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Előfizetési árak: 
Negyedévre 6 pengő, egy hónapra 2 pengő 

Lapzárta éjjel 1 órakor. 

Kedden kerül a 33-as bizott-
ság elé a transzferalapból 
igénybe veendő 15 millió P 
felhasználására vonatkozó 

tervezet 
A tegnapi minisztertanács foglal-

kozott azokkal a beruházásokkal, 
amelyeket ezen ősszegből eszközölni 
kiván, 

A beruházási terv már teljesen kész 
és a vonatkozó rendeleteta kormány 
a legsürgősebben ki akarja adni. 

Valószínűleg egyidejűleg kerül a 
33-as bizottság elé a zöldhitelrende-
let is és a tervezetek letárgyalása 
után a kormány ki is fogja adni a 
megfelelő rendeleteket. 

Szövetkezetet akarnak 
állítani az OTI alkal-

mazottak 
nz OTI Alkalmazottainak Segitő 

Egyesűhte a2t a tervet vetette fel, 
hogy saját kebelében egy termelő 
és fogyasztási szövetkezetet állit fel. 
A Szövetkezet az elgondolás szerint 
egyelőre élelmiszer és ruhaszükség-
let kielégítésével foglalkozna. 

-e 
en felől 

Az ajkai bányászok között tífusz 
járvány ütött ki. 

Bécs—Budapest között a hó-
fúvás miatt megszűnt az autó köz-
lekedés. 

Kocsisokat alkalmazott a kenyér-
sütésnél a Perl kenyérgyár. Az elöl-
járóság megindította a gyár ellen 
a közegészségügyi kihágási eljárást. 

Budapesten meghalt egy Svig-
ruha Károly nevű házmester. Halála 
után derült ki, hogy a szerényen 
élő házmester után 200.000 pengő 
vagyon maradt hátra. 

T ü n t e t é s volt tegnap délelőtt a 
fővárosban győri munkáskizárások 
miatt. 

Felemelték Budapesten a kenyér 
s a péksütemények árát. 

Csődbe került Czája János, a 
nálunk is ismert cirkusztulajdonoe. 

Korén Pál tábori alespt-res meg-
döbbentő václakat emeít a Schwar-
tzer ellen. A bizonyítási eljárás 
megindult. 

Debrecen csaknem valamennyi 
iskoláját bezárták. 
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Felelős szerkesztő: 

Dr T O K A Y L Á S Z L Ó 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

SZARVAS, 11. KERÜLET 74. SZÁM, 
Telefonszám : 6. 
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Bajorország 
a Hitler ellenes hangulat 

Berlinből jelentik : A bajor nép-
párt a birodalmi kormányzásban 
érvényesülő tendenciákká! szemben 
végső elszántsággal sorakozik fel a 
német alkotmány s a szabadság 
jogok védelmére. Veszélyes lehet 
Bajorország eme erős ellenálása, 
mert mint tudjuk a bajorok konzer-
vatív szelleme győzelmesen vívta 
meg harcát annak idején a bolse-
vizáló törekvésekkel szemben, 
következtethető, hogy ellenállása a 
horogkereszttel szemben sem lesz 
sikertelen. Érzik azt maguk bajorok 
is, de érzik a nemzeti szociálisták 
is, akik már most minden erővel 
igyekeznek a bajor megmozdulást 
ha kell, erőszikkal is lehetetlenné 

tenni. A bajor néppárt állja a har-
cot eddig s vezére Heldt miniszter-
elnökkel az é'én egyre erősebben 
óhajtja, sőt már követeli is a Wiitels 
bach dinasztia restaurációját. Hogy 
mily eszközökkel fog Hitler az uj 
megmozdulás elen védekezni azt 
még nem tudják, valószínű, hogy 
nem fogja tétlenül nézni a bajorok-
nak egyre veszedelmesebb mére-
teket öltő szervezkedését. Annyi 
bizonyos, hogy a bajorodat biro-
dalmi biztosok kiküldésével meg-
fékezni igen nehéz lesz, mert a 
bajor nép. mint a múltban ugy a 
jelenben sem akar a birodalomtól 
gyámságot eltűrni. 
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Békésvármegye törvényhatósága 
kis^yüiése február 24 én hrtotta 
rendkívüli ülését Gyulán a várme-
gyeház-! kistanácstermében Korossy 
György főispán elnöklete alatt. 

A rövid kiPgyülési tárgy- és pót-
tárgysorozat letárgyalása után áttér-
tek a folyó hó 25-én tartandó me-
gyegyüiés elé terjesztendő ügyek 
előkészítésére. 

Egyes alapok zárszámadásainak 
elfogadása után a kereskedelemügyi 
miniszternek a kézizálog kölcsön 
üzletekben szedhető dijak szabályo-
zása ügyében érkezett leiratát tár-

A közigazgatási pótadó 11.132 
pengőnek munkásházak építésére 
való fordítását javasolja a közgyű-
lés. Az alispán állapítja meg azután, 
hogy melyek azok a községek, 
amelyekbrn munkásházakat épit majd 
a vármegye. 

A Békésmegyei Kertészeti Egye-
sületnek ezer p?ngö segély meg-
szavazását javasolja a kisgyűlés. 

Töb Stefánia Szövstségi fióknak 
nyújtandó següy megszavazását ja-
vasolták. 

Pártolólag terjesztették a megye-
gyülés elé dr Csige Varga Antal 
indítványát a gazdák szanálása tár-
gyában, némi módosítással. 

Az indítvány kéri a vármegye 
törvényhatósági bizottságát, hogy 
intézzen feliratot a kormányhoz és 
kérjen védelmet az önhibájukon 

kivül eladósodott gazdáknak. 
K o r o l y György főispán szerint 

nagy 2avart okozna az 1932. előtt 
elárven-z.-tt birtokok visszaadása, 
mert azok esetleg már harmidik 
kézben vannak ellenben támo-
gatásra ajánlja az indítványt olyan 
módosítással, hogy a bankok kezé-
ben lévő birtokok kerüljenek vissza 
kellő intézkedéssel az elárverezettek 
tulajdonába, az adósságok törlesz-
tésének lehetővé télele érdekében. 

A kisgyűlés ezzel a módosítással 
magáévá teíte az indítványt. 

A póttárgysorozatba felvett ügyek 
közül elfogadásra ajánlják Csanád— 
Arad -Tor^ntál egyesített vármegyék 
köriratát a gahonajegyrendszer meg-
szüntetésével a gazdatársadalom hat-
hatós segélyéről való gondoskodás 
tárgyában, Fejér v-írmegye köriratát 
a közmunka megszüntetése tárgyá-
ban, valamint Debrecen város kör-
iratát a külföldi kölcsönök enyhí-
tése és a transiteralapba befizetett 
összegek visszaigénylés* tárgyában. 

Ugyancsak tárgyí-I.isra ajánk tták 
dr Gyögyösi Jánosnak az adreme-
lésekkel szemben való állásfogla-
lására vonatkozó indítványát. 

Nyilas Andrásnnk a f.yülekezési 
tilalom megszüntesse tárgyában be-
nyújtóit im/.ifcyányát irattárba való 
helyezésre ajánlották. 

Hankó Mihály indítványát, mely-
ben az Ínségesek megsegítését kért 
azáltal, hogy boletta nélküli gabonái 

vásárolhassanak, a közgyűlés elfo-
gadásra ajánlotta, majd 11 óra előtt 
az ülés véget ért. 
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Amerika Texas államaban any-

nyira elszaporodtak a legvakmerőbb 
bankrablók, hogy a bankárok kény-
teltnek voltak ilyen gyökeres esz-
közhöz folyamodni. Ugy hirlik, 
hogyha 5000 dollár jutalmai' adnak 
annak, aki egv iíyen rablót tettenér 
és agyonlő, akkor hamarosan csök-
kenni fog a bankrablók száma. 

a főváros 
a külföldi hitelezőkkel 
Borvendég herenc alpolgármester 

a törvényhatósági tanács legutolsó 
ülései kijelentette, hogy a főváros 
külföldi hiie ezöivel csak előzetes 
megbeszé l jek voltak es végleges 
megállapodást még nem tudnak 
kötni. 

Azóta érintkezést keresett valamennyi 
érdekeltségekkel és most értesítette 
a város vezetőségét, hogy a vég-
leges megallapoöásoknak nincs sem-
mi akadálya, arra kérte a fővárost, 
hogy megbízottait küldje ki.Berhnbe. 
A főváros már értesített a külföldi 
hitelezők megbízottait, hogy Lamotte 
Károly pénzügyi tanácsnok és Sze-
methy tiszti ügyész a jövö héten 
kiutazik Németországba. A tárgya-
lások előreláthatólag négy-öt napig 
fognak tartani. 

t a r n é 

készül j a p á n 
j n a s í e £1 • 

A japán hadügyiniuiszkrium be-
jelentette, hogy u kvantungi japán 
haderő ma indítja míg a főhad-
niüve eteket „a rend helyreállítására 
Jehoíbdn." 

A n\il t-cozat h-n^oJ.i t ja, hogy 
Japánt szerződós köUl z, M.mdsuna 
támogat.ií'ára. Beavatottak valószínű-
nek t-ulj^k, hogy Japán Pekinget is 
bombázni fogja, ha a Iriiiaisk nem 
vonják viss/a csapataikat a Nagy 
Fal mögé. 

Az angol sajtó szerint Japán meg-
szegte szavát, mód-.*ere nem egyez-
tefheiő össze a népszövetség alap-
elveivel. 

Ára 10 fillér. 
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Lapunk mai száma a nyomda-
áthelyezéssel járó technikai akadá-
lyok miatt csak négy oldalban je-
lenik meg, a mért is olvasóink szi-
ves elnézését kérjük. A jflvö héttől 
kezdve lapunk a régi terjedelemben 
fog megjelenni. 

REK 

Fiu e vagy leány? 
1916-ban egy besztercebányai 

földműves házaspárnak gyermeke 
született, akiről már akkor is nehe-
zen lehetett megállapitani, hogy 
fiu e vagy leány. 

Végül mint leányt anyakönyvel-
ték és az Irén nevet kapta. Irénke 
viselkedése azonban állandóan olyan 
különös volt, hogy a szülök végül 
is bementek vele a Verebély-klini-
kára és megröntgeneztették. Az ered-
mény az lett, hogy irénkét kétszer 
m e g o p e r á l t á k , ami után László lett 
belőle, most még egy operáció 
szükséges, ami után valóban László 
lesz az egykori Irénkéből. 

Miniszteri rendelet 
a szénasavas tej 

forgalombahozatalá 
A m. kir. földmivelésügyi minisz-

ter tegnap küldte le Békésvár-
megyéhez a tejfogyasztás emelése 
érdekében kiadott rendeletét. A 
miniszter közli rendeletében, hogy 
a szénsavval telitett tejet, amely 
az átóbbi időben egyre népszerűbb 
üditő itallá kezd válni a jövőben 
nemcsak teljes, hanem félig, vagy 
egészen lefölözött tejből lehet készí-
teni. Ezzel szemben a földmivelés-
ügyi miniszter előírja, hogy az 
üvegek nehezen eltávolítható meg-
jelöléssel legyenek ellátva s a fel-
iratnak tartalmaznia kell a tej 
minőségét is. 

a kartel bizottság 
uj munkarendjét 

Tegnap délután a késő esti órákba 
nyúló ülést tartott a kartelbizottság, 
Ivády Béla országgyűlési képviselő 
elnöklete alatt. Az ülésen — amelyen 
a kereskedelmi miniszter is résztvett 
— elsősorban a bizottság munka-
rendjét állapították meg, majd el-
határoztak, hogy milyen árucikkek 
elemzésére utasítja az árelemző 
bizottságot. 

Ugy halljuk, hogy a kartelbizott-
ság főleg három iparág árait kívánja 
megvizsgálni. És pedig a vas- és 
gépipar, a textilipar és a vegyiipar 
árait. Az ülésen szóbakerült, hogy 
a három iparágon felül közel husz 
kartel működése mondható a köz 
szempontjából kártékonynak. 

Gyógyszertári inspekció. Az 
éjjeli és vasárnap délutáni szolgála-
tot Szarvason február hónapban Far-
kas Antal J á n o s gyógyszertára tartja. 

Evangélikus istentisztelet. Az 
ó-templomban tót—magyar, az új-
templomban tót istentisztelet van. 
A tót istentisztelet d. e. 8 ill. az 
uj-ternplomban 9 órakor, a magyar 
pedig d. e. 10 órakor kezdődik. 

A^róm. ka to l ikus templomban 
ma délelőtt 8 órakor csendes mise . 
lesz, utána 10 órakor nagy mise j 
és szentbeszéd követKezik. ; 

Református istentisztelet lesz 
az Árváim disztermeben d. e fel 10 , 
órakor. Kondoroson a ref. isten- j 
tiszteletek minden hó első vasár- , 
napján d. e. tartatnak. | 

Meghalt Murai Károly. Tegnap ' 
délben, 76 eves korában meghalt j 
Murai Károly (csaladi nevén Ko- I 
vács László). Murai évtizedeket | 
töltött el az újságírás terén: ismert j 
tárcaírója volt a Pesti Hírlapnak, ! 
néhány színdarabot is irt, üe tőként ! 

a humoros tartalmú élciapokat sze-
rette, a ,, Mátyás Diák"-nak hosszú 
ideig volt szerkesztője. 

Erős hóviharok Dunántul on. 
Budapestről jelentik. A Dunántul 
több helyén olyan hatalmas hó-
viharok tombolnak, amelyek egy-
előre megbénítottak a bécs—buda-
pesti autóközlekedést és a MÁV. 
több vonalán is forgalmi akadalyt 
képeznek. 

Kasszafurók az ócsai 
bíróságon. Az ócsai csendőrség 
ma délelőtt táviratoan ertesitette a 
budapesti főkapitányságot, hogy az 
ócsai járásbíróság epületében az 
éjszaka betörők jartak. Megfúrtak a 
járásbíróság kasszáját és nemcsak 
az ott talált ötszáz pengő készpénzt 
hanem fontos bűnjeleket is elvittek. 
A budapesti detektívek a főváros-
ban keresik a kasszafurókat. 

Hétfőn lesz ítélet Littke Kál-
mánné bűnügyében. Littke Kál-
mánná bünperében pénteken elhang-
zottak a perbeszédek. Délelőtt vitéz 
Boronkay István ügyészségi alelnök 
mondotta el vádbeszédét, délután 
pedig Balogh N. Imre védő védő-
beszédét. Liitkéne védőjének be-
széde alatt többizben sirvafakadt. 
Szemák elnök a tárgyalás folytatá-
sát és az ítélet kihiidetését hétfőn 
délelőtt 11 órára tűzte ki. 

Hitelszükségletét kielégíti, be-
tétjét a legnagyobb biztonság és 
felmondás nélküli visszavetés mel-
lett kamatoztatja a Szarvasi Taka-
rékpénztár. Foglalkozik a banküzlet 
minden ágával. Terményeit a Szarvasi 
Takarékpénztár raktárházába helyez-
ze el, meit igy azokra olcsó köl-
csönt kaphat. 

Külföldre utazók részére va-
lutát a hivatalos árfolyamon kiszol-
gáltat a Szarvasi Takarékpénztár a 
Nenveti Bank által engedélyezett 
mennyiségben útlevél és vasúti jegy 
ellenében. Az útlevelet és vasúti je-
gyet rövid idő alatt beszerzi. 

Amerikai vádirat a megszál ló 
románok ellen. Newyorkból jelen-
tik: A memoárirodalom nagy szen-
zációja Baldholtz tábornok tegnap 
megjelent könyve magyarországi 
tartózkodásáról. Az egykori antant-
megbizott a háború és forradalmak 
utáni Magyarországot irja le köny-
vében, naplószerűen, részletesen be-
számol a román megszál.ásról. — 

i Könyvének ez a része valóságos 
! vádirat a megszálló románok ellen. 
! Baldholtz lépten-nyomon védelmébe 
| veszi a magyarokat, akikről a leg-
| nagyobb barátság hangján ír. 
I Bécsi jelentések szerint a Doll-

fuss kormány bukása csak napok 
kérdése. 

Ujabb fordulat az elégett 
Tóth Ilona ügyében 
A szegedi Corsó-moziban történt 

borzalmak tisztázára rendkívül lázas 
munkát fejtett ki a rendőrség. A 
nyomozás legújabb adatai szerint 
most már több mint valószínű, hogy 
élve került a kazánba a szerencsét-
len áldozat. Bálint ujabb kihallga-
tása során már nem vallotta olyan 
határozottan, hogy a leány halott 
volt amikor a kazánba dugta, ha-
nem szerinte is csak elalélt lehetett 
mert hisz a teste nagyon izzadt 
volt. 

A rendőrség igen erélyesen nyo-
moz most az irányba, hogy nincsen 
e tőbb áldozata is az utóabi idő-
ben eltűnt leányok közül Balint 
Kálmánnak. Bálintot egyébként át-
szá l l í to t t ák a törvényszék épületébe, 
alul a vizsgálóbíró mér a tegnapi 
napon megkezdte kihallgatását. 

Anyakönyvi hirek, 
Születtek: Süveges János fia Má-

tyás. Skorka János fia János, Tro- j 
janovics Ilona fia Jenő, Brecska Ist- j 
ván iia István, Bdlog Rózsi fia Gusz-
táv Pcter, Kriklak István leánya Er-
zsébet Terézia, Kozák Imre ieanya 

a. 
Házasságot kötöttek: Zsibrita 1 

Fecske János Török Judittal, Nán-
dori József Szloszjár Annával, Ko-
vács Gáspár Olasz Jusztinával, Ben-
csik Ferenc Kecskés Rozáliával, 
Neuman Ádám Srankö Judittal, La-
pis Pal Szvák Zsuzsannával, Je-
szenszky Pai lovics Sámuel Dézsi 
Ilonával. 

Meghaltak: András Pál 70 éves, 
Laborczfői János 22 napos, Mravik 
János 88 éves, irj. ^Nyemcsok Pál 
4 hónapos, Hrncsjár János 17 éves, 
Paluska Mihály 79 éves, Ruzsicska 
János 67 éves, Szuhaj Pálné 64 

| eves, Kecskés József 70 éves, Ra-
faj Anna 16 eves. 

A ma spor t e seménye i 
Az tlsö ligabeii c ápá tok második 

iordulója : 

Hungária—Szeged FC. 
Ferencváros—Nemzeti. 
Ujpebt—Soroksár. 
Ili. ker. FC—Ki-pest. 
Attila—Bocskay. 
A Budai II—Somogy meccs, 

amelyet Kaposvárott játszottak vol-
na le, elmarad, ;mert a pályán fél 
méteres hó van. 

H i r d e s s e n 
a S ü j a r v ü s i 

U j a s á g b í i n . 

Falragaszokat, röpcédulákat, névje-
gyeket, blockokat, könyveket, a leg-
olcsóbban 'készít az „ Alföld" nyomda. 
Szarvas, II. ker. 74. gróf Csdky-

ufca és Szent István-utca sarok. 

S O K P É N Z T S Z E R E Z , 
ha gyümölcsfáit rendszeresen permetezi 
mert az egészséges gyümölcsöt sokáig 
eltarthatja és jól értékesítheti. 100 liter 
házilag elŐállitott téli permetező anyag-
hoz szükséges szer csak 2 P 46 fíiUrbe 

kerül Beszerezhető ; 
KOVÁCSIK PÁL füszerüzletében. 

A rádió gazdasági vonatkozású 
előadásainak, a napi lapok gazda-
sági rovatainak állandó témája az, 
hogy a n a g y magyar Alföld éghaj-
latánál és talaja összetételénél fogva 
a legmegfelelőbb a gyümölcster-
mesztés céljára s ezen okoKnál 
fogva a magyar gyümölcs izre, 
zamatra és külső szepségre felül-
múlja a külföldi gyömölcsöt. 

Ezen tények bár állandóan han-
goztatva vannak illetékes tényezők 
által, kellő visszhangra es követésre 
sajnos nem mindig találnak. 

Ezen szerény rovatunk keretén 
belül tehát célunk az, hogy köztu-
datba vigyük át azt, miszerint a 
magyar éghajlat, a talaj a lehető 
legjobb a kereskedelmi forgalom-
képes gyümölcs termesztésére s 
hogy az azzal való foglalkozás ré-
vén megfelelő helyen igen szép ke-
resetet es jövedelmet is biztositha-
tunk magunknak. 

Hogy a gyümölcs termesztés te-
rén az eredményt is elérjük, sza-
kítaniuk kell azon felfogással, mi-
szerint régente a gyümölcsfák nem 
voltak gondozva s mégis termettek 
Képtelenek va^yu.ik elhinni, hogy 

j „regen" ne lett volna rügyfuró bo-
i gár, vagy almamoiy, márpedig ezek 

megléte esetén igen elvétve s csak 
nagyon kedvező időjárás esetén 
lehetett bő termés. — Az előbb 
elmondottakból következtetve, ha az 
időjárás nagyon kedvező, nincs ki-
zárva a jó gyümölcstermés, dacára, 
hogy fáinkat nem gondozzuk, mi-
után azonban gyümölcsfáink ho-
zama igy teljesen a szeszélyes idő-
járásra volna bizva, az ezzel való 
foglalkozás semmi komolysággal nem 
bírna. 

Azon tényből kiindulva, hogy köz-
ségünk közvetlen közelében, volt 
árterületeken, tehát gyümölcster-
mesztésre a lehető legalkalmasabb 
talajból gyümülcsfákkal több száz 
hold van telepítve s mégis sajnálat-
tal azt vagyunk kénytelenek tapasz-
talni, hogy ezen óriási terület (vi-
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Szonyitva községünk lakosai szá-
mához) nem képes fectezni a köz-
ség gyümöcs szükségletét s közsé-
günk behozatalra szorul. Szerény 
véleményünk szerint ezen szomorú 
eredménynek oka az, hogy közsé-
günkben napjainkban is az a ké-
nyelmes nézet uralkodik, hogy az 
időjárás az egyedüli kertész. Ta-
gadhatatlan, hogy olcsóbb kertészt 
el sem lehet képzelni mint az idő-
járás, bnnem csupán annak munká-
jára alapított kertészet rentábilis 
nem lehet, mint ahogy azt igazolja 
községünk környéki gyümülcsösök 
terméshozama. 

Vitán felül áll a jó időjárás ked-
vező hatása a gyümölcsfák hoza-
mára, de gyümölcsfáinktol rendsze-
res éa egészséges termést csak ak-
kor várhatunk, ha szakítunk azzal 
a felfogással, hogy az időjárás az 
egyedüli kertész. Nekünk kell a he-
lyesen megválasztott csemetét a 
megfelelően elkészített helyére, kellő 
sor es lőtávolságra, a csemete ter-
mészetének megfelelően elültetni, 
nekünk kell a koronáját növésében 
irányítani, majd a gombák és rovar-
kártevők ellen megvédeni. Áll ez 
különösen a mai túlságos nemesí-
tett gyümölcsfajtákra s mindezen 
munkákban nekünk kell elöljárnunk, 
az időjárás csak segit nekünk, bár 
igen gyakran előfordul, hogy nehe-
zíti munkánkat, de az eredmény 
hol kisebb, hol nagyobb, el nem 

maradhat. 
Meggyőződésünk, hogy ha gyü-

mülcsöseink megfelelően lennének 
telepítve és utána a szükségkez ké-
pest kezelve, szükségtelenné válna, 
az, hogy gyümölcsszükségletünket 
a tiszameiléki gyümölcsösökből, söt 
még távolabbról szerezzük be, ha-
nem Szarvas község exportálhatna. 

Ehhez pedig mindenünk megvan, 
csak nézzünk egy kicsit utána s ne 
kívánjunk attól a fától is óriási 
eredményt mely az elültetés után 
annak kivágásáig, vagy kidüléséig 
semmiféle ápolásban, kezelésben nem 
részesült. 

Nehogy félre értsen bennünket 
bárKÍ is, egyelőre célunk nem az, 
hogy Szarvas közönségét arra 
amüicionaijuk, hogy gyümölcs-
termelésével egész csonka hazánkat 
uralja, vagy talán külföldre is expor-
táljon, belathatjuk, hogy ez még 
egyelőre kégtelenség. Jelen rovatunk 
kereten belüi csak azt szeretnők 
elérni — tekintettel arra is, hogy 
Szarvas közönsége majd minden 
tagjának van gyümölcsös kertje, 
vagy telepítésre alkalmas területe, 
hogy mindenkinek módja legyen 
azt minden különösebb kertészeti 
előtanulmány, vagy kísérletezés 
a kellő módon és időben adandó 
szerény útmutatásaink nyomán 
telepíteni, kezelni, hogy Szarvason 
egy család se legyen kénytelen a 
legjobb táglálékot a gyümölcsöt 
nélkülözni, s ha majd a gyümölcsfa 
a ráordított munkát, — a termé-
szet és időjárás segítségével — 
busásan hálálja meg, bizunk abban, 
hogy a további fejlődés az ered-
mény láttán önmagától fog menni. 

ffufiliŰÁciÓ 
Ebben a rovatban közöljük a községi 
publikáció anyagát, mert meg akarjuk 
kímélni olvasóinkat, hogy rossz, időben, 
ácsorogva, egészségüket kockáztassák a 

publikáció hallgatása közben. 

özv. Melis Paménak Örmény-
kutban 3 hold és tóniszálláson 2 
hold földje eladó. Jelentkezni T, VI. 
107. 

Nyuízugi társaság március 5-én 
délután 2 órakor a Garat-féle 
iskolában rendes évi közgyűlést tart. 

Özv. Bankó Pálnénak utolsó 
kiosztású legelője kiadó. Jelentkezni 
11. 411 alatt. 

Ma délután 2 órakor a Kisgazda 
Kör évi közgyűlést tart, amelyre 
tagjait meghívja a vezetőség. 

Podani Mihalynénak utolsó kiosz-
tású legelőjarása van kiadó és 
akácfaoszlopai vannak eladók. Jelent-
kezni 11. 136 alatt.p 

Nagyon jo korpa olcsón kapható 
Mauthner László gabonakereskdőnél. 

Cigányén társulat jöjjön össze 
közgyűlésre jövő vasárnap, március 
5-én, hirdetés után a Brózik-léle 
iskolába előljarökat és csőszt 
választani. 

Milyan Pálnak Szappanos-zugban 
ban lOüO négyszögöl földje eladó. 
Jeientkezni 111. 337 szam alait, ahol 
100 liter bor is van eladó. 

Békésszentandráson özv. Kiss 
Jánosnénak 335 szám alatt község-
háza mellett egy kazal gyepszenája 
és kukorica szarja eladó. 

Janurik Jánosnak 111. 124 sz. alatt 
házhelye eladó. Jelentkezni III. 125 
szám alatt. 

Fabó Andrásnak Halásztelken egy 
kazal hereszénája eladó. Jelentkezni 
T- IV. 61 szám alatt. 

Dankó Jánosnak az ótemető 
alatti szénáskertben hereszenéja 
eladó. Jelentkezni I. 258 sz. alatt. 

özv. Török üyörgynenek 5 drb 
akácfaoszlopa van eladó. Jelent-
kezni T. IV. 152. 

Búzás Györgynél szudáni fűmag, 
zabosbükköny és köles vetőmag 
eladó. Jelentkezni IV. 209 alatt. 

Szél Mihálynak kutágasa, 500 kéve 
kukoricaszár és törekje eladó. Jelent-
kezni T III. 394 alatt. 

Litauszky Mihálynak 842 hold 
földje tanyával és mindenféle gaz-
dasági felszereléssel eladó. Jelent-
kezni Tanya III., 394, alatt. 

Litauszky Mihálynak 842 ho'd 
földje tanyával és mindenféle gaz-
dasági felszereléssel eladó. Jelent-
kezni T. III., 268. 

Ovz. Veres Jánosnénak Macóban 
1800 négyszögöl dinnyeföld bérbe 
kiadó és hazánál különféle bútorok, 
ingóságok eladók. Jelentkezni 111. 
198. szám alatt. 

Palyó Mihálynál bognárnak való 
akácfa és közel a városhoz 3 hold 
földje eladó. Jelentkezni I. 491. sz. 
alatt. 

A szörhalmi legeltető társulatnak 
kint a tanyán árpaszalmája eladó. 
Jelentkezni kint. 

Tusják Jánosnak Nyulzugban 180 
négyszögöl dinnyeföldje és 1368 
négyszögöl földje tanyával eladó. 
Jelentkezni a szénáskerti portakon. 

Palyó János I. 192. számú háza 
eladó. 
Sindely János II. 352. számú házá-
nak nádteteje eladó. 

Özv, Szirony Andrásnak hereszé-
nája eladó. Jelentkezni T. V., 2o2. 

Özv. Podani Györgynének inkei 
Kákán több járása kiadó. Jelentkezni 
T. IV. 253. szám alatt. 

Garai Pálnénak Krakó 114. szá-
mú háza eladó. 

Kasuba András ezüstszőlője ház-
zal együtt eladó. Jelentkezni T. III. 
205. szám alatt. 
Plentri Pálnak a szantandrási kö-
vesut mellett árpaszalma és tengeri-
szár eladó. Jelentkezni I., 236. sz. 
alatt. 

Vitéz Balogh Pálnak Peres-düllő-
ben 6 hold és csabacsüdön a ki-
osztott földön egy hold földje eladó. 
Jelentkezni I. 173. szám alatt. 

Szlovák Jánosnak Zöldpázsit 5. 
szám alatt házibutorai eladók. Je-
lentkezni minden reggel 8 óráig. 

Palyó András I. 333. szamu háza 
eladó. 

Süveges Mátyásnak Mangolzug-
ban 300 négyszögöles dinnyeföldje 
mederrel együtt eladó. Jelentkezni 
I. 2-10. szám alalt. 

Pljesovszki Mihalynak, Laluska 
örökösök hosszusori tanyáján VII. 
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456. szám alatt tengeriszárja és egy 
nagy csordái kúthoz való ágasa 
eladó. 

Springei Andrásnak T. III. 140. 
szám alatt herepévája van eladó. 

Benyó Jánosnak Kákán tőbb já-
rása van kiadó. Jelentkezni IIL, 370. 
szám alatt. 

Príma nád és melegágyablakok 
eladók dr Polník járásbjrónál.ugyan-
ott elcserélhető kisebbel egy 10-es 
eke. 

A szarvasi főgimnáziumnak répa 
és zdb vetőmagja van eladó. Jelent-
kezni a Gimnáziumban, vagy a gim-
názium tanyáján. 

Szrnka Jánosnak III. 194 szám 
alatt buzarepája van vladó. 

R Á D I Ó 
Vasárnap, február 26. 

9 : Hírek, kozmetika. 10 : Egyházi 
zene és szentbeszéd az Egyetemi 
templomból. 11*15: Evangélikus is-
tentisztelet a Bécsikapu-téri templom-
ból. 11 : Pontos időjelzés, időjárás-
és vízállásjelentés. Utána a m. kir. 
Operaház tagjaiból alakult zenekar, 
3 : A m. kir. földmivelésügyi mi-
nisztérium rádióelőadássorozata. Szé-
kács Elemér m. kir. gazdasági fő-
tanácsos : Időszerű gazdasági ta-
nácsadó. 3*45 Az iskolánkivüli nép-
müvelés rádióelőadása. 7 ; Jégünne-
pély. Helyszíni közvetítés a varos-
ligeti műjégpályáról. 7*30: Operett-
előadás a Stúdióból. „Dollárkirálynő" 
Operett három felvonásban. 10: 
Pontos időjelzés, sport- és ügető-
versenyeredmények. Utána Magyari 
Imre és cigányzenekara. Közben 
Ottlik György francianyelvü elő-
adása „Le comte Albert Apponyi". 
1 1 - 4 5 - 1 : Mándits-jazz Vajda Ká-
roly énekszámaival. 

Hétfő, február 27. 
9-15 : Állástalan Zenészek Szimfo-

nikus Zenekara. l l ' l O : Nemzetközi 
vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés ma-
gyarul és németül. 12: Déli harang-
szó az Egyetemi-templomból, idő-
járásjelentés. 12*05: Gergely Irén 
énekel és Kötsky Jolán gordonká-
zik. Zongorán kiser Polgár Tibor. 
KözDen hirek. 1: Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés. 1*30; 
Tantolyam a Testnevelési Főiskolá-
ról. Kmetykó János: Bemutató ta-
nítás. 2*45: Hirek, élelmiszerárak, 
piaci árak, árfolyamhirek. 3 '30: A 

i rádió diákfélórája. „A váli erdész 
fia". 4 : Asszonyok tanacsadója (Ará-
nyi Maria előadása). 4 4 5 : Pontos 
időjelzés, időjárasjrlentes, hirek. 5 : 
„Trükkfelvételek a filmen". Lohr 
Ferenc előadása. 5 '30: Megyeri 
Gyula jazz-zenekara Horváth Ernő 
énekszámaival. 6 : „Ambrus Zoltán". 
Kárpáti Aurél előadása 6 20 : Toll 
Árpad és Jancsi cigányzenekara. 
7*30: Bozzay Margit felolvasása, 
8 : A Filharmónia Társaság hang-
versenyének ismertetése. 8*10: A 
Filharmónia Társaság rendkívüli 
hangversenyének közvetítése a Zene-
művészeti Főiskola nagyterméből 
Szünetben pontos időjelzés, hirek. 
A hangverseny után időjárásjelentés. 
10*15 • Gramofoniemezek. 

Ne nagyítson 
otthon, mert rajzminták nagyítását; 
kisebbítését és áttervezését olcsón 

vállalja 
V I T Á L I S I L O N A 

okh t. iparmüvésznő. 
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4. oldal. 

iTerménytőzsde. 
Készárupiac. 

Buza 76-os 
Buza 77-es 
Buza 78-as 
Buza 79-es 
Buza 80-as 
Rozs 
Árpa 
Sörárpa 
Zab 
Tengeri 
Korpa 

Irányzat 

14*80-
15-00-
15 20-
15*40-
15-55-

7-35-
9'50-

10-75-
9*20 
6 ' 8 0 
6 00-

baráts. 

MOZI 

15-00 
15*30 

•15*45 
•15-70 
•15*90 
- 7*45 
• 9 80 
•13-25 
• 9*50 
- 6 90 
- 6*10 

Határidöspiac. 

Buza márciusra 13 r 8—14-01 
Buza májusra 
Rozs márciusra 
Rozs májusra 
Tengeri májusra 
Tengeri juliusra 

14*00—14*01 
7*37— 7 38 
7-87— 7'88 
7.39— 7-41 
7 7 0 - 7'80 

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

Kereskedelmi utazóknak kedvezmény. 
^ 1 c 01 Telefon 21. Telefon 21. 

Irányzat: megszilárdult. 

Ser tésp iac . 
Felhajtás 322 darab. 

Elsőrendű uradalmi 0*98— l'OO 
Szedett, közép 0 * ? 6 - 0 98 
Zsir 1*4!—1*80 
Szalonna 1*25 

Irányzat változatlan. 

1 
^ J ^ V v ! y ^ k ^ Í M ® 

Ma magyar hangos film a Frecs-
ka mozgóban. Székely István han-
gos filmje, a „Repülő arany" izgal-
mas és vidám kalandortdrténet 10 
felvonásban. A filmet Mihály István 
irta és Élben István fotografálta. 
Főszerepben csak magyarok: Ka-
bos Gyula, Vass Éva, Qyergyai Ist-
ván, Góth Sándor, Valéria Blanka, 
Gellért Lajos és Kertész Gábor, A 
felvételek Győr és Budapest kör-
nyékén készültek. 

viiianyerőre berendezett „HATTYÚ" 
mosódájában Szarvason: 

Gallértisztítás darabonként 12 fill. 
Ing, keményre vasalva . 50 fill. 
Frakking mosva és vasalva 89 fill. 
Továbbá női diszkézimunkák, csip-
ke és kézimunkafüggönvök és egyéb 
mosható ruhanemüek jutányos áron 

elfogadtatnak. 

Szarvas, 51., Kossuth-utca 
36. szám. 

Fölös leges 'k iadás t tesz, ha 

mert 

Sztrehovszky Mártonnál 
már 80 pengőért kapható egy 

2\1-es 
váltóáramú lángszórós 

Kerékpárok, rádiók, csatárok, vlilsmyszereléai anyagok, 
Bxzók, varrógépekből állandóan wagy raktár. 

_ _ Kn Psactér-Telefon 59. 
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8 . 'orm 
vidéken rendeli meg, mert azt itt is 
megren- £ 1 ° t é r -
delheti « / / • fonónál 
I., 445. Kovácsik Gyula füszerüzlete 

mellett. 
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t 
h r á z p u s z t a i 

ízletes és o lcsó . 
Kérje minden füszeritzletben 

Ön nem hiszi e l ? . . . 
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. 

és ehhez szükséges anyagokat 

amig áraim olcsóságáról meg nem győződik. 

Mihály 
villany, rádió és kerékpáralkatrészek nagyraktára. 

Apróhirdetések díjszabása s 
Hétköznap szavanként 2 fillér, va* 
sár- és ünnepnap 4 fillér, vastagbc. 
tűvel szedett szónál duplán számit, 
A hirdetések ára postabélyegben is 

beküldhető. 
Ha olcsón és Ízlésesen akar öltöz-
ködni, keresse fel L á s z l ó E m m a 
női divattermét (Fisbein-ház.) 

A Szarvasi Újság 
hirdetései eredményesek. 

és mindennemű tüzelő-
anyag előnyös fizetési 

feltételek mellett 
.re 

H O L ? 

II. ker. Hunyadi-utca 

Telefon 97 „ 

b i h Sí»®2?3S5S« 

mw 

O l c s ó n ci y v a s a / o 

Gross Sándor 
üveg-, porcellán- és keretező üzlete. 
Piac-tér, Piac-tér. 

ha szüle-
* ségletét 

•a 

piactéri üzleteben szerzi be. Legelsőrendü d iókoksz! 
Dorogi, bagjasaljai és ózdi darabos szenek! Gyöngyösi 
lignilszén, száraz t ^ i f a aprítva, fűrészelve vagy hasá-

bos. Olcsó tűzifa dorongból aprítva, fenyő lécfa. 

Olcsó árak ! Ponlos kiszolgálás ! Kedvező fizetési feltételek ! 
Minden tételt saját kocsimmal házhoz szállítok. Telefon 26. 

Buk Adolf tüzelő- és szénnagykereskedő. 

pas* 
A szarvasi meteorológiai állomás 

jelentése. 
1933. február 25-én. 

Reggeli hőmérséklet —0*8 C 
Déli hőmérséklet 1*6 C 
Levegő relatív nedvessége 65% 

100 ' > 
100" 

747'4 mm 
748'S mm 

4*1 mm 
délnyugat 

nyugai 

Borultság reggel 
Borultság délben 
Légnyomás reggel 
Légnyomás délben 
Csapadék 
Szélirány reggel 
Szélirány délben 
Hóréteg reggel 7 órakor nyomokban 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
Dr TOKAY LÁSZLÓ 

Nyomatott az „Alföld" nyomdában* 
Szarvason. 

Felelős vezető: Paczuk Antal. 
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