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A történelem tárgyilagos igaz-
ságérzettel tesz bizonyságot 
arról, hogy a világ sorsát in-
tézők érdekkörök labirintusából 
keresik azt a kiutat, amely egy 
időre nyugajjnat hozna a vi-
lágnak. Aki ezt a nagy politikai 
és gazdasági küzdelmet nyitott 
szemmel figyeli, rá fog arra 
jönni, hogy a népek sorsát ál-
arcozott érzés és érdek intézi. 

Kijelentések rózsaszínű bur-
kolatában röppennek világgá 
várt eredmények, amelyektől a 
mai zűrzavaros világ gazdasági 
és etikai megtisztulást vár. 

Vár, de hiába! A leszerelési 
konferencia asztala mellett guzs-
bakötött nemzetek teljes véd-
telenségére törnek, míg saját 
fegyvergyáraik jó pénzért még 
az ellenséget is ellátják a kultura 
a legborzasztóbb termelvényé-
vel: a fegyvertől kezdve, a tan-
kon át a legrettenetesebb gázig. 

A messze Kelet japán képvi-
selője ott ül ugyanannál a le-
szerelési asztalnál, tárgyal, be-
szél, közben testvérei bevonul-
nak Kína nagyfala közé s a ki-
küldött Genfben — az igazság 
örve alatt — mosolyogva mossa 
kezeit. Kategorikus kijelentések-
kel birtokba vesznek óriási te-
rületeket s minderre az asztal 
körül felzúdulnak, de egyúttal 
felfigyelnek arra is, nehogy az 
igazság és jog nevében esetleg 
szót emelve, eljátszák gazda-
sági érdekeiket. 

Államférfiak kenetteljes, bé-
kés kijelentéseire jól értesült 
újságok haditerveket közölnek, 
amelyek egyenesen nemzetek 
megfojtására vannak elkészítve. 

Hol itt az igazság ? Nem já-
ték az, amit országok élén ál-
lók szavaikkal űznek. Talán 
csak nem gondolja ma már 
egyetlen államférfi sem, hogy 
újságot olvasó és gondolkodó 
nép legkülönbözőbb rétegei 
nemcsak a szavakat hallgatja 
meg, hanem egyúttal nézi azt 
is, hogy a gyárakban mi tör-
ténik? Miért áll minden nagy-
üzem, csak a munició gyárak 
dolgoznak éjjel-nappal. 

Bizonyára nem mézeskalácsot 
sütnek, legfeiebb mézes mad-

zagról gondoskodnak, amelyet 
a világ száján szeretnének vé-
gighúzni. Dolgoznak azért, mert 
a kapott koncokat szuronyra 
támaszkodva akarják megtar-
tani, dolgoznak, mert a pénz 
az jóbarát és nem ellenség, 
akárhonnan is jő. Nincs őszin-
teség a szavakban, mindez játék 
az igazsággal. Csakhogy ez a 
játék örökké nem tarthat, mert 
az igazság istenasszonyának 
mérlege a sok salak súlya alatt 
leszakad s maga alá temeti 

mindazokat, akik az igazsággal 
játékot mertek űzni. 

Mi, kicsiny ország lakói jól 
figyeljünk, mi tudjuk merről 
készülnek a felhők; a fővilág-
tájak felől csak ellenség bősz 
szeme villog felénk. Mi marad-
junk az igazság utján, mert 
ami nem igazságból született, 
vagy nem azon épül fel, az 
mulandó s előbb vagy utóbb 
letiporja, összetöri a terveket, 
sőt az alkotásokat is a játékot 
nemtürő igazság. 

városunkban 
M árcius Idusának közeledésekor 

felébred minden gondolat, felvidul 
a szomorúságtól elborult arc, ünnepi 
hangulat uralkodik az emberek lel-
kében. Ünnep ez a nap, tiszta ma-
gyar ünnep, mely feledtet but, bajt 
és elűzi tőlünk legalább egy kisidőre, 
a mai nehéz időkkel járó gon-
dolatokat. örülünk, hogy ünnepel-
hetünk s hogy van egy nap, amikor 
felszabadulhatnak elszoritott érzel-
meink. Felszabadul a lélek, vidám 
lesz az arc, mert olyan ünnep, mint 
március 15-e, kell, hogy felrázzon 
minden tespedő magyar lelket. A 
márciusi ifjak tettei korszakalkotók, 
tehát mi, mostani magyarok, akik 
oly annyira tétlenkedünk, legalább 
dicső elődeinkről emlékezzünk meg 
és ünnepeljük őket, hogy legalább 
hálával adózzunk azoknak, akik a 
hazáért vérükkel fizettek. 

Községünk társadalma valóban 
ünnepelni fog, mert valamennyi egye-
sület ki fogja venni részét, hogy 
méltóan ünnepeltessenek azok, akik 
ezt megérdemelték s ne nevezze a 
jövő társadalom őket hálátlan utó-
doknak. — 

Értesüléseink szerint az egyesüle-
tek, körök és iskolák rendeznek ün-
nepélyt március 15-én. 

A szarvasi ág. hitv. ev. elemi nép-
iskolák tanulói folyó hó 14-én dél-
után 3 órakor a Kossuth téri iskola 
dísztermében hazafias emlékünne-
pélyt rendeznek szép műsorszámok-
kal. 

Változatos műsorral ünnepli meg 
március 15-ét az állami elemi iskola. 

Március 15-én délután 6 órai 
kezdettel, az Árpád-szálló nagyter-
mében, a „Gróf Boíza Pátné Le-
ányegyesiilet" ünnepli meg a már-
ciusi nagy napo t 

Öcsödön az Öcsödi Függetlenségi 
Kör rendez ünnepi vacsorát már-
cius 15-én saját helyiségében, mely-

ére a Kör meghívta dr. Tóth Pál 
országgyűlési képviselőt és dr. 
Schauer Gábor járási főszolgabírót. 

A tanyavilág is kiveszi részét az 
ünneplésből, amennyiben 15 én va-
lamennyi Olvasó Körben ünnepi 
vacsora lesz. Igya Középhalmi Ol-
vasó Körben és az Inkei-kákai Tár-
sulat saját helyiségében. 

A Levente Egyesület szokásos 
regősestjét most is a „ Bárány" ven-
déglőben rendezi tartalmas műsor-
ral, melynek keretében vitéz dr. 
Zerinváry Szilárd járásbiró, v. le-
vente főparancsnok búcsúzik az 
Egyesülettől. 

A szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter 
gimnázium és a Luther-tanítóképző 
ifjúsága szerdán délután 5 órakor 
a gimnázium tornacsarnokában ün-
nepli meg együttesen március Idusa 
emlékét a következő műsorral : 

1. Hiszekegy. Ének és zenekar. 
2. Gyúrói: Feltámadunk. Szavalja 

Mészáros Etel V. o. növ. 
3. Chovan : Magyar táncok. Négy-

kezes zongora. Játszák: Kollár Sára 
V. és Rakitovszky V. IV. o. növ. 

4. Nyizsnyay G . ; a) Ébresztő, b) 
Hertelendi induló. Énekli a gimn. 
ifjúsági énekkara. 

5. Emlékbeszédet mond ifj. v. Ze-
rinváry Szilárd VIII. o. t. 

6. A honfi imája a Bánk-Bánból. 
Ének- és zenekar. 

7. Falu Tamás : Magyar visszhang. 
Szavalja Szilágyi János VIII. o. t. 

8. Magyar dalök, Énekli a tanító-
nőképző énekkara. 

9. Sinding: Tavaszi zsongás. Zon-
gorán előadja Rakitovszky V. IV. o, 
növ. 

10. Leány cserkészek indulója. — 
Ének és zenekar. 

Önkéntes adományokat a költségek 
fedezésére köszönettel fogadunk. 

Beavatkozásra készülnek 
a franciák a német 

segédrendőrség miatt 
Tegnapi francia lapok érdekes 

cikkeket közölnek, amelyek szeriní 
a francia kormány diplomáciailag 
beavatkozásra készül a németországi 
Hitler-rendőrség miatt. Hir szerint a 
németek ezt belügynek tekintik és 
határozottan visszautasítják, mivel a 
segédrendőröknek nincs katonai jel-
legük, tehát még álcázott hadsereg-
ként sem lehet feltüntetni. 

rr 

Őrizetbe vettek 
egy gyulai ügyvédet 

Az intellektuel ifjak kommunista 
irányú szervezkedésének és össze-
köttetéseinek kinyomozására a na-
pokban tovább folytatták a vizsgá-
latot, amelynek eredményeképen 
letartóztatták dr Erdődi László gyulai 
ügyvédet, aki a kommunista egye-
temi hallgatókkal összeköttetésben 
állott. Detektívek vitték Budapestre. 

Belső megerősítésére 
fordítja mult évi 

nyereségét 
az Angol Magyar Bank 

Az Angol Magyar Bank igazgató-
sága is megállapította a mult évi 
mérleget, amely nyereséggel zárult. 
Az igazgatóság kül- és belföldi 
részvényeseivel megegyezve, elha-
tározta, hogy a nyereséget belső 
erőinek megerősítésére fogja for-
dítani. 

mindenfelől 
Az o r s z á g o s mezőgazdasági kiál-

lítás rendezősége elhatározta, hogy 
a szakiskolai tanulók most is ingyen 
nézhetik meg a kiállítást. 

Az I m p e r i a l ügyben tegnap 
hihallgatták Borvendég alpolgár-
mestert. 

A B e s z k á r t n á l kommunista szer-
vezkedést lepleztek le. 

Az o s z t r á k szocialisták felesküd-
tek Dallfuss diktatúrája ellen. 

K a l i f o r n i á b a n óriási földrengés 
pusztított, melynek 550 halottja és 
2000 sebesültje van. 

Ara B fillér 
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Albánia 
Irta; Körösi P. 

Olvasóim bizonyára arra a malá-
riás balkáni országra gondolnak, ahol 
egypái jó magyar fiu alussza örök 
álmát. Pedig tévednek, mert elbe-
szélésem cime egy magyar kincstári 
ló nevét jelenti. A lóval, mint egy-
éves önkéntes ismerkedtem meg 
tiszta kényszerűségből, minden szán-
dék nélkül. 

A k i lovastüzéreknél szolgál-
tam az 192... év nyarán. Az amúgy 
is meleg augusztusi napokat még 
forróbbá telte N. Elek gyálogsági 
százados, aki vezérkari tiszti vizs-
gára készülvén, egy félévre hozzánk 
lett beosztva tüzérségi ismereteinek 
kibővítése végett. Tisztjeink nagyrésze 
szabadságon volt s így N. Elek vette 
át az ütegparancsnokságot . 

A tüzérség és a gyalogság ember-
emlékezet óta verseng egymás-
sal az elsőbbségért. Ez a versen-
gés, melyet a nők különben már 
régebben a tüzérek javára döntöttek 
el csak előttük ismert okokból — 
állandó viszály és torzsalkodásra 
vezetett a két fegyvernem között. 

Hogy az ősi viszálynak volt-e va-' 
lami szerepe N. Elek magatartásában, 
azt függelemsértés nélkül nem állit-
hatom, de tény, hogy parancsnoksága 
alatt kemény napok virradlak külö-
nösén ránk, önkéntesekre, jövendő-
beli tüzértisztekre. A kánikulai me-
legben kora hajnaltól késő e^tig tartó 
gyakorlatokon ismerkedtünk meg az 
előttünk ellenszenves gyalogsági ki-
képzés titkaival. 

Egy heti pokol után haditanácsot 
tartott az önkéntesi gárda. Szenve-
délyes kifakadások közepette elha-
tároztuk, hogy lerázzuk magunkról 
a gyűlölt gyalogsági igát. Pontos 
haditervet dolgoztunk ki magunknak 
a menekülésre vonatkozólag. Szimu-
lált vérhastól a nagymama halálát 
j e l e n t ő hamisított táviratig 
minden menekülési eshetőséget 
széjjel osztottunk egymás közölt. 
Három napon belül kámforként 
párologtunk széjjel. Mire N. Elek 
százados észrevette a tervünket, már 
bottal üthetle a nyomunkat* 

Én Sz....re kértem magam vezé-
nyeltetni fogkezeltetés ürügye alatt. 
Sz re érve kitűnt, hogy cseberből 
vederbe estem. A tisztikar egyrésze 
itt is távol volt s a parancsnokot 
egy irodista százados, N. Géza he-
lyettesitette, akiből kitörtek a régi, 
csapattiszti emlékek és azokat a ve-< 
lünk tartott gyakorlatokon elevení-
tette meg. Megérkezésem után kü-
lönböző i rodákban igyekeztem el-
helyezkedni és igy kibújni az unal-
mas és fárasztó gyakorlatok alól. 
Vesztemre, uj parancsnokom már je-
lentkezésemkor vesémbe látott és 
az első perctől kezdve állandóan 
érdeklődéssel figyelte hollétemet és 
a hűvös „melóból" mindig a forró 
laktanya udvaron találtam magam. 
Végül is az osztályirodában biztosnak 
hitt helyen sikerült elhelyezkednem. 

Egy napon, ugy h a j n a l i 1 2 óra 
tájban „ébresztő, sorakozó*1 kiáltá-
sok harsogtak fülembe. Társaim nagy 

sietve kapkodták magukra ruháikat. 
Én osztályirodista minőségben, félig 
lehunyt szemmel, kellemes pihenés-
ben, a függetlenség fölényes tuda-
tával feküdtem továbbra is ágyam-
ban. A fiuk távozása után már-már 
újra álomba merültem, amikor csiz-
masarok kellemetlen kopogása ri-
asztott fel. A belépő napos csak 
részben leplezett kárörömmel adta 
tudomásomra, hogy N. Géza száza-
dos ur parancsára nekem is részt 
kell vennem a hajnali kilovagláson. 
Elfojtott szitokkal ugrottam ki az 
ágyból és ruháimat magamra kap-
kodva indultam az istállóba, ahol 
már nagy sürgés-forgás volt. Parancs 
szerint a szakácstól kezdve minden-
kinek ki kellett ma lovagolni. Hirte-
len eszembe jutott, hogy hátha ke-
vesebb ló van, mint .ember és igy 
ló hiányában még visszajuthatok 
kellemes ágyamba. Szerényen meg-
húzódva figyeltem miként foggnak a 
gazdátlan lovak. Végre csak egy ma-
radt gazdátlanul és egyedül én ló 
nélkül. A ló ott állt pont előttem. 
Habfehér szőre selymesen csillogott 
a hajnali homályban. Dühösen néz-
tem rajta végig, majd a feje felett 
levő névtáblára tekintettem. „Albánia" 
— olvastam le a fekete betűket a 
fehér tábláról. Amint a skipetarok 
országáról addig hallottam, az nem 
sok jóval biztatott az esetre, ha a 
ló nevét balkáni országra emlékez-
tető természete miatt érdemelte ki. 

Albánia fejét barátságtalanul for-
dította felém. Sölét tekintete sötét 
sejtelmeket ébresztett bennem. Szinte 
éreztem, hogy a közeljövőben gyá-
szos események hőse leszek. Nem 
kellett hozzá fantázia, hogy a min-
denki által elkerült paripa tulajdon-
ságairól kellő véleményt alkossak 
magamnak. Balsejtelmeimet támo-
gatta a lovakat kezelő legényeknek 
sunyi mosolya. 

| Hirtelen elhatározással Albániához 
; léptem és kezemmel végigsimítottam 

hátát. Barátságosnak mutatott köze-
ledésemetdühös horkanással fogadta 
majd fogaival karomhoz kapott. A 
harapás elől kitértem és oldalba rúg-
tam a barátságtalan dögöt. 

A rossz előjelek után hozzáfogtam 
Albánia megnyergeléséhez. A re-
génybe illő izgalmas kísérletek le-
iiása helyett csak annyit jegyzek 
meg, hogy Albánia olyan csiklandós 
volt, mint fiatal lányka és minden 
közeledésemet dühös rugdalódással 
védte ki. Végre is segítséggel le-
pányváztuk és ugy helyeztük rá a 
a nyerget, 

Az udvaron aránylag elég simán 
| kerültem nyeregbe, de utána meg-
! győződtem, hogy Albánia nem tür 
| hátán lovast és nem tür maga mel-
j let szomszédot. Harcba szállt velem 
! és a szomszéd lovakkal. Közbe az 

egész indulásra kész oszlop rendjét 
megbontotfa és rám vonta N. Géza 
százados ur szives figyelmét is, 
mely utóbbi körülmény kellemetlen 
voltát katonaviselt olvasóimnak nem 
kell magyaráznom. 

Épen indulásba voltunk, amikor 
azon vettem észre magam, hogy a 
i.yeree;gei együtt lefordulva Albánia 

hasa alól nézem a keleti hajnalpirt. 
Mint később kisült, Albánia nyer-
gelés közben régi szokása s?erint 
teleszívta magát levegővel, melyet 
aztán indulásnál kiengedett magából , 
miáltal a nyeregszoritóheveder meg-
lazult, ami a nyereg s az én lecsú-
szásomat eredményezte. N. Géza 
százados ur állandó és kellemesnek 
épen nem mondható prédikációja 
mellett fogtam hozzá az u jabb 
nyergeléshez. A heveder meghú-
zása előtt ugy oldalba rúgtam 
Albániát, hogy a levegő mind ki-
szaladt belőle, mely cselekménye-
mért a százados ur azonnal ki-
szabta rám a 15 napi laktanya 
fogságot . 

Végre elindultunk. Folytonos 
izgalmak között ériünk ki a sz . . . i 
határba, ahol századosunk raj ta-
rajtát vezényelt. Vágta közben 
kiderült, hogy Albánia már ismert 
rossz tu la jdonságai mellett még ön-
ző is. Nem tür meg maga előtt 
más lovat. Minden ellenkező igye-
keztem dacára csakhamar élre 
kerültünk, századosom háta megé, 
majd egypár hosszú ugrással nagy 
ijedtségemre őt is elhagytuk. A 
„kitörés" miatt kilátásban levő 
u jabb büntetés megacélozta kar-
jaimat és minden erőmmel igye-
keztem a száguldó lovat lassítani, 

de ezzel csak még jobban felinge-
reltem és még vadabb vágtára ösz-
tökéltem. Teljesen elveszítettem az 
uralmat felette. Albánia gyorsvonat 
sebességével szélvészként szágul-
dott a mezőkön, szédítő mély és 
magas árkokat, s ö v é n y e k e t 
ugorva keresztül. Leszámoltam az 
élettel és már belenyugodtam, hogy 
hogy a sz i d o m b o k o n 
töröm ki a nyakamat. Talán 10 
percig, talán egy óráig szágoldottunk 
igy amikor egy fa mögül egy kun 
p o f á j ú parasztlegény u g r o t t 
elénk és biztos kézzel kapta 
el Albánia zabláját. A ló felkapta 
fejét s vele együtt levegőbe emelte 
támadójá t és tovább igyekezett. A 
kettős teher azonban meglassította, 
hosszas ágaskodás- tusakodás után 
pedig egészen megtört. Teljesen le-
izzadva, ziháló mellel, minden 
porcikájában remegve állt mozdu-
latlanul s mi ketten leemelve nyer -
gét láttuk, hogy egyik oldala csupa 
vér. A nyeregből egy darab kavics 
hullott ki. melyet valamelyik paj -
tásom dugott oda. Ez izgatta és 
vadította meg Albániát annyira. 

Nem sokára odaért az egész üteg. 
Századosom nagy meglepetésemre 
szidás helyett megveregette vállamat 
és raccsoló hangján igy szólt hoz-
zám : „Te nagy csivkefogó vagy, 
de nagyszevüen lovagolsz és kiíü-
nően tudsz ugvatni. Elengedem a 
15 napi laktanyafogságot. 

A naiv lélek azt hitte, hogy csupa 
virtusból csináltam a halállovaglást. 
Így jutottam a csúnya kaland végén 
meg nem érdemelt dicsérethez, amit 
szemrebbenés nélkül, de pajtásaim 
fojtott nevetése közben vágtam szó 
nélkül zsebre. 

Rovatvezető: Tákos Lajos. 
Az i p a r ű z é s á l t a l á n o s fe l té te le i . 

Magyarország területén minden 
önjogu egyén, amennyiben a tör-
vényben megállapított feltételeknek 
megfelel, a törvényben meghatáro-
zott módon és korlátok között bár-
mely ipart, ideértve a kereskedést 
is, bárhol önállóan gyakorolhat . 

Kiskorúak tizennyolcadik életévük-
nek betöltése után, atyjuk, illetőleg 
gyámjuk gyámhatósági lag jóváha-
gyott beleegyezésével önállóan űz-
hetnek ipart. 

Külföldi honosok iparűzésének 
feltételei tekintetében a nemzetközi 
szerződések rendelkezései i rányadók. 

Jogi személyek, a részvénytársa-
ságokat és szövetkezeteket is ide-
értve, képesítéshez kötött ipái t a 
kézműves jellegű iparűzés szokásos 
keretein belül nem ü lhe tnek . 

Jogi személyek képesítéshez nem 
kötött ipart is csak azon esetben 
űzhetnek, ha üzletvezetőt alkalmaz-
nak. 

Közkereseti és betéti társaság ké-
pesítéshez, vagy engedélyhez kötött 
ipart csak abban az esetben űzhet, 
ha az illető ipar önál ló gyakorlása 
tekintetében a törvényben megálla-
pított feltételeket a tá rsaságnak az 
üzlet vezetésére jogosított valame-
lyik tagja saját személyénen igazol-
ja. Ha azonban az üzlet (ipar) ve-
zetésével megbízott egyetlen tag el-
hal, vagy a társaság kötelékéből ki-
válik, a társaság köteles ezt a kö-
rülményt az iparhatóságnak nyolc 
nap alatt bejelenteni. 

T ű z i f a árus í tá sa v e g y e s k e r e s k e -
dők ( s z a t ó c s o k ) é s s ü t ő i p a r o s o k 

á l ta l . 
A vegyeskereskedők (szatócsok) 

fát, tűzifát, mint üzletkörükhöz tar-
tozó árucikket kis mennyiségben 
erre szóló külön iparigazolvány nél-
kül is árusí thatnak. Azonban nem 
közvetlenül a fogyasztóközönség 
részére nagyban, sem a tovább el-
adók részére nem jogosultak fát 
árusítani. 

Sütőiparosok erre az iparra való 
iparigazolványuk alapján tűzifát egy-
általán nem árusíthatnak. Azt, hogy 
a raktározott famennyiség mikor esik 
iparhatósági telepengedélyezési kö-
telezettség alá, mindig csak a fel-
merült konkrét esetben, az összes 
figyelembevehető körülmények mér-
legeléte alapján lehet eldönteni. Ál-
talában irányadó az, hogyha valaki 
egy vagon fát felaprítva tart pincé-
jében vagy hasábokban a tüzren-
dészeti követelményeknek megfele-
lően akár az udvaron is, az még 
nem jelent fatelepet tűzrendészet! 
szemponbói, mert ily készlet a házi 
szükségletnél is előfordul. Amennyi-
ben tehát a helybeli fakereskedök 
azt észlelik, hogy egyes szatócsok 
a fent körülírt üzletkörükön felül 
rendszeres fakereskedői tevékenysé-
get fejtenek ki és nagyobb meny-
nyiségü (több vagon) fát tartanak 
raktáron, ugy módjukban áll a jo« 
gosulat lan fakereskedést üző, vagy 
telepengedély nélkül fatelepet létesítő 
kereskedők ellen a rendőri büntető 
eljárás megindítását kérelmezni. 



Két évi fegyházra iíéltek 
egy gyermekgyilkos 

anyát 
Gyilkosság vádjával terhelten állott 

szombaton a nyíregyházi kir* tör-
vényszék elölt Matyi Juliánná 24 
éves vencseílői háztartási alkalma-
zóit. A vád Fzerint Matyi Julianna 
1933, január 8-án éjjel a nyíregy-
házi Erzsébet kórházban előre meg-
fontolt szándékkal megölte házassá-
gon kívül született 11 napos kisfiát 
Matyi Julianna annak idején a ren-
dőrség előtt beismerte tetlét, azon-
ban a törvényszéki tárgyaláson visz-
szavonta beismerő vallomását. A 
visszavonást semmivel sem tudta 
indokolni cs védekezése is olyan 
gyenge volt, hogy a bíróság a ta-
nuk meghallgatása után szándékos 
emberölés büntetíében mondotta ki 
bűnösnek s az enyhítő körülmények 
mérlegelésével 2 évi fegyházbünte-
tésre ítélte. Az itélet elíen mind az 
ügyész, mind a vádlott és védője 
felebbezéssel éltek. 
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A Magyar Nemzeti B i n k jegy-

forgalma a március 7-i kimutatás 
szerint a febiuár 28-i forgalommal 
szemben 6.9 millió pengővel csök-
kent. 

A csökkentést a zeirószámlákra 
befolyt összegek és a váltótárca-
állomány apadása idézte elő. Az 
állami számlákra 4 és fél millió 
pengő, egyebb számlákra pedig 
0.0 millió pengő folyt be, úgyhogy 
a zsirókövetelések állománya ösz-
sen 5.5 millió pengővel növekedett. 
A váltóesedékességek összege a 
váltébenyujtásck összegét 5 millió 
pengővel haladta meg. Az érckész-

let 1 és fél millió pengővel apadt . 
Az állami adósság törlesztésére a 
rendes havi részlet folyt be. „Az 
Egyéb tar tozások" 5.1 millió pen-
gővel csökkentek. 

és ismeretlen okból nem került ed-
dig felszínre. Tekintve a Marseille 
körül lebonyolódó óriási hajóforgal-
mat, csodával határos, hogy az akna 
nem robbantott fel hajókat. 

Robbanóanyagot fogtak 
ki a tengerből 

a marseillei halászok 
Furcsa „hadizsákmánya" akadt a 

Nerto nevü francia halászhajónak, 
A hajó legénysége az elmúlt éjszaka 
a marseillei kikötőtől nem messzire 
kivetette a nagy huzóhálóját . Mikor 
a hálót bevonták, hirtelen rendkívül 
nehéz suly nehezítette meg a háló 
bevonását. Eleinte azt hitték, hogy 
a Földközi-tenger vizébe került cá-
pát fogtak el, amikor a víz felszínén 
lassankint kibontakoztak egy óriási 
tengeri akna gyujtóhüvelyeinek vo-
nalai. 

A halászok nagy óvatosan von-
tatókötelet húztak az akna köré és 
bevontatták a kikötőbe, ahol a hadi-
tengerészet emberei vették át a ve-
szedelmes zsákmányt. A szakértők 
megállapították, hogy a másfél mé-
ter magss akna nem francia ere-
detű, gyutacsai még rendben vannak 

A mezőgazdasági munkálatok za-
vartalan menetének biztosítása ér-
dekében a földmivelésügyi miniszter 
a következőket rendelte e l : 

Többek között felhívja a hatósá-
gokat, hogy mindent kövessenek el 
a tekintetben, hogy a munkaadók 
gazdasági munkára hivatásos mun-
kásokat szerződtessenek. Külföldi 
munkások mezőgazdasági munkára 
nem alkalmazhatók. 

Mezőgazdasági munkálatokra, de 
főképen aratás-, hordás- , cséplési 
munkálatokra a munkaszerződés 
törvényben meghatározott módon a 
munkások többségének lakhelyén 
illetékes elöljáróság előtt és mindig 
írásban kötendő meg, mert nem a 
hatóság előtt kötött szerződések vita 
esetén a közigazgatási hatóság előtt 
nem érvényesíthetők. 

Munkaszerződésekben az elemi 
csapás esetére külön megállapodás 
kötendő ki és amikor a munkaadó 
szállásokról is tartozik gondoskodni , 
azok mindig tiszták, tágasak, köz-
egészség és közerkölcsiség szem-
pontjából kifogástalanok, téli időben 
pedig fűthetők legyenek. 

Iskolai kötelezettség alatt álló 
gyerekek munkára csak szabadide-
jükben alkalmazhatók. Aratási mun-
kálatokkal kapcsolatos tavaszi-őszi 
munkák munkabérét nem lehet arány-
talanul alacsonyabban megállapítani. 
Felesleges bérvitáknak eleve való el-
kerülése céljából ugy a munkások, 
mint a munkaadók kérhetik a leg-
kisebb napszámbér hatósági meg-
állapítását. 

Felhivatnak a munkások, hogy 
csak olyan bandagazdával , vagy 
munkástoborzóval lépjenek tárgya-
lásba, akinek erre a hatóságtól meg-
felelő igazolása, vagy toborzási en-
gedélye van. Ilyennel nemrendelke-
zők minden esetben a hatóságnál 
feljelentendők. 
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A Tiszántúli Mezőgazdasági Ka-
mara felhívja az érdekelt gazdák 
figyelmét, hogy a tél végén, ültetés 
előtt vizsgálják meg a vetőburgo-
nyák egészségi állapotát és csíra-
képességét. 

A burgonyákat az elmúlt évben 
augusztus hónapban köztudomás 
szerint talajfertőzés következtében 
gombabetegség támadta meg. A be-
tegség a szárakból behúzódott a gu-
mókba és ott gyürüsbetegséget idé-
zett elő. Az erősebben fertőzött gu-
mók egyrésze a téli eltartás alatt el 
fog romlani, egyrészük azonban meg-
marad és ha az ilyen beteg gumót 
elültetjük, ha esetleg kikel, utána 
akkor is csenevész, gyenge, bete-
ges tövet s annak megfelelő termést 
fogunk kapni. 

Ha tshát sok beteg gumó lesz a 
vetőburgonyánkban, akkor jövőre jó 
termésre nem számíthatunk. 

Hogy a károsodástól lehetőség 
szerint megkíméljük magunkat, a ján-
latos, hogy az idei tél végén min-
den gazda vizsgálja meg a vető-
anyagát egészségi állapotra és csi-
raképességre. 

Minden prizma 5—6 különböző 
helyéről kí l eli szedni összesen 100 
darab gumót, ezeket különösen a 
köldökrészeken (ott, ahol a gumó 
a szárral összefüggött) át kell vágni 
és meg kell számolni, hogy a fel-
vágott gumók közül hány gyürübe-
feg. A kapott eredmény után ítéljük 
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meg az egész prizma vetésre való 
alkalmasságát. Minél több gumót 
vágunk át, természetesen annál pon-
tosabb lesz az eredmény. Ha a vizs-
gált anyagban csak 1 - 6 százalék-
ban találunk beteg gumót, akkor az 
illető tételt, tekintve a ba j idei álta-
lánosságát, még el lehet ültetni, ha 
azonban a fertőzés nagyobb, akkor 
uj vetőanyagot kell beszereznünk, 
mert nagyobb táblákon azzal szá-
molni, hogy a csenevész töveket 
még idejében kivágjuk és az igy 
előálló hiányokat mással pótoljuk, 
csak ba josan lehet 

Mivel az erősen beteg gumók nem 
csíráznak jól, meg aztán mivel he-
lyenkint a nyári szárazság is károsan 
hatolt a csiraképességre, ennélfogva 
a vágási próbán kivül a vetőmagot 
csírázás! próbának is alá kell vet-
nünk, Ennél ugyancsak minden priz-
mából veszünk 100—100 darab gu-
móból álló átlagmintát. 

A gumókat fűtött viiágos helyi-
ségben kirakjuk és 10—14 nap 
múlva elbíráljuk a csírázásukat. Az 
alacsony, zömök, vasiag csirák jók, 
a vékony, u. n. cérnacsirák rosszak, 
ez utóbbiak vagy ki sem tudnak a 
földből bújni, vagy csak csenevész 
tövet fejlesztenek. Az a g u m ó , a m e -
lyik nem csírázik, természetesen 
szintén a rosszak közé számit. 

Ha 90—95 százalékben jó csirát 
kapnánk, akkor a burgonya elültet-
hető, ha a százalék rosszabb, ugy 
a burgonya elültetése megfontolandó. 

A Kamara kötelességének tartja, 
hogy idén a fentiekre a burgonya-
termelő gazdaközönséget figyelmez-
tesse. Aki a tanácsot megfogadja, 
saját érdekében cselekszik. 

Á z „ A l f ö l d " - n y o m d á ' 
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a Szarvasi Újság 
e l i n t i 

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 jói értékesítheti. 10Ü liter 
házilag előállított téli permetező anyag-
hoz szükséges szer csak 2 P 46 fillérbe 

kerül. Beszerezhető; 
KOVÁGSiSÍ PÁL füszeriizletében. 
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A gyümölcsfa egészséges fejődé-
sének további feitétele talajának 
művelése. Egy rókáról két bőrt le-
húzni nem l e h e t . . . Ezen régi köz-
mondás igazságát bizonnyal min-
denki elismeri s ennek dacára lép-
ten-nyomon tapasztalhatjuk az t 
hogy a környékbeli gyümölcsöseink 
javarészben kaszálók is. A fák tala-
ját sokszor évtizedes gyep uralja. 
A gyep a földbői, a levegőből a 
nedvességet, a tápanyagot a fától 
elvonja, miáltal a fa, bár él, de 
kellő nedvesség hiánya folytán nein 
igen terem. Ha tehát azt akarjuk, 
hogy gyümölcsfáink bőven teremje-
nek, ássuk fél az 'alatta levő talajt 
s ne sajnáljuk az ottlevő gyep t, 
mert az abból nyerendő ^zéns érté-
két többszörösen meghaladó erteket 
ad a gyümölcsfa. Ezen munkával 
k&pcsolatDan elvégezhetjük a fáknak 
trágyázását is, ezt pedig a követned 
módon végezzük: a gyümölcsfa ko-
ronája „csurgója" szelességében és 
töizs körül árkot ásunk s azt meg-
töltjük félig trágyaval és azután 
földdel betakarjuk. Itt megemlítem 
azt is, hogyha nyáron fainkat lo-
csolni kivánjuk, azt ugyancsak a 
törzs körül a csurgó táján eszkö-
zöljük, nem pedig — mint sok he-
lyen tapasztaltam —. közvetlen a 
gyümölcsfa tövén. Az ilyen lócsolás 
után gyakran előfordul, hogy a 
gyümölcs zölden lehull, a fa levele 
megsárgul. A csurgó iáján eszközölt 
locsolás esetén ez nem fordul elő. 

A korona ritkítással kapcsolatban 
elvégezhetünk még egy igen nagyon 
fontos munkát. Az idősebb gyü-
mölcsfák törzsét és vastagabb korona 
ágait is idővel moha, elhalt kéreg 
részek lepik el, ezeket valami tompa 
késsel kaparjuk le s diótkefével a 
fa törzsét egyirányban húzva, kefél-
jük le, a lekapait törmeléket pedig 
égessük el. Ezek eszközlése azért 
igen fontos, mert a moha a fatör-
zsön önmagában is ártalmas, elte-
kintve ettől a legjobb búvóhelye a 
különböző rovarkártevőknek; törzs-
kaparás utján pedig ezeket elpusz-
títhatjuk. 

Ősz és tél folyamán nagyon ered-
ményes rovarirtást végezhetünk 
szalmakötegeknek a törzsre való kö-
tésével, melyet hetenként leváltunk 
s a leszedetteket elégetjük. Ugyanis 
a rovarok a tél elől menedeket ke-
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Tudomására ho/om a n. é. közönségnek, hogy a W a g n e r 
T e s t v é r e k cement áru gyárát átvettem s azt 

épüleifa-, mész-, cement- és tüzelőanyag 
kereskedéssel bőviteítem ki. — G O T T L I E B BENŐ fakereskedő. 

N*gy választékban tartok raktáron: különféle épületanya-
got, cementlapokat, cementcsövet, kútkáva és kuigyürüt 
stb. — Különféle cementmunkákat a legolcsóbban vállalom. 
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resve, belemennek a stalmakötélbe 
és ha azokat rendszeresen váltjuk, 
nagyon sok káitevő rovart pusztít-
hatunk el. 

A gyümölcsfák törzsének gondo 
zásával kapc olatban kénytelen va-
gvok rátérni községünk környékén 
nagyon honos, de annál hászont ' la-
nabb, sőt káros hatású védekezési 
módra — a meszelesre. A mesze-
lésnek semmi más hatása nincsen, 
minthogy a kéreg alá bujt és ott 
áttelelni akaró rovart megvédtük a 
tel hidege ellen a meghagyástól s 
a madarrkra nézve is lehetetlenné 
tesszük azt, hogy azok megtalálják. 

Hogy környékünkön mégis miért 
meszelik be a fák törzsét, mii dez-
ideig, még nem tudtam rájönni, 
mert hogy haszon nincs belőle, az 
bizonyos és az is bizonyos, hogy 
a meszelés által a rovarokat a fent-
irt módon megvédjük. Minél előbb 
kaparjuk le léhát a gyümölcsfa tör- | 
zséről a meszet s ha már mesze-
lésre a munkát és időt nem sajnál-
juk áldozni, ezen fáradsággal hasz-
nosabb munkát végezhetünk, azáltal, 
hogy gyümölcsfáink törzsét 10 szá-
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zdékos encla oldattal fertőtlenítjük 
íenda oldásához lágy vizet hasz-
náljunk, mert nem kemény vízben 
nem oldódik). 

Összefoglalva az elmondottakat: 
egészséges és bőtermést csak egész-
séges és tápanyagokban nem szű-
kölködő gyümölcsfáktól várhalunk 
gyümölcsfáink ezen képességét el-
érti- tjük, ha a fent előadottakat be-
tartjuk, ezzel azonban még munkánk 
nem telje>, mert ha enni is akarunk 
az egészséges fán bőven mutatkozó 
gyümölcsből a téli védeke/és dacára 
is kisebb-nagyobb mértékben mutat 
kozó nyári rovarkártevők ellen is 
védekeznünk kell, melynek módjait 
annak idején közlöm. Hangsúlyo-
zom azonban azt, hogy aki a téli 
védekezést lelkiismeretesen végzi, 
annak a nyári védekezés sok gondot 
nem fog okozni. 
• O H i M i í M M m 
Falragaszokat, röpcédulákat, névje • 
gyeket, blockokat, könyveket, a leg-
olcsóbban készít az „Alföld" nyomda. 
Szarvas, / / . ker. 74. gróf Csáky-

utca és Szent István-utca sarok. 

£ 

Ungár divatárúházában 
Női tavaszi kabátujdonságok a mai nehéz gazdasági viszonyoknak 

megfelelően meglepő olcsó árban 
FF 9 

is kapható. Egyben értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy 

SAba„ Filléres osztályt SftT 
mélyen leszállított árak mellett már fillérekért megbízható jó árut 
kaphat. Nagy vá lasz ték olcsó á r a k mel le t t f é r f i r u h a é s k á -
b á t o k b a n . Tekintse meg kirakataimat és győzödjön meg olcsó 

áraimról. 

3 
2 

s s 
a 

s 

K 
S 

• • > • 

Buza 
Buza 
Buza 
Buzi 
Buzi 
Rozs 
Ár pn 
Sörái 
Zab 
Tengeri 
Korpa 

76 os 
77-es 
78-as 
79-es 
80-as 

pa 

K é s z á r u p i a c . 
15 00—15-15 
15-20—15*50 
15 40—1570 
15 60—15 85 
15*75 — 16 05 

7-85— 7'^5 
10*30 — 10*50 
11-00—13-25 
9 - 2 0 - 9'50 
7-00 - 7-10 
6 2 5 - 6 35 

Irányzat barátságos. 

H a t á r i d ö s p i a c . 
Buza márciusra 14 32—14*35 
Buza májusra 14*40—1441 
Rozs márciusra 7*83— 7 86 
Rozs májusra 8*66— 8*68 
Tengeri májusra 7*55— 7 57 
Tengeri juliusra 7 97— 7*98 

Irányzat: baráts. 

S e r t é s p i a c . 
Felhajtás 41 darab. 

Elsőrendű uradalmi 1 '00—1*02 
Szedett, közép 1*04—106 
Elsőrendű ang. sonka süldő 95 102 
Másodrendű „ „ „ 86—95 
Könnyű angol „ „ 80—86 
Zsír 1-45—1'50 
Szalonna 130—1*35 

Irányzat vontatott. 

M a r h a v á s á r . 
Felhajtás 678. 

Elsőrendű borjú 79—88 
Másodrendű borjú 70—78 
Harmadrendű borjú 52—6S 
Másodrendű bárány 48—58 

Irányzat élénk. 

Ne nagyítson 
otthon, mert rajzminták nagyitásátj 
kisebbítését és áttervezését olcsón 

V I T Á L I S I L O N A 
oki. t. iparmüvésznő, 

Simon Gyula 
villanyerőre berendezett „HATTYÚ" 

mosódájában Szarvason : 
Qallértisztitás darabonként 12 fili 
Ing, keményre vasalva . 50 fill. 
Frakking mosva és vasalva 80 fill. 
Továbbá női diszkézimunkák, csip-
ke és kézimunkafüggönyök és egyéb 
mosható ruhatiemüek jutányos áron 

elfogadtatnak. 

Szarvas, IL, Kossuth-utca 
36. szám. 

j 
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SPORT H I R E K 
Szezonnyitó bajnoki 

footbálmérkőzés. 
A csabai alosztály II. osztályú 

lootbalcsapatok tavaszi fordulójába 
ma kapcsolódik bele egyik helyi 
csapatunk a Turul S. E., amikor is 
s z e z o n n y i t ó bajnoki meccset játszik 
a jó formában levő mézőberényi 
TK-val, a Horthy Miklós sporttele-
pen. A mezöberényi csapat jó fór-
piában lévén erős ellenfelet jelent a 
Turulnak, úgyhogy tudása legjavát 

-kell adnia, hogy győzhessen. 

Születtek: Gutyan Pál fia Pál, 
juhos Pál fia Mátyás, Szakács Mi-
hály leánya Erzsébet, Judit, F. Cson-
tos József fia József, Szirony János 
fia György, Simó János fia János 
<és egy törvénytelen gyermek. 

Házasságot kötöttek: Zuberecz 
P á l Maginyecz Zsuzsannával, Hras-
kó János Balázs Judittal, Uhtjar Ist-
ván Hruska Máriával. 

Meghaltak : Arvai Mihály 20 hó-
tíapos, Jurák Anna 17 hónapos, 
Lakatos Jánosné 57 éves, Galó Já-
nos 6J éves, Wolf Margit 35 éves, 
Prjevara Erzsébet 2 napos, Sándor 
György 43 éves, özv. Dankó Má-
tyásné 85 éves, Szakács Istvánné 
80 éves, Prjevara Rozália 2 éves, 
Gyevák Mihály 6 hónapos, Králik 
Zsuzsanna 3 éves, özv. Wplf Ar-
minné 70 éves, Szilágyi Erzsébet 
6 éves, Medvegy Mátyás 82 éves. 
Kis Pálné 28 éves, Maglódszki 
György 11 hónapos, Csasztvan Já-
nosné 34 éves, Szalbot Mária 18 
hónapos, Ökrös János 87 éves, Mi-
halecz János 5ő éves, Molnár Pál 
28 éves, Pálüs János 9 éves, Simó 
János 1 napos, Trojanovits Jenő 20 
napos, Komlóvszky András 15 hó-
íiapos, 

Hirdetmény 
A csendőrség pótlovazó bizottsága 

1933. március 18-án, szombaton a 
szarvasi őrs laktanya előtt pótlova-
zást tart. (Lovakat vásárol.) Felhí-
vatnak a lótartó gazdák, hogy hátas 
szo'gálatra alkalmas lovaikat ( 4 - 7 
évesig, 166—172 cm. magas) fenti 
napon reggel 8 órára vezessék elo, 
hol a lovak alkalmasságukhozjíépest 
megvásároltatnak. 

Őrsparancsnokság. 

Gyógyszertári inspekció. Az 
éjjeli és vasárnap délutáni szolgála-
tot Szarvason március hónapban 
ifj. Géczy Dazső gyógyszertára tart ja. 

Istentiszteletek. Evangélikus is-
tentisztelet. Az ó templomban ma d. 
e. tót, 10 órától magyar, az új-
templomban tótnyelvti istentisztele-
tet tartanak. — Róm. kath isten-
tisztelet. Ma délelőtt 8 órakor csen-
des mise, 10 órakor nagy mise és 
szentbeszéd lesz. — Református 
istentisztelet ma délelőtt 10 órakor 
lesz az Árvaház dísztermében. 

Személy i hir. Liska Ferenc 
szarvasi segédlelkészt Kiss István 
dunáninneni evangelikus püspök D. 
D. Raffay Sándor püspök hozzájá-
rulásával a nógrádi evangelikus 
egyházmegyébe Vanyarc egyházköz-
ség lelkészéül küldte ki. A lelkészi 
hivatalba március 15-én vezettetik 
be, az összes lelkészi teendők vég-
zésére. Az idő rövidsége miatt ez 
uton is Istenhozzádot mond jó-
ismerőseinek és barátainak. 

Magyarországon csökkent a 
búzával bevetett terület. A sta-
tisztikai hivatal most kiadott negyed-
évi füzete részletes adatokat közöl 
Magyarország 1931—1932. évi me-
zőgazdasági termeléséről. A sta-
tisztika kimutatása szerint, az elő-
ző évinél mintegy 136 ezer katasz-
trális holddal kevesebb föld van be-
vetve búzával. Ezzel szemben a 
gabonával bevetett terület 114 ezer 
katasztrális holddal több a mult 
évinél. 

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

Kétegyháza Őslakói elégették 
halottaikat. A kétegyházai ásatá-
sok során egy urnatemetőre buk-
kantak, amelyet teljes egészében fel-
tártak a kutatók és az urnák felül-
vizsgálását megkezdték. A kétegy-
házi kutatásoknak ez a szenzációs 
eredménye igazolja, hogy a halott-
égetés nem mai eredetű, mert az 
urnatemető arra enged következtetni, 
hogy Kétegyháza őslakói elham-
vasztották halottaikat. 

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. 

Épüle tüvegezés 
« * l ^ o A U k n H f 

A gyomorfájás, gyomornyomás 
bélsárpangás, nagyfokú erjedés, 
rossz emésztés, fehér nyelv, kábult-
ság, fülzúgás, halvány arcszín, 
kedvetlenség a természetes és ki-
tűnő „Ferenc József" keserűvíz 
használata által sok esetben elmúlik 
Az orvosi világ a legnagyobb el-
ismeréssel nyilatkozik a magyar 
Ferenc József vízről, mert hatása 
megbízható és rendkívül enyhe. A 
Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és fü-
szerüzletekben kapható. 

Ma este műkedvelő e lőadás 
lesz a Vigadóban. A Szarvasi 
Iparos Iíjak Önképzőkörének mű-
kedvelő-gárdája, hosszas előkészü-
letek után, ma adja elő a Vigadó 
színháztermében, Indig Ottó, nagy 
sikert aratott, vígjátékát a „Torocz-
kóí" menzasszonyt. Az előadás 
után reggelig tartó tánc lesz. 

Kül fö ld re utazók részére va-
lutát a hivatalos árfolyamon kiszol-
gáltat a Szarvasi Takarékpénztár a 
Nemzeti Bank által engedélyezett 
mennyiségben útlevél és vasúti jegy 
lenében. Az útlevelet és vasúti je-
gyet rövid idő alatt beszerzi. 

Lopásért két heti fogházra 
Ítéltek e g y csabai napszámost . 
Lopás vétségével vádoltan állt teg-
nap a békéscsabai járásbíróság 
büntetőbirája elölt egy 18 éves nap-
számos. A vádlott a vád szerint 
több csabai lakostól tyúkokat és 
csirkéket lopott. A lopott holmikat 
eladta és a pénzt elköltötte. A bí-
róság bűnösnek mondotta ki, több 
rendoeli lopás vétségében és ezért 
két heti fogházbüntetésre Ítélte. 

Szenzác iós e semény 109 női 
divatfronton. Megérkeztek a női 
„filléres" tavaszi kabátok Walfisch-
hoz (Piactér.) Kaphatók a legdiva-
tosabb fazonokban és a legeikép-
zelhető legolcsóbb árban. Tessék 
meggyőződni róla. 

A Kőrösökön árhullámok vo-
nulnak le. Gyulai jelentés szerint 
a Kőrösökön állandóan árhullámok 
vonulnak és a belvizek is erősen 
emelkednek és hömpölyögnek Er-
dély felől. Különös intézkedéseket 
szükségtelenné tesz az a tény, hogy 
a románok a belvizeket állandóan 
szivattyúzzák és a Körösökbe en-
gedik át. Az esős időjárás meg-
szűntével azonban megkezdik a 
gyulavári lokalizáló töltés építését, 
amelynek építése nemcsak védelmi 
szempontból, hanem a munkanél-
küliek megsegítését illetőleg is so-
kat jelent. 

jiveg-, porcellán- és keretező üzlete. 
Piac-tér. P i a c t é r 

Mindenkinek érdemes vele foglalkozni, mer{ 
ma még mindig'egyetlen hasznothajtó gazdasági 
foglalkozási- és üzemág a 

de kotlával kelletni, kotlával nevelni csak kínlódás. 
Komoly baromfitenyésztés elképzelhetetlen 

keltetőgép és müanya 
nélkül. Keltetőgépet tyúk, kacsa, ltba} pulyka es 
evöngytyak tojások keltetésére elsőrendű gyártmányút 
önműködő szabályozóval, működési garanüaval bár-
milyen nagyságban nálam beszerezhető. 

BUK ADOLF r r^/^raitTf^eídrye^^/réA: 
SZARVAS, PIACTÉREN kívánatra teljesen ingyen! 

R Á D I Ó 
Vasárnap, március 12. 

9 : Hirek, kozmetika. 
10: Egyházi ének és szentbeszéd 

az egyetemi templomból. Szentbe-
szédet mond Tóth Tihamér dr. A 
szentbeszéd mise után van. Éne-
kelnek a Központi papnevelő Inté-
zet növendékei Koudela Géza dr. 
vezetésével. 

11.15: Evangélikus istentisztelet 
a Deáktéri templomból. Prédikál 
Kemény Lajos esperes. 

12 : Pontos időjelzés, időjárás- és 
vízállásjelentés. 

2 : Gramofonhangverseny. 
3 : A m. kir. földmivelésiigyi 

minisztérium rádióelőadás sorozata. 
Kren Hermann, m. kir. kisérletügyi 
igazgató: „Egészséges burgonyát 
vessünk. 

3—3.45 (Budapest II.): Gramofon-
hangverseny. 

3 .45 : Az iskolánkivüli népmü-
velés rádió előadása. 

4 .30: Pontos időjelzés, időjárás-
jelentés. Utána Pertis Jenő és 
cigányzenekara. 

5 .45: „Ideges vagyok." Szilárd 
János vidám csevegése. 

6*15: Steiner Simi jazz-revüje a 
Royal Orfeumból. 

7 : „A nagy viz szivárványa." Móra 
Ferenc előadása. 

7 .30 : Sport- és ügetőversenyered-
mények. Hirek. 

7*45: Operettelőadás a S túd ióbó l 
„Hajdúk hadnagya." Operett 3 fel-
vonásban. Szövegét irta Rajna Fe-
renc. 

9*45 : Pontos időjelzés, sportered-
mények. Utána Guttenberg György 
szalonzenekara és Horváth Gyula 
cigányzenekara Kalmár Pál ének-" 
számaival. 

Hétfő, március 13. 
9 i 5 : Gramofonlemezek. Szünet-

ben hirek. 
11.10: Nemzetközi vizjelző-

szolgálat. 
12: Déli harangszó az Egyetemi 

templomból, időjárásjelentés. 
12 0 5 : Szerványszky szálonzene-

kar. 
1 : Pontos időjelzés, időjárás- és 

vízállásjelentés. 
1 3 0 : Tanfolyam a Testnevelési 

Főiskoláról. Kmetykó János: Be-
mutató tanítás. 

2*45 : Hirek, élelmiszerárak, piaci 
árak, árfolyamhirek. 

3 -30 : A rádió diákfélórája. „Ma-
gyarok Bécsben 1848-ban." 

4 : Asszonyok tanácsadója (Ará-
nyi Mária előadása). 

4*45: Pontos időjelzés, időjárás-
jelentés, hirek. 

5 : „Hajnali látomás". Sebesi Ernő 
novellája. Felolvassa Szirmay-Kalos 
Margit. 

5*30: Szegheő János szerzemé-
nyei. Előadja Halmos János (ének) 
és K^zacsay Tibor (zongora), Be-
vezető Papp Viktortól. 

6 1 0 : Némei nyelvoktatás (Szent-
györgyi Ede dr). 

6*40 : Wekerletelepi Dalkör, 
7 ' 30 : „A Némi tó megfejtett titka.* 

Máthé Elek dr előadása. 
8 : A m. kir. Operaház tagjaiból 

1 alakult zeneker. Vezényel Berg Ottó. 
Közreműködik Sándor Erzsi. 

9 3 0 : Pontos időjelzés, hirek. .— 
Utána a Pátria jazz-zenekar és Böd-
r j c s . Béla cigányzenekara Szántó 
Gyula énekszámaival. 
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Publikáció 
Ebben a rovatban közöljük a községi 
publikáció anyagát, mert meg akarjuk 
kímélni olvasóinkat, hogy rossz időben, 
ácsorogva, egészségüket kockáztassák a 

publikáció hallgatása közben. 

Csicsely Pál IV. 178. sz. háza el-
ádó. Jelentkezni VII. 171. 

Fabő Andrásnak Halásztelken egv 
kazal hereszénája eladó. Jelentkezni 
T- IV. 61 szám alait. 

Schultz Lajosnak a csabai ut mel-
leit 14 hold földje eladó. Jelent-
kezni I. 160. 

Sonkolv Pálnénak Macózugban 
620 D - ö l e s dinnyeföldje eladó. Je-
lentkezni I. 214. 

Krakó 82. számú ház eladó. 
Mangolzueban 142 p - ö l e s gyü-

mölcsös eladó. Jelentkezni I 410. 
Özv. Züba Andásné IV. 514. sz 

háza eladó. Jelentkezni Jánovszky 
Jánosnénál Ilf. 121. 

Lestyan Goda Györgynek Kákán 
6 járása, Tóniszálláson 6 járása, 
első kiosztáson 1 járása kiadó. 
Jelentkezni IV. 236. 

Huszárik Pál lakatos műhelyében 
2 darab eke és 2 fogas borona 
eladó. 

Kiskorú Borsfulva Mártonnak Ká-
kán 4. járás egy kijáró tehénre ki-
adó. Jelentkezni II. 86. 

Kozma Istvánnénak Telecskán 20o 
kéve nád és 2 kocsi széna eladó. 
Jelentkezni kint. 

Kovács Jánosnak 2 kocsi here-
szénája eladó. 

III. ker. 224. szám alatt egy jó 
karban lévő könnyű kocsi eladó, 

Dévánszkv Józsefnek egy fejős 
tehern Irszná't zsirdelve eladó. 
Jelentkezni If. 84. 

Janurik Pálnak Kákán 4 járása és 
tengeri szárja eladó. Jelentkezni III. 
204. 
• Sulyan János II. 456. számú háza 

eladó. Jelentkezni u. o. 
Palicska Pál I. 412. számú háza, 

üzletberendezése és különféle in-
góságai eladók. 

Csonka Mihálynak egy férfivarró-
gépje eladó. Jelentkezni ószénáskerti 
portákon. 

Klimaj Jánosnak a bezinai szől-
lők előtt ültetni való akácfája, szu-
dáni fűmagja és sertésnek való 
polyvája eladó. 

A nyulzugi érdekeltségnek a vá-
rosi föld melletti 400 D - ö l e s földje 
ma délután egy negyed 4 órakor a 
helyszínén árverés utján bérbe fog 
adatni. 

Vármegyei hivaialos lap f. évi 9. 
száma a községházán megtekinthető. 

Tiszaföldvári országos vásár márc. 
19-én lesz. . 

Abonyi vásár, 20-án. 
Turkevei „ 26-án. 
Jászberényi „ 20-án. 
Krizsan György II. 560. sz. há-

zában egy külön lakás kiadó. 
Sonkoly Györgyné örököseinek I. 

372. számú háza eladó. 
Darida Andrásnak első kiosztású 

3 járása kiadó, vagy eladó. Jelent-
kezni I. 221. 

Süveges Jánosnál III. 168. szám 
alatt prima heremag kapható, kilo-
gramonként 1 P-ért. 

Őzv. Ponyiczky Györgynének Ma-
cóban egy boglya szénája és min-
denféle takarmánya eladó. Jelent-
kezni II, 291. 

Veszek gép után való bódét egy 
íőszijat és egy fecskendőt.' Jelent-
lentkezni Kondacs Mihály gépésznél, 

1933. májxius 12. 

s 
w 

Árpád szálloda 
kávéház és étterem 

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

Kereskedelmi utazóknak kedvezmény, 
n Telefon 21. Telefon 21. 
Ufeli a B s g g g q c a n a a a r s i l II II II ' 

-őaA&t A e U l c j o p o u ' 

mert 

Sztrehovszky Mártonnál 
mái* 80 pengőért kapható egy 

2^Ues 
váltóáramú hangszórós 

- -V m. 

Kerékpárok, rádiók, csillárok, villanyszerelési anyagok, 

izzók, varrógépekből állandóan nagy raktár-
Telefon 59. Piactér. 

J ó l é s o l c s ó n é t f e c e f l í t a o t a 

ö z p o n t l o a 

T u l a j d o n o s : W I G J V B R S Á N D O R 

Fölösleges kiadást tesz, ha 

fonott Bútorait 
vidéken rendeli meg, mert azt itt is 
megren- CTÍ•• kosár-
delheti J Í I S S fonónál 
I., 445. Kovácsik Gyula füszerüzlete 

mellett. 

Ihrázpusztai 

CSIIEIESiJ 
ízletes és o lcsó . 

Kérje minden füszerüzletben 

F l í t S C 0 6 s z ° b á j á t , mielőtt megfázna. — De ne dobja ki PC n Z é í ismeretlen szénre, fára. Honthy-nál nyugod-
tan vásárolhat, ezért 

3. Z O t i f i cl 1 *eSyen egy Prába rendelést. Haviár Dani -u tca 83. 

Alapítva 1859. Alapítva 1859. 

Bárány Béla 
vas,- szerszám- műszaki- és háztartási cikkek 

kereskedése. 

Tűzálló terrakotta Alfatejseparatorokés 
öntöttvasedények c , i k k e k -

•A4 -!i' Eredeti Rud Sack ekék 
jótállássá). é s t a I a j m i v e l ő g é p e k 

MOTOR- és TRAKTOROLAJAK. 

Kiss Jánosnak kukoricaszárte & 
törekje pévával van eladó ifi h 

kezni IV. 151., a T. VIII n i n U 

ixuu , ' S2t 
kutgémjé. 

alatt több kútágas és 
eladó. 

járása kiadó és az endrődi köwL 
útnál 4 0 hold szántója eladó rf" 
lentkezni IV. 408. Ól ->e"-

Janurik János szentesi köv^nt, 
melletti 10 hold földje tanyával" <$! 
adó. Jelentkezni T. II. 105. 

A mangplzugi társulat március 
19-én vasárnap d. e. II órak™ 
tartja évi közgyűlését a G a r a y - Z 
iskolában. Akik csőszök akarna? 
lenni, jelentkezzenek az Elnökségnél, 

Apróhirdetések 
Apróhirdetések díjszabása, 

Hétköznap szavanként 2 fillér, va<>_ 
sár- és ünnepnap 4 fillér, v a s t a g b a 
tűvel szedett szónál duplán számit 
A hirdetések á ra postabélyegben 

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 Belicsrey-ut 184. számú házban 
két szoba, egy nagy előszobás la*, 
kás vízvezetékkel kiadó. Érdeklődni 
dr Faragónál, II. 78. szám Jatt. 

Tűzifa, Ihü 
és mindennemű tüzelő-
anyag előnyös fizetési 

feltételek mellett 
beszerezhető 

H O L ? 

II. ker. Hunyadi-utca 

Telefon 97. 

aras. 
A szarvasi meteorológiai állomás 

jelentése. 

1933. márcins 11-én. 
Reggeli hőmérséklet 1*0 C 
Déli hőmérséklet 5*2 C 
Levegő relatív nedvessége 49°A-
Borultság reggel 50"/u 
Borultság délben 90 Vu 
Légnyomás reggel 759 6 mm 
Légnyomás délben 758*8 mm 
Csapadék — mm 
Szélirány reggel nyugat 
Szélirány délben észak 
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