
hosszában, hogy azért gyújtotta fel 
a házat, hogy legyen ácsmunkája! 

A tábla az iratok ismertetése után 
megsemmisítette a törvényszék Íté-
letét és elegendő bizonyíték hiányá-
ban felmentette Ács Ruszkai Pétert 
a vád alól. 

a Felvidéken. 
Fordulatot vá.r u 

A csehszlovákiai állapotokról egy-
re-másra érkeznek hirek, amelyek 
mind arról számolnak be, hogy az 
ottani helyzet mindinkább tarthatat-
lanabbnak bizonyul. 

Egy laptudósító egyik nagyobb 
felvidéki városból küldött most le-
velet és minden sora élénk fényt 
vet a csehek garázdálkodásaira. 

»5tt nagyoi forradalmi a han-
gulat — írja a tudósító. — 
Mindem indok nélkül elveszik a 
fegyvert és a fegyverviselési en-
gedélyt. Az emberek arról be-
szélnek, hogy a legrövidebb 
időn belül fordulatnak kell tör-

ténnie. 

Azt mondják, hogy a Felvidéket 
vissza fogják csatolni Magyarország- \ 
hoz, akár békésen, akár erőszakkal, j 
Bcnes, aki főrészvényes a csehór- | 
szági Skoda fegyvergyárban, min- j 
den eszközzel szeretné szítani a há- J 

borús hangulatot, de 

a felvidéki lakosság — a ma-
gyar és a tót egyaránt — azt 
mondja, hogy a csehek kedvé-
ért nem hajlandó fegyvert fog*-
nl a magyarországi testve re kre.« 
igy beszélnek azok a fiuk is, akik 

már kiszolgálták a cseheknek a ka-
tonaévet. Panaszkodnak, hogy min-
dig szidták őket a cseh kiképzők. 

A felvidéki nép egyébként nagy 
nyomorban él. Lerongyolódtak 
és éheznsk. Gyermekeiket sem 

tudják iskoláztatni. 

A hivatalokban a magyar tisztvi-
selőket egyre-másra elbocsátják, akik 
pedig még állásban vannak, azok 
a sző szoros értelmében nem tud-
nak megélni állandóan csökkenő fi-
zetésükből. 

Az egész felvidéki lakosság azí: 
mondja, hogy ilyen, nagy nyomorú-
ság itt még a háború alatt sem volt 

Jankó Katalin és Petrovics Re-
gina cigánylányok az elrnult év szep-
temberében felkeresték özvegy Mol-
nár Istvánné makói asszonyt és kije-
lentették neki, hogy ő nekik bűbájos 
hatalmuk van, varázsolni tudnak és 
minden kívánságot teljesítenek. 

Özvegy Molnár Istvánnénak van 
egy leánya, aki már menyasszony 
volt, azonban a vőlegénye elhagyta. 
A cigánylányok felajánlották, hogy 
a vőlegényt ismét szerelmessé vará-
zsolják és visszaszerzi!; a leány szá-
mára. Ezzel az ígérettel sikerült is 
120 pengőt kicsalniok özvegy Mol-
nániétól. A vőlegény természetesen 
nem dőlt be a varázslatnak és nem 
kérte meg ujbór a leány kezét, 

A bűbájos cigánylányok ügye a-
zonban kiderült és az eljárás megin-
dult ellenük. Most tárgyalta az ügyet 
a szegedi törvényszék s a két ci-
gáuylányt három-három hónapi fog-
házbüntetésre ítélte. 

Tttrinból jelentik: A »Stampa« hi-
teles forrásra hivatkozva közli hogy 
Csehszlovákia és Franciaország az 
utóbbi években milyen rengeteg 
mennyiségű fegyvert és muníciót 
szállított Jugoszláviának és Romá-
niának. Azt irja, hogy 1029-től 
1932-ig több mint 700 vagon fegy-
ver és lőszer ment keresztül Ausztri-
án, mégpedig Csehszlovákia küldött 
Jugoszláviának 300 gépfegyvert, 180 
hegyi ágyút, 76 darab 20 milliméte-
res kiap.berü, 80 drb. 90 mm-es, 70 
darab 100 mm-es és 6 drb. 150 
mm-es, két automata ágyút, S drb. 
220 mm-es tábori ágyút, 4 drb. 30 

sasláviúnalc 
i 

és feles mozsárágyút, 40 légi elhá-
rító ágyút, 60 hajóágyut, továbbá 
kis szállítmányokat, amelyekkel e-
gyütt Jugoszlávia 3000 gépfegyvert, 
650 ágyút, köztük 21 nehéz üteget 
és 60 laffeltát kapott Csehszlovákiá-
tól. 

Romániát főleg Franciaország lát-
ta el fegyverekkel, amelyele Szaloni-
ldn keresztül értek rendeltetési cél-
jukhoz, mig a csehszlovákiai fegy-
verszállitmányok Jugoszlávia szá-
mára részint Ausztrián á t mentek 
vonaton, részint hajókon a Dunán. 
Románia iránt Csehszlovákia és 
Franciaország nem volt olyan nagy-

F ü i s e B e szobáját, mielőtt megfázna. — De ne 
dobja ki 

péX&SBéí ismeretlen szénre, fára.. Hontfry-
nál nyugodtan vásárolhat. Ezért 

C U Z O n n m l tegyen egy próbarendelést. 
m Haviár Dani-utca 83. • 

ii |,„,Jg 
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lelkű, mint Jugoszlávia irányában, 
de azért Románia is kapott 1930 
1-től 1931. január l - ig 22.000 auto-
matikus fegyvert, 27 millió patront, 
45 vagon különféle muníciót és 42 
légi elhárító ágyút Csehszlovákiától. 
Franciaországtól pedig 20 légi el-
hárító gyorstüzelő ágyút és néhány 
105 mm-es kaliberű ágyút , ' továbbá 
Angliától néhány könnyű tankot és 
Lengyelországtól 50 üldöző repülő-
gépet. Később Csehszlovákia ismét 
küldött Romániának 70 darab 30 
mm-es gyalogsági ágyiut és 140 va-
gon tüzérségi muníciót Románk 
még 280 ágyút is rendelt Csehszlo-
vákiában, de ezek közül csak egye-
seket kapott meg eddig*. A turini 
»Stampa« 2600 vagonra becsüli azo-
kat a fegyver és lőszerszállitásokat, 
amelyeket Csehszlovákia és Francia-
ország Jugoszláviának, illetőleg Ro-
mániának küldött. 

[mj& vas; 
A mult évi burgonyabetegségek 

tán a m. kir. Növénytermelési 
Hivatalnak a vctőburgonyaakció ke-
retében a szokottnál több burgonyát 
kell vásárolnia. A Tiszántúli Mező-
gazdasági Kamara felhívja ennélfog-
va azokat a gazdaságokat, amelyek 
nagyobb tétel vetési célra alkalmas 
burgonyával rendelkeznek, hogy az 
eladásra szánt mennyiséget az el-
adási ár megjelölésével közöljék íc 
m. kir. Növénytermelési Hivatallal 
Budapest, Földmüvelésügyi Minisz-
térium és abból vizsgálat és csíráz-
tatás végett 6 kg-os átlagniimtát 
küldjenek be. 

Az állatorvoslásban használt 
oltó és irtószerek ára 

A földmivelésügyi miniszteri ren-
delet módosítja, illetve kiegészíti a 
mult évi 11.500 sz. földmivelésügyi 
rendelet 3. bekezdését a következő 
rendelkezéssel: Az állatorvoslásban 
használt bakteriológiai természetit 
oltó és diagnosztikai szerelőiek, va-
lamint az állatok irtására használt 
bakteriológiai természetű szereknek 
a földművelésügyi miniszter álftal: 
megállapított legmagasabb ára a 
törvényes forgalmi adó, az edényzet 
(üvegek, fiolák, dugók), valamint a 
csomagoló anyagoknak árán és a 
szállítási költségeken kivül minden 
más dijat, tehát a kimérési és köz-
vetítési dijat is beleértve magában 
foglal. Ennélfogva az illető szer el-
adója a rendelő, vagy vásárló ter-
hére a szer legmagasabb árán felül 
csakis a törvényes forgalmi adót, a 
szert tartalmazó edény, valamint a 
külső csomagolás tényleges költsé-
geit és a tényleges szállítási (vasúti, 
postai) költségeket számithatja feL 

A imr 
g.yen közli mindazokat a hir-
detéseket, amelyeknek tárgya 
munkások felvétele, vagy bár-
minemű munkaalkalom nyújtá-
sa a munkaadók részéről. 

i 
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Anglia garanciát vállal 
az osztrákoknak nyújtott 

kSlcsonért 
Londonból jelentik: Az alsóház 

megkezdte az osztrák kölcsön garan-
ciája javaslatának harmadik olvasás-
ban való tárgyalását. A pénzügy-
miniszter elfogadásra ajánlotta a ja-
vaslatot és hangoztatta, hogy Euró-
pának közös érdeke Ausztria pénz-
ügyi megsegítése. Egy képviselőnek 
válaszolva kijelentette a miniszter, 
hogy Ausztria sohase mulasztotta el 
régebbi kölcsönei kamatainak meg-
fizetését, mint ezt Magyarország, 
Bulgária és Görögország már meg-
tette- Az egyik hozzászóló képviselő 
pedig azt hangoztatta, hogy ujabb 
kölcsönnel nem lehet Ausztrián se-
gíteni, csupán a« európai határok 
gyökeres megváltoztatásává!. Több 
éles felszólalás után az alsóház 227 
szavazattal 51 ellenében elvetette a 
garancia-javaslat visszautasítását cél-
zó indítványt és igy a javaslat a 
Lordok Háza elé kerül. 

m m 

Villanyi, rádiót 
és e § § e a ; s s c i f c s é g e s a ny a g o le <ai 

ne vásároljon 
addig, ; 

villany, rádió JkeréfcpdralRairés&eljz nagy-
ralfciárw-

Elesett az utcán, eltörte a 
karját. Súlyos sérüléssel szállítot-
ták a mentők a közkórházba Betkó 

Elektromos sugarak 
a sztratoszférába 

Ismeretes, hogy Piccard profesz-
szor, amikor legutóbbi sztratoszféra-
repülését végrehajtotta, ballonjában 
rövidhullámú rádiókészüléket és ve-
vőberendezést vitt magával. A<lost az 
Elektrotechnische Zeitschrifc érdekes 
eredményekről számol be. Ugyanis, 
amikor a hires belga professzor asz-
szísztensével, Cossins mérnökkel fel-
szállt, maga se hitte azt, hogy a 
magas légrétegekben használni tudja 
a rádiókészüléket. És az ere dmény 
mint a -német szaklap közli, meg-
lepő volt. Cosins mérnöknek az egész 
idő alatt sikerült összeköttetésben 
maradni a zürichi rádió leadó á l lo-
másával. Ez az esemény megdön-
tötte azt a régi tételt, mely mind-
mostanáig tartotta magát, hogy az 
elektromos hullámok nem jutnak be 
a sztratoszférába, a sztratoszféra ha-
tárán elenyésznek, megtörnek, sem-
mivé válnak, Igy tehát Piccard taná-
rék repülésének volt egy g / a k o r i a t 
eredménye is, hiszen nagyon sok 
ilyen magaslati, kísérleti repülésnél] 
fontos lesz már az is, hogy előre 
lehessen tudni: a felső levegőréte-
gekben eljutnak a rádióhullámok és 
az a bizonyos Heaviziderrétsg nem 
veri azokat vissza a föld felé. 
SCDICDBHCD ICDBCDBCDMBCDBCD 

i n 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. 

Épületüvegesés 
a legolcsóbban! 

Gross Sándor 
üveg-, poreeiláu- és keretezőtizlete. 
Piac-tér. Piac-tér. 
• O Í0B01CDB«CD"CDBCZ>«CDM 

G y ó g y s z e r t á r i i n spekc ió . Az 
éjjeli és vasárnap délutáni szolgála-
tot Szarvason február hónapban Far-
kas Antal János gyógyszertára tartja. 

Egyes i i i k a z e g y m á s h o z köze l 
f e k v ő k ö z s é g e k e t . Keresztes Fi-
scher Ferenc belügyminiszter rende-
letei adott ki, amely saerint az ösz-
szeépült, vagy egészen közel fekvő 
községeket egyesíteni kell még ak-
kor is, ha a községek maguk tilta-
koznak az egyesítés ellen. Ezt as 
intézkedést azzal indokolja a ren-
deled hogy az egyesítés folytán a 
lakosság terhe csökken és az admi-
nisztráció egyszerűbbé válik. 

Svájc aranyra váltja dollár 
köve te l é se i t . A minduntalan felbuk-
kanó amerikai inflációs tervek nagy 
aggodalmat keltettek a svájci pénz-
ügyi körökben; ennek következtében 
a svájci Nemzeti Bank elhatározta, 
hogy doílárkés. léteit aranyra váltja. 
Február 7-iki kimutatás szerint a 
bank arany letétje 46 és félmillióval 
emelkedett és ezáltal a teljes arany-
készlete meghaladja a két és félmil-
liárd frankot. A deviza állomány e*» 
zel szemben 87*5 millióról 53'2 mil-
lióra csökkent. 

A k u t v i z é b e f u l l a d t e g y ö r e g -
a s s z o n y . Széles Kálmánné 68 éves 
békési asszony unokájánál lakott. A 
napokban a fiatalok Békéscsabára 
mentek és magára hagyták az öreg-
asszonyt. Amikor a fiatalok estefelé 
hazatériek, nem találták nagyanyju-
kat sehol. Utána néztek, hol lehet 
és megtalálták a kut vizében. Azon-
nal !ki húzták, de ekkor már nem 
volt benne élet. A nyomozás nem 
tudta kideríteni, hogy Öngyilkosság, 
vagy baleset tö-tént-e. 

Pál 54- éves békéscsabai Forgách-
utca 2—1. szám alatti lakost. Betkó 
Pál késő esíe munkából hazafelé 
igyekezett, miközben az utcán vala-
mibe megbotlott és elesett. Az esés 
oly szerencsétlen volt, hogy annak 
következtében eltörte a jobb felső-
karját. 

Amerikában a báboruelőtt i 
s z í n v o n a l r a száll ították le a szín-
h á z j e g y e k á r á t . A newyorki Va-
ri ety cimü szinhází újság szerint 
nagy árleszállítás volt utóbb a Broad-
way színházaiban és a kabarékban. 
A mostani szezon olyan rossz, hogy 

| a rendes színházak fele sötét, ezek 
ki sem nyitottak. Harminc vállalko-
zás közül csak öt merte fenntartani 
az eddigi árakat, nyolc attrakció fe-
lére szállította le a földszinti ülőhe-
lyek árát, úgyhogy ezék már elérték 
a békebeli, régi szinvonalat. 

É h s é g s z t r á j k o t k e z d t e k e g y 
l engye l város t isztviselői . Varsó-
ból jelentik: Grodno város tisztvi-
selői tegnap éhségsztrájkot kezdtek, 
mert már hónapok óta nem kaptak 
fizetést. A város vezetősége a bel-
ügyminiszterhez fordult kölcsönért. 

Sú lyos b a l e s e t a tótkomlösi 
malomban. A napokban meglehe-
tős súlyos baleset \történt a tótkom-
lösi malomban. Kovács András fő-
molnár a hengernek beőrlésre való 
beállításával foglalkozott. Egy mun-
kás segédkezett neki, aki az indító-
szerkezetnél állt. Munka közben Ko-
vács egyszerre felkiáltott: „Hopp!" 
mire a munkás elindította a hen-
gert, holott a vezényszó éppen 
„Állj!" t jelentett volna. A henger 
elkapta a főmolnár egyik kezét és 
gyürüsujját tőből leszakította. A sé-
rülést orvos vette kezelés alá. 

15 é v e s leányt szöktetett a ci-
gánypr ímás . Vasárnap elfogták a 
budapesti főkapitányság detektivjei 
a Splendid szállóban Darvas Károly 
36 éves cigányprímást és a társasá-
gában levő 15 éves Molnár Ilonkát, 
egy székesfehérvári vasúti altiszt 
leányát. Napokkal ezelőtt szöktette 
meg a prímás a kislányt, akivel 
Hamburg felé igyekezett. Két éve 
ismerte meg — amikor a leányka 
13 éves volt — és a cigány az idő-
sebbik Molnár lány lakodalmán he-
gedült. Szerelemre lobbant a serdü-
letlen gyermekiányka iránt és most 
azért szöktette meg, mert Hamburg-
ban szerződést kapott és — amint 
mondja *— a leány nélkül nem tud 
éíni. A leánykát átadták az édesap-
jának. 

F e j b e r u g t a a ló . Kádas Gábor 
30 esztendős gazdasági cselédet, 
aki a Békés községhez tartozó vi-
zesfásmelléki pusztán dolgozott, hét-
főn délelőtt munkaközben egy ló 
fejberugta. Eszméletlen állapotban a 
gyulai közkórházba szállították. Élet-
benmaradásához kevés a remény. 

Tolvajok, akik a károsultnak 
adták el a lopott búzát . Pécsről 
jelentik: A szentlőrinci csendőrség 
letartóztatta Kustos Lajos földmivest, 
Nagy Gyula napszámost és Varga 
Ferenc molnársegédet, akik hosszú 
időn át fosztogatták Weizer Nándor 
gabo nakei eskedö magtárát. Mintegy 
800 pengő értékű terményt vittek el 
apránként és beismerték, hogy a lo-
pott termény legnagyobb részét 
ugyancsak Weiznernek adták el, aki 
gyanutlanul megvette tőlük saját ga -
bonáját. 
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4f1 csöves D I N A M I K U S hangszóróval 
egybeépített 

TfflR 

f a d i f f i i 

műszerész. 
Kossuth-tér. 
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Foffiotib u tar ah:, ízléses mos-
dók, virágállványok, utazó-, kézi-
munka- és piacikosarak kaphatók és 
megrendelhetők IFJ. KISS KÁLMÁN-
NÁL, I. ker. 455. (Kovácsik Gyula 

vegyeskereskedő mellett.) 

— T o v á b b folyik a z adósztrájk 
F r a n c i a o r s z á g b a n . A francia kor-
mány szanálási törvényjavaslatában 
előirányzott fizetéscsökkentések és 
adóemelések ujabb tiltakozó sztráj-
kokra és tüntetésekre vezettek. A 
keddi nap folyamán az ország kü-
lönböző részeiben voltak tiltakozó 
gyűlések és sztrájkok. A kormány 
százával kapja a különböző alkal-
mazotti szövetségek tiltakozó sürgö-
nyeit. Troyes és Guaret városokban 
kedden a kereskedők tüntető sztráj-
kot rendeztek. Blois és Niart váro-
sokban a kereskedők szerdán dél-
ben bezárták üzleteiket és négy órán 
keresztül nem nyitották ki. 
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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 

KovácstR P d l 
füszerkereskedőnél. — Permetezőgép 

kölcsön kapható. 
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Rádió 
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Csütörtök, Február 23. 
9.15: Hangverseny. Kö/.remükötlik Dó-

czy Etelka, Szekeres Ida és Sugár Fri-
gyes. 

Közben hirek. 
11.10: Nemzetközi vizjetzőszolgálat 
12: Déli harangszó az Egyetemi tem-

plomból, időjarásjelcirtés. 
12.05: ungvári Szalay Lajos és ci-

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

állásjelentés. 
2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak r 

árFolyamhirek. 
4 : »A Ráday gróf embere i Móricz 

Pál felolvasása. 
4.45: Pontos időjel/és, .időjárásjelentés, 

hitele. 
5: A m. Idr. földmüvelésügyi minisz-

térium rádíóelőadássorozata. 
5.45: Odcon gramofonhangverseny. 
6.30: »A titokzatos Kelet.« Irta: 

Zboray Ernő. Felolvassa Turchányi lst-
ván-

7: A Mándits jazz-zenekar hangverse-
nye Vajda Károly énekszámaival. 

7.45: Munkásfélóra. 
8.15: Vigjátékelöadás a Stúdióból. »Te 

csak pipálj Ladányk. Vígjáték 3 fel-
vonásban. Irta Csathó Kálmán, 

10: Pontos időjelzés, időjárás jelentés, 
hirclc. 

Majd : A Budapesti Hangverseny Ze-
nekar hangversenye. 

1130: Károlyi Árpád és cigányzeneka-
rának hangversenye a Spolarich kávéház-
ból. 
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Közgazdaság 
A helybeli gabonapiac árai 
Buza 8 50—13-50 P, tengeri 5*10— 

5'30 P, árpa 7—7-10 P, zab 5'90— 
9*40 P, tökmag 18 00 P, lucerna 95— 
105 P, 100 kg-ként. 

Irányzat egyenetlen. 

Terménytőzsde 
1933. február 22. 
(KÉSZÁRUPIAC.) 

1933. február 23. 

76-os tv. uj 14 90 
77-es tv. uj 15 10 
78-as tv. uj 15 30 
79-es tv. uj 1550 
80-as tv. uj 15 65 
Rozs uj 6 90 
irányzat gyengébb -

(HATÁRIDŐSP1AC.) 

Buza márciusra 
Buza májusra 
Rozs márciusra 
Tengeri májusra 
Tengeri júliusra 

Irányzat gyengébb — 

Sörárpa 
Tak. árpa U) 9 50 
Zab I. r. 9 10 
Korpa 6 2'j 
Tak. liszt 930 
Tengeri 6 9:) 

Forgalom csendes 

Felhajtás 
Príma 
Közép 
Könnyű 
Irányzat: a prima 
változatlan. 

14 15—14 Í6 
1401-1402 
710— fi M 
7 36— 7 38 
7 75 - 7 78 

Forgalom közepes 

Sertésvásár 
1624 Eladatlan 670 
94 -96 Szalonna 120-124 
8b— 90 Hus 110—126 
8 0 - 8 6 Zsír 140—144 

áruban élénk, a több1 

Árpád sszálloda 
KávéödsL és étterem 

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

Kereskedelmi utazóknak kedvezmény. 
Telefon 28. T e l e , o n 2 8 " 

He nagyítson 
otthon, mert rajzminták nagyítását, 
kisebbítését és áttervezését olcsón 

vállalja 
V I T Á L I S I L O N A 

oki. t; iparmüvésznő. 

Szenzációs ajándék 
a Szt rehovszky-cég vevőinek. 

Minden nagyrabecsiilt 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 váilallok. 

S Z T R E H O V S Z K Y M. cég Szarvas, 
« r 

Telefon 59. Piactér. 

Tisztelettel értesítem a nagy-
• érdemű közönséget, hogy a 

Központ" szállodát és éttermet 
átvettem, — J e l s z a v a m : A legfigyelmesebb kiszolgálás 

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

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

Megbízható áruk, 

olcsó árak, gyors és 
^^^^mmi^^mmmtmmKmmmmmmmmwmmmmmmmmmm 

pontos kiszolgálás 

Telefonszám: 120, Alapítva 1859, 

apróhirdetés 
Apróhirdetések díjszabása: 

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

beküldhető. 

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

Kardos-dtilőben 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 Szarvas i Ú j s á g kihordót ke-
res fix f i ze tésse l . Jelentkezni I. 
ker. 9. s z á m alatt a hiadóhiva-
talban. 

Tűzifa, kőszén 
és mindennemű tüzelő-
anyag előnyös fizetési 

feltételek mellett 
beszerezhető 

H O L ? 

Schlesingernélü 
II. ker., Hunyadi-utca 

Telefon 97. 

Időjárás 
1933. február 22. 

(A szarvasi meteorológiai állomás 
jelentése.) 

Déli hőmérséklet 1 óra 30 p. f 1*2 C 
Reggeli „ 6 óra 30 p. —1'4C 
Levegő relatív nedvessége 70 % 
Borultság reggel 100%' 

délben 100%' 
Légnyomás reggel 742*9 mm 

délben 740'6 mm 
Csapadék (hó) 40 mm 
Szélirány reggel észak 

„ délben északnyugat 

A Meteorologiai Intézet prognózi-
sa a következő 24 órára: Szeles, 
hideg idő további havazások, hófú-
vások. 

Felelős ífladó és laptulajdonos: 
Dr. TOKAY LÁSZLÓ. 

Nyomatott Demartsik Ferenc 
»Orosháai Friss Hirek« könyvnyom-

dájában. 


