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Előfizetési á rak : 
Negyedévre 6 pengő, egy hónapra 2 pengő. 

Lapzárta éjjel l órakor. 

Felelős szerkesztő: 

DR TOKAY LÁSZLÓ 

Németország 
a békeszerződés 

területi rendelkezései ellen 
(Budapestről jelentik.) Scheicher biro-

dalmi kancellár hír szerint már a közel jö-
vőben megkezdi a harcot a versaillesi bé-
keszerződés területi rendelkezései ellen. A 

revízió követelésével meglepetés elé akarják 
állítani a genfi leszerelési konferenciát. Né-
metországban máris sikert várnak Scleicher 
akciójától. 
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Reménytelen szerelem elől 
halálba menekült 

egy fehérmegyei fiatal pár 
(MTI. jelentése) 
A fehérmegyei Moha községben tragikus 

végű szerelmi dráma játszódott le 28-án. 
Molnár József 23 éves fiatalember hoszu 
ideje udvarolt Márton Erzsébet nevü 19 éves 
leánynak. A leány szülei nem jó szem-
mel nézték a fiu közeledését és min-
dent elkövettek, hogy a fiatalokat elkülöni-
nitsék egymástól. Molnár megkérte a leány 

kezét szüleitől. A gondatlan szülők egész 
kereken visszautasították Molnárt és hallani 
sem akartak a házasságról. Ekkor a fiu 
elkeseredésében kicsalta magával a leányt 
szülei pincéjébe és ott vadászfegyverrel 
agyonlőtte, majd maga ellen fordította a 
fegyvert. Mindketten azonnal életükkel fizet-
ték meg az okoskodó szülők könyörtelen-
ségét. 
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Utcai zavargások Szófiában 
Válságot okozott a kormány lemondása 

(Szófiából jelentik.) Munanov minisz-
terelnök tegnap reggel bejelentette lemon-
dását. A király elfogadta a lemondást, azon-
ban az ügyek ideiglenes vezetésével to-
vábbra is a volt kormányt bizta meg. Ma 
délben fogadta a király a bolgár politika 

Melinoff félórás kihallgatása után eltávozott 
a királyi palotából, de küzben a palota előtt 
tartózkodó macedón tömeg között revolver-
harc tort ki, melynek során 7 ember életét 
vesztette. Ezek között egy rendőr is halálát 
lelte. A felizgatott tömeget a katonaság tette 
ártalmatlanná. kiválóságait s igy ezek között Melinoffot is. 

Leégett Bukarest 
legnagyobb szállodája 

A bukaresti „Grand Hotel Britania" 
bukarest Legnagyobb szállodája, tegnap éj-
jel kigyulladt. A lángnyelvek az egész épü-
letet egy-kettőre elborították. Bukarest egész 
tűzoltósága kivonult a tüz színhelyére, . ahol 
a legnagyobb pánik fogta el az emkereket," 
mert a szállodának mind az 500 szobája 
tele volt vendégekkel. 

Az a hír terjedt el, hogy sok ember 
bennégett a szállodában, de szerencsére nem 
volt igaz, mert csak egy gyermek sebesült 
meg. A tűzön kívül a tűzoltók munkája is 
sok kárt okozott, ugy, hogy a kár 2—3 mil-
lió lei, amely azonban biztosítás révén 
megtérül. 

Ára 10 fillér. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
SZARVAS, HORTHY MIKLÓS UT 9. SZÁM: 

Telefonszám: 6. 

Matuskát kiadják 
az osztrákok 

Budapestről jelentik: Az osztrák kor-
mány átiratot intézett a magyar kormányhoz, 
amelyszerint hajlandó Matuskát kiadni a 
bűnvádi eljárás lefolytatása végett. A kiada-
datást azonban feltételekhez kötik, amely-
szerint csak abban az esetben hajlandók 
átadni, ha Matuskát nem Ítélik halálra és 
ha az eljárás lefolytatása után visszakísérik 
a határig. Hir szerint a Yöteburgi merénylet 
miatt is Budapesten fogják felelősségre vonni 
Matuskát. 

január 13-án tartja meg 
a téli ülésszakát 

(A MTI. jelenti) 
A Népszövetség január 13-án kezdi 

téli ülésszakát. Ezen az ülésen fogják tár-
gyalni az országok pénzügyi helyzetéről szóló 
jelentéseket, válamint tárgyalni fogják a 
Tyler jelentést is Magyarországot ' imrédy 
Béla pénzügyminiszter, Jakab Oszkár és a 
Nemzeti Bank kiküldötte fogják képezni. 

Apró hirek 
mindenfelől 

Gulyás Menyhért színtársulata január 
21-én kezdi Békéscsabán a sziniszezont. 

Az angol kormány megbízta washingtoni 
nagykövetét, hogy kezdje meg az USA uj 
kormányával a tárgyalásokat a háborús adós-
ságok törlesztésére vonatkozóan. 

Lemondott a kormány Szóf iában . A ki-
hallgatások után a király elfogadta a lemondást 

Bécs Városára olyan sürü és a lélekzés. 
is akadályozó köd szállt, hogy bár egész 
nap égnek a lámpák, a közlekedés teljesen 
megszűnt. 

Ausztráliában, Sidney mellett, az angolok 
egy uj mozivárost akarnak létesíteni, amely 
hivatva volna Hollywoodtól átvenni a film-
gyártás vezetését. 

Tegnap az Osztrák Szövetségi Tanács el-
lenvetés nélkül elfogadta a magyar-osztrák 
kereskedelmi szerződést. 
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Londonban nagy meglepetést 
keltett a délafrikai aranykiviteli 

tilalom 
(Londonból jelentik.) 
Már a Délafrikai kormány is megtiltotta 

az aranykivitelt, hogy ezzel megmentse az 
állami jegy bankjának arany fedezetét. A 
délafrikai kormány nyilatkozata szerint erre 
azért volt szükség, hogy gátat vessenek a 

tőke menekülésének. 
A délafrikai állami bank aranybevál-

tási kötelezettségének felfüggesztése London-
ban nagy meglepetést kelteit, mert váratla-
nul jött. 

Sok az eladó királykisasszony 
Európában 

Páris, december 28. Egy nagy párisi 
lap egy hosszú cikkben felsorakoztatja Eu-
rópa eladó királykisasszonyait és nősülendő 
királyfiait. 9 királyi hercegnőről ir a lap, 
•akik valamennyien férjhezmenendők. így 
Julianna holland trónörökösnő, aki 23 éves, 
azután Ingrid svéd hercegnő, aki 22 éves, 
-akinek György angol herceggel kötendő há-
zasságáról mind több szó esik. Férjhez me-
nendő már a 18 éves Mária olasz hercegnő 

is. Eudoxia bolgár hercegnő 30 éves. Feu-
dora dán hercegnő 22 éves, Karolina dán 
hercegnő 20 éves. 

A házasulandó királyi hercegek között 
a walesi herceg már agglegény számba megy 
mert 40 éves. Öccse a yorki herceg is nőt-
len még. Rajtuk kivül a dán trónörökös, 
Cirill bolgár herceg, és Ottó királyfi is nősü-
lési korban vannak már. 

Gyorsvonat 
és vscin 

Gyorsvonaton jöttem és uj stilust 
hoztam, hirdeti Gömbös Gyula minisz-
terelnök ma egyik, holnap másik rész-
ben az ország-nak. Nem lehet kifogá-
sunk a gyorsvonat ellen, ha a vici-
nálist sem hagyja figyelmen kivül, 
mert vicinálisra kell ülnie Göm-
bös Gyulának, ha a bajok gyökerét 
akarja megvizsgálni, s a gyógyítást a 
beíegség gyökerénél akarja megkez-
deni. Csak vicinálison juthat el a nép 
azon millióihoz, akik ennek az ország-
nak alapját képezik és a gerinc után-
pótlásáról is gondoskodnak. Ezek ma 
egymás után dőlnek ki a nemzetfenn-

tartó munkából, hol anyagilag a végre-
hajtó dobja utján, hol erkölcsileg, 
Moszkva hosszú karjaiba hullva, min-
mindenféleképpen nagy kárára nem-
zetünknek. 

Vicinálison, de lehetőleg gyors-
vonat sebességével hozza hát felénk 
az uj stilust. Uj stilus alatt mi a mun-
ká t termelés, hitel és forgalom azon-
nali megindulását értjük. Ha ezt hozza 
nekünk Gömbös Gyula, akkor itt csak 
hivekre fog találni. Ha nem, ugy az 
uj stilus számunkra csak ujabb keser-
ves csalódást jelent. 

Dr. Král Pál. 

A községi kertészetnek 
sok pénzébe került az 

idei karácsony 
(A „Szarvasi Újság" munkatársától.) 

Szarvason is végleg meghódította a lelkeket 
a karácsonyfa állitás nemes szimbóluma. 
Úgyannyira, hogy már alig van ház szerte 
a városban, ahol ez a szokás divatba ne 
jött volna, persze mindenki ugy szerzi be a 
karácsonyfát, ahogy tudja. Ki a piacon, ki 
meg a községi kertészetben, illetve a köz-
ségi nyilvános parkokban. Innen származik 
a községi kertészet panasza. U. i. karácsony 
előtti napokban ugy az Erzsébet-ligetben, 
mint a vasúti állomás előtti uj parkokban 
kettőzni kellett az őrt, mégis hatalmas kárt 
okoztak a kivágott fenyőfacsemetékkel a 
községnek az amatőr karácsonyfaállitók. Né-
hány ilyen ingyen karácsonyfa szerzőt sike-
rült is kézrekeriteni, akik felől nem kétséges, 
hogy d rágán fogják megfizetni ezt a szép 
karácsonyi szokást. 

Franciaország 
csak Roosweltel akar 

tárgyalni 
(MTI jelenti) 
A francia kormány átiratot intézett az 

USA kormányhoz, hogy hajlandó tárgyalni 
a háborusadáságok kérdésében, de csak ab-
ban az esetben, ha erre a tárgyalásokra 
csak egy pár hónap múlva fog sor kerülni. 
Amerikai körökben ezt ugy értelmezik, hogy 
Franciaország megakarja várni, mig Rooswelt 
átveszi az elnökséget. 

Á L L Á S N É L K Ü L I ügyes férfiakat, akik 
alkalmasak ujságárusitásra, keres 

a SZARVASI ÚJSÁG 
kiadóhivatalaié. 

mi 

H I R E K 
A miniszterelnök újból átveszi hivatalát. 

Gömbös Gyula miniszterelnök holnap érke-
zik vissza Budapestre Királyszállásról, ahol 
a karácsonyi ünnepeket töltötte. Megérkezése 
után azonnal átveszi hivatalának vezetését. 
Délben fogadja a TESz küldöttségét abból 
az alkalomból, hogy már 10 éve tagja . a* 
TESz-nek. 

Téves híresztelések Bethlen római útjáról. 
(MTI jelenti) A napokban hire terjedt, hogy 
gróf Bethlen István politikai okokból Rómába 
utazott, ez a híresztelés azonban téves, mi* 
vei Bethlen még mindig inkei birtokán tar-
tózkodik s csak a jövő hét folyamán szán-
dékszik Pestre utazni. 

Elkészült az uj moziváros. Az uj, hatal-
mas Rockefeller moziváros elkészült. Tegnap 
este nyilt meg az első része ennek a gigan-
tikus épülettömbnek, a színház, 6200 férő-
hellyel. Ma nyílik meg a mozi 4000 ülőhely-
Iyel és befejezéshez közeledik a 27 emele-
tes rádióstúdió is. Ez az épületkolosszus lesz 
ezután az amerikai közönség szórakozóhelye. 

Hitelszükségletét kielégíti, betétjét a 
legnagyobb biztonság és felmondás 
nélkül visszefizetési mellett kematoztatja 
a Szarvasi Takarékpénztár. Foglalkozik 
a banküzlet minden ágával. Termé-
nyeit a Szarvasi Takarékpénztár rak-
tárkázába helyezze el, mert igy azokra 
olcsó kölcsönt kaphat. . 

Előfizetőink figyelmébe. Egyes előfizető-
ink részéről az a panasz merült fel, hogy az 
újságjukat nem kapták meg elég korán. Kér-
jük az előfizetőket, hogy szíveskedjenek el-
nézéssel lenni, mert a lapkihordók — aki-
ket mint munkanélkülieket vettünk fel — 
nem voltak járatosak a lapkihordás egyéb-
ként nem nehéz munkájában. A jövőben 
már mindenki pontosan meg fogja kapni 
kora reggel az újságját. 

Szilveszteri záróra meghosszabbítása. A 
belügyminiszter rendeletet adott ki, melysze-
rint december 31 napján az ország egész 
területén minden nyilvános étkező és szóra-
kozó helyiség nyitvatartását, továbbá hang-
versenyek, előadások és táncmulatságok tar-
tását kivételesen reggel 6 óráig engedélyezi. 
Megjegyzendő azonban, hogy ezen nyitva-
tartási idő alatt a szokásos zenélés kivételé-
vel bármily mutatványhoz vagy előadáshoz 
a 64573—1901 B, M. számú rendelet értel-
mében külön rendőrhatósági engedély szük-
séges. 

A póruijárt kacsatolvajok. Ismeretlen tet-
tesek behatoltak a hét folyamán a Szarvasi 
Újság szerkesztőségébe dacára a zárt ajtók-
nak. Kacsák után kutattak s mivel kacsákat 
nem talállak, bosszúságukban a Szarvasi 
Újság első számaiból megmaradt 17 lappél-
dány szétdurása után eredménytelenül eltá-
voztak. A tettesek ellen sem a kiadó, sem 
a szerkesztőség nem tesz feljelentést. B, B, 

Külföldre utazók részére valutát a 
hivatalos árfolyamon kiszolgáltat a 
Szarvasi Takarékpénztár a Nemzeti 
Bank által engedélyezett mennyiségben, 
útlevél és vasúti jegy ellenében. Az út-
levelet és vasúti jegyet rövid idő alatt 
beszerzi. 
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az artézi fürdőt 
Az Elöljáróság terve az 

fürdő fűtési módjáról 
előtt álló 

(A „Szarvasi Újság" munkatársától.) 
Ide s tova egy éve lesz, hogy a szarvasi 
gőzfürdő becsukta kapuit s az egész Szarva-
son nincs egy hely, ahol a fürdőszobával 
nem rendelkezők a közegészségi szempont-
ból is annyira fontos tisztálkodást alaposan 
elvégezhetnék. A községi elöljáróság min-
dent megtett a múltban is, hogy a fürdőt 
üzembe helyezze. Egy kölcsönre kért a köz-
ség engedélyt a felsőbb hatóságoktól. A fürdő 
kölcsön ügye még egyelőre nincs tető alatt, 
bár a nyáron ideális és hasznosnak bizo-
nyult strandot már létesített a község az ár-
tézi fürdő közelében. Az elöljáróság mindent 
megtett, hogy a fürdő mielőbb átépítve és 
kijavítva a nagyközönség rendelkezésére 
álljon. 

A fürdő átalakítási munkájával kapcso-
latban most egy igen érdekes terv merült 
fel, amely minden valószínűség szerint meg 
is fog valósulni. Ismeretes dolog, hogy az 
ártézi kut, amelyik a községi gőzfürdő mel-
lett vízzel ellátja az Árpádot is, nagymeny-
nyiségü földgázt ont ki magából, amely a 

Előadás a Szarvasi Kereskedők 
Egyesületében 

a 

csöveken keresztül a levegőbe pazarlódik el, 
Szakértők megállapítása szerint ez az 

ártézi kut nemcsak a fürdő fűtését, de 
az egész Árpád szállót is el tudná látni ele-
gendő gázzal. Most tehát a községi elöljáró-
ság azt a tervet vetette fel, hogy megépítteti 
ezt az apparátust, amely a régi és költséges 
gőzkazán helyett gázfűtéssel fogja a gőzfürdő 
meleg szükségletét ellátni. 

Ennek a munkának az elvégzése az 
inségmunkával kapcsolatosan aktuálisnak 
látszik, így nincs kizárva, hogy rövidesen 
megkezdik az átépítési munkálatokat s ak-
kor Szarvasnak egy igen modern s rendkívüli 
olcsó üzemü gőzfürdője lesz. A földből nyert 
gáz az átalakítással járó tőkebefekterést tel-
jesen ki fogja fizetni. A községnek minden-
esetre érdeke, hogy akár igy, akár ugy, de 
mindenesetre gőzfürdője legyen, mert köz-
egészségi szempontból is hátrányos, hogy 
ott, ahol megfelelő ártézi kut s megépített 
fürdő van, a lakosság ne tudja a legelemibb 
tisztálkodást is elvégezni. 

A szarvasi kereskedők nem 
vasárnapi munkaszünetet 

Folyó hó 27-én este a Szarvasi Keres-
kedők Egyesülete helyiségében gyűlést tar-
tottak, amelyen Staudinger József a szarvasi 
forgalmiadó főnök is résztvett és ismertette 
a kereskedőkkel, iparosokkal jövőbeni teen-
dőit a forgalmi adóra vonatkozólag. Meg-
nyitót Donner Á. az Egyesület elnöke tar-
tott. Meleg szavakkal köszönte meg a forg. 
iroda főnökének jóindulatát a kereskedőkkel 
szemben. 

Staudinger forg. főnök elmondta rövi-
den, hogy ezután az átalányt fizetők postán 
befizetési lapon fognak fizetni. Lehetőleg le-
gyenek pontosak, mert akkor nem kell ké-
sedelmi kamatot fizetniök. A bélyegben fi-
zetők, igy róhatják le. Havonta egyszer vizs-
gálatot fognak tartani a forg, adó iroda ki-
küldöttei, azon napokon az esetleges pana-

szokat is be lehet jelenteni. E napokról az 
Egyesületet az iroda értesiti. 

Galambos Dezső titkár felolvassa és 
ismerteti a kereskedelemügyi minisztérium 
megkeresését a Szegedi Kamarához, amelyen 
át a Szarvasi Kereskedők Egyesülete is meg-
kerestetett az iránt, hogy milyen álláspontot 
foglalnak el a szombat déltől hétfő reggelig 
tartó általános munkaszünetet illetőleg. A vá-
lasz nemleges volt. 

A békéscsabai Kereskedelmi Csarnok 
a Szarvasi Kereskedők Egyesületéhez meg-
keresést intézett az inségadót illetőleg, mivel 
a 2 százalékot magasnak találta. Hódmező-
vásárhely 1 és fél százalék és Pécs 1 szá-
zalék. Többek hozzászólása után a gyűlés 
magáévá tette a békéscsabai kereskedők 
indítványát. 

Meghalt cPOrsay Olivér gróf nyugalmazott ezredes 
Az ő nevéhez fűződik a mezőhegyesi tájfajta lótenyésztés megalapítása 

Azok közül a grófok közül való volt. 
akik a magyar közéletet nem az egyéni 
boldogulás és emelkedés szinterének, hanem 
a kötelességek mezejének tekintette. Azok 
közül a grófok közül való volt akik az 
arisztokrácia történelmi hivatását nemcsak a 
politikai élet irányításában látták, hanem a 
munkaszeretet és a kötelességteljesítés példa-
szerű gyakorlásában is. 

Az ő Önzetlen munkájának az ered-
ménye, hogy az Alföld lóállorriánya olyan 
kiváló minőséget ért el, hogy a háború előtt 
az ország egyik legjelentősebb jövedelmi 
'forrását képezte, természetesen a magyar 

gazda jövedelmét is tetemesen emelte. A 
szarvasi kisgazdák is hálatelt szívvel gondol-
nak egykori jótevőjükre s bizonyára nagyon 
sokan vagyunk, akikre fájdalmasan hatott a 
nemesszivü grófnak a halálhíre. Bár szol-
gálna élete például sok magyar gróf-
nak, hogy a magyar nép szeretetében köves-
sék a Francia eredetű de izzó magyarságú 
grófot. 

Á L L Á S N É L K Ü L I ügyes férfiakat, 
akik alkalmasak ujságárusitásra, keres 

a SZARVASI ÚJSÁG kiadóhivatala. 

csatolják Dévaványát 
A gyomai Uri Kaszinóban értekezletet 

tartottak Dévaványának Szolnokmegyéből 
Békésmegyéhez való csatolása érdekében, 
Pétermann József gyomai főjegyző nyitotta 
meg a gyűlést és ismertette Gyoma és End-
rőd községek határozati javaslatát, amelyet 
az értekezlet egyhangúan elfogadott, amely 
szerint Dévaványának Békésmegyéhez való 
csatolását kívánják. 

A kondorosi ev. Leányegylet előadása. A 
kondörosi ey. Léányegylét f. hó 24-én d. e, 
10 órakor 72 szegénysörsü iskolás és óvó-
dás gyermekeknek szeretetcsomagökat és já-
tékszereket osztott ki 100 pengő értékben. 
Folyó hó 25-én pedig délután 4 órai kezdet-
tel a „Csárda" dísztermében műsoros dél-
utánt rendezett. Az ünnepélyt közének ve-
zette be, utána Velky Erzsébet I. polg. le-
ányiskolái tanuló megható szép fohászt mon-
dott. Előadásra került „A hópelyhek" cimü 
egy felvonásos vallásos darab, utána Dem-
csák László közs. tanító hatásos szavalata kö-
vetkezett. Mina János s. lelkész az ünnepély 
melegségéhez méltó hangU, őszinte megillető-
désre késztető szép beszédet mondott. Ko-
monyi Ilonka gyönyörű énekszáma minden 
dicséretet megérdemel. Szrnka Erzsébet szép 
szavalata után ismét egy egyfolvonásos da-
rabot: „Anikó üzenete" adták elő nagy ha-
tással és kedvességgel. A szép ünnepélyt a 
Himnusszal fejezték be. Mindkét ünnepély-
nek rendezése Mázán Osika elnöknő érde-
me. Az énekszámoknál a harmónium kísé-
retét Dauda Sándor tanító szolgáltatta. 

A SZARVASI ÚJSÁG 
hírszolgálata megbízható í 

T e r m é n y t ő z s d e 
Budapest. 1932. december 28. 

Készárupiac 
Buza 76-os ív. uj H ' 9 5 - 1 2 ' 3 5 P 
Buza 77-es tv. uj 12'15—12 60 P 
Buza 78-as tv. uj 12'30-12'70 P 
Buza 79-es tv. uj 12'45—12'90 P 
Buza 80-as tv. uj 12'60—13'10 P 
Rozs uj . . . . 5'46— 5'57 P 
Árpa . . . . . 8'90- - 9 — P 
Sörárpa . . . . 10 '50 -1275 P 
Zab I. uj , . . 8'50— 8'80 P 
Tengeri . . . . 6 ' 1 0 - 6'20 P 
Tengeri II. . . . 6 ' 0 5 - 615 P 
Korpa I. . . . 5'65— 5'85 P 

Irányzat: tartott. 

Határidőpiac 
Buza márciusra . 12'54—12'55 P 
Buza májusra . 12'90—12'91 P 
Tengeri májusra . 7'39— 7'40 P 
Rozs márciusra . 676— 6'77 P 

Irányzat: gyenge. 
(Az árak Budapestre értendők.) 

Sertéspiac 
Felhajtás ; 1600 darab. 
Elsőrendű uradalmi 0.88—0.90 P 
Közép, szedett . . 0 .83-0.85 P 
Szir 1 , 3 5 - P 
Szalonna (4 drb-os) 1.06—1.10 P 

Irányzat: változatlan. 
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Telefon: 

120. Béla Alapítva: 

1859. 

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

Megbízható áruk olcsó árak, gyors és pontos kiszolgálás 

Reggeli torna 
A tegnapi számunkban jelzett tornagya-

korlatok sorozatos közlése előtt a kiindulási 
helyzetekkel ismertetem meg az érdeklődőket. 

A gyakorlatok, nem merev, kemény 
izmokat fognak eredményezni, mert a modern 
testnevelés célja a szivnek nagyobb munka-
bírásra való szoktatása, a tüdő befogadó 
képességének fokozása, a has- és oldaliz-
mok erősbitése és az egész test hajlékony-
ságának, ruganyosságának növelése. 

A gyakorlatok lehetőleg nyitott ablakok-
nál vagy jól szellőztetett szobában fürdő-
trikóban végzendők. Fáradság érzésnél be-
légzési gyakorlatokat kell végezni. Erre leg-
alkalmasabb a karokkal lassan körözni. A 
karnak élőről magasba vitelénél az orron 
helégzünk és előre körzésnél a levegőt 
trömbitafuvást utánzó szájmozdulattal kifujjuk. 

Kiindulási helyzetek ! 
Alapállás, a lábak kis szögletben a 

sarkok zárva. 
Lábujjállás, alapállás emelt sarkakkal. 

Terpeszállás oldalt. A lábak 2—3 lábfej 
távolságban. 

Terpeszállás rézsut előre, vagy hátra. 
Terpeszállás előre. Egyik láb két lábnyi 
szélességben a másik előtt. 

Támadó állás előre. Az egyik láb három 
lábnyira a másik előtt, az elülső térd hajlítva 
s a torzs előre döntve a láb irányban. 

Guggolóállás. Mélyen hajlított térdek 
zárt sarkakkal, felső testtartás függőleges. 

RÁDIÓ 
Csütörtök, december 29. 

9*15: Gramofonhangverseny. Közben 
9*30: Hirek. 11*10; Nemzetközi vizjelzőszol-
gálat. Vízállásjelentés. 12*00: Déli harangszó 
az Egyetemi templomból. 12'05: Eugén Ste-
pat orosz balalajkazenekarának hangversenye. 
Közben 12*25: Hirek. l'OO: Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés. 2*45: Hírek, 
élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.4'00: 
Révész Béla e lőadása : „Mentők a falvakban, 
városokban". 5'00—5*30: (Budapest II.) Gra-
nioíonhangverseny. 5*30: Kóczé Gyula és 
cigányzenekarának hangversenye. 6*45: A 
Magyarországi Munkásdalegyletek Szövetsége 
képviseletében a III. kerületi Egyetértés Mun-
kásdalkor és a Budapesti Általános Munkás-

dalegylet hangversnnye, 7*25: A m. kir. Ope-
raház előadásának ismertetése. 7*30: A m. 
kir. Operaház előadásának közvetítése, „Sába 
királynője". Opera 4 felvonásban. A 2-ik 
felvonás után pontos időjelzés, hirek, ügető-
verseny eredmények. Az előadás után idő-
járásjelentés. Majd Jan & Patrik Hoffmann 
jazz-zenekar hangversenye. 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
Dr TOKAY LÁSZLÓ. 

APRÚHIRDETESEK 
Apróhirdetések díjszabása: 

Tiz szóig hétköznap szavanként 2 fillér, vasár- és ün-
nepnap 4 fillér, vastagbetüvel szedett szónál duplán 
szómit. A hirdetések ára postabélyegben is beküldhető. 

. STANDARD rádiót 100 pengőért árusítok. 
Makó Gyula rádiókereskedő. 

• Fák idő és szakszerű kezelését, permete-
zését vállalja Varga volt egyházi kertész. 

Búzás borbély üzletéi áthelyezte 
Komlovszky Lajos füszerkereskedő há-
zába (Deák F. u.) Szíves pártfogást kér. 
. Komlovszkynál palackolt borok és likörök 

kaphatók. 1. kerület 276. 

• Tüzelőanyag szükségletét jutányosán a 
TAKÁCS-FÉLE FAKERESKEDÉSBEN szerez-
heti be. (Telefon 47.) 

. Kiadó üzlethelyiség. I. ker. 276. Érdeklődni 
ugyanott. 

. Tartós és szép cipőket csak Pintérnél 
kaphat. III. ker. 241. alatt. 

. A takarékos régen már, Hürkecz-féle cipő-
ben jár. 
. A Singer varrógép rt. megbizottja Beleznay, 

Donner Á. mellett Szarvas, 

. Az Országos Kislakásépitő Takarék 
Szövetkezet megbízottjával a katolikus 
iskola épületében lehet értekezni, Piac-tér 
Szarvas. 

BENCZÚR órás 
órát, ékszert olcsón javít. 

ARANYAT, EZÜSTÖT VESZ! 
Piactér. (Katolikus-iskola) 

DAUDA SÁMUEL ariszabósága 
L, Horthy Miklós ut 4. 

Mindenféle férfiruhák, a legújabb divat szerint 
készülnek. 

Fíitse be s z o b á j á t , mielőtt 
megfázna. De ne 
dobja ki 

W f I 
p G n Z 6 C i sme re t l en szénre, 

fára. Honthyriál 
nyugodtan vásárol-
hat. Ezért 

azonnal tegyen egy próba-
rendelést. 
Haviár Dani u. 83. 

A SZARVASI 
KÖZLÖNY 

LEGKÖZELEBB 1933. 
JANUÁR 2-ÁN REGGEL 

J E L E N I K M E G ! 

üveg-, selyem- és fafestés, babbjátékok 
megrendelésre is készülnek és állandóan 
kaphatók 

okleveles tanítónő, iparmüvésznőnék 
Szarvas, IV. ker. Beliczey ut, 224. szám. 

Irtózatos robbanás az árakban 
SZTREHOVSZKYNÁL! 

Rádiók már 1 pengő 70 fillértől. 
Super 33, Standard készülék, meiy a lehető legszelektivebb; már 400 pengőért 
kapható ugyancsak Standard, Philips Orion, Telefongyári és más vezetőmárkák 
a legnagyobb valasztekban, megdöbbbentően olcsó áron. 

Kerékpárokban, varrógépekben, csillárokban dus raktár. Á A Szarvasi Újság olvasóinak 
rentieknek, valamintho- es sarcipöknek szakszerű javítása. " külön engedmény! 

Nyomda- és Lapkiadóvállalat nyomdája, Horthy Miklós ut 9. ' 
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