
I. évfolyam. Szarvas, 1932. december 30. 2. szám. 

F Ü G G E T L P O L I T I K A ! N A P I L A P 

Előfizetési árak : ' 
Negyedévre 6 pengő, egy hónapra 2 pengő. 

Lapzárta éjjel l órakor. 

Felelős szerkesztő: 

DR TÓKAY LÁSZLÓ 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

SZARVAS, HORTHY MIKLÓS UT 9. SZÁM 
Telefonszám: 6. 

merénylőt 
Budapestről jelentik: Tegnap este hat 

órakor vakmerő rablótámadás történt az 
Aréna-uti 72-es postahivatalban. Beállított a 
postahivatalba egy dúlt arcú fiatalember, re-
volvert rántott és követelte a tisztviselőktől, 
hogy azonnal ad ják át a pénztárkészletet. A 
tisztviselők megijedlek és áí is adtak 5200 
pengőt a merénylőnek. Időközben a tisztvi-
selők közül egyiknek sikerült elmenekülni és 

értesíteni a közeli rendőrőrszemet. A rend-
őrőrszem pillanatok alatt megérkezett a 
postahivatalba és elfogta a távozni készülő 
fiatalembert, akiről megállapították, hogy 
Weisz Sándor nevü 20 éves munkanélküli 
kereskedősegéd. A támadót, ártalmatlanná 
tétele után, a rendőr bevitte a főkapitány-
ságra, ahol őrizetbe vették. 

Egy aimas 

Zólyomban egy Kocka nevü mozdony-
vezető ismeretlen okból borzalmas öngyil-
kosságot követett el. Ma reggel ugyanis a 
teljesen felfűtött mozdonyba vetette magát. 

Tettét rögtön észrevették, megmentésére si-
ettek, azonban a legnagyobb erőfeszítés árán 
sem tudták a teljesen összeégett embert az 
életnek megmenteni. 

Nyolcvan munkás tartózkodott 
a nagymányoks 

a robbanás idején 
Egy bányamunkás különös megérzése 

A nagymányoki bányában rob-
bantás közben súlyos szerencsétlen-
ség történt. A robbantással egyidőben 
a bányalég előrehatolt és ennek rob-
banása az egyik aknát szétvetette, 
amelyben 14 ember és egy munka-
vezető dolgozott. Közülük — amint a 
későbbi mentési munkálatok során 
megállapították, 13 munkás meghalt és 
egy a halállal vivődik. 

A mányoki főszolgabíró azonnal 
kiszállt a szerencsétlenség színhelyére 
és megindította a nyomozást annak 
felderítésére, hogy a szerencsétlensé-
gért kit terhel a felelősség. 

A vizsgálat során megállapítot-
ták, hogy a szerencsétlenül járt mun-
kások közül 8 nős ember és legtöbb-
jüknek gyermekeik is vannak. A bá-
nya igazgatósága mindent elkövet, 
hogy a szerencsétlen családokat mél-
tón kárpótolja veszteségükért. 

A késő éjjeli órákban jelentik: A nagy-
mányoki bányakatasztrófa idejében a bányá-

ban 80 bányász tartózkodott. Terényi bá-
nyafőtanácsos személyes vezetése mellett 
indultak meg a mentési munkálatok, ame-
lyek oly gyorsan haladtak előre, hogy reg-
gel 3 órakor már az egész tárna fel volt 
tárva. A szekszárdi főbíró vezetésével ki-
szállt bizottság a bá'nyaigazgatóság részéről 
nem állapított meg semmi mulasztást. A ha-
lottak száma eddig tizenhárom, akiknek el-
temetéséről a bányaigazgatóság gondoskodik. 

Dr Gaál Dezső, a vizsgálóbizottság ve-
zetőjének véleménye szerint a katasztrófát 
az okozhatta, hogy szénpor keveredett azok 
közé a gyutacsok közé, amelyekkel a robban-
tást végzik. Ez a robbantás ugy történik, 
hogy 200 méter hosszú villamos vezeték se-
gítségével elektromos szikrával meggyújtják 
a robbanás helyén elhelyezett gyutacsokat. 
Tizennégy munkás volt a gyutacsok elhe-
lyezésével megbízva, akik közül 13 meg is 
halt s egy a halállal vívódik — s ezek kö-
zött volt egy Kukker Péter nevü bányász 
is, aki különös telepathikus tehetségről tett 
szomorú tanúságot. Ugyanis ez az ember 
vonakodott a máskor szokásos munkáját el-

Ára 10 fillér. 

végezni, hivatkozva arra, hogy balsejtelem 
gyötri. Felesége a robbanás idejében egy 
társaságban volt s egyszerre a szivéhez ka-
pott és elájult. Magához térve, azt mondta, 
ugy érzi, hogy a férjének valami baja tör-
tént. Sejtelme valónak bizonyult, mert férje 
valóban a halottak között van. 

a zarora 

a kereskedők 
Folyó hó 29-én tartotta a Fővárosi Ke-

reskedők Egyesülete teljes ülését, amelyen 
megvitatták a záróra kérdését. A gyűlésen 
dr Krammer József főtitkár ismertette a ja-
vaslatot, amely szerint a záróra kérdése ak-
ként szabályoztatnék, hogy a kereskedők 
egyik csoportja reggel 8-tól este 6-ig, a má-
sik pedig reggel fél JO-tőI este fél 8-ig áru-
sítana. Hosszabb vita után az ülés egyhan-
gúlag ugy határozott, hogy a mai rossz gaz-
dasági viszonyok között a kérdés szabályo-
zása még nem időszerű, azonban ha ja-
vul a helyzet, a . kérdést újra napirendre 
tűzik. 

Elmaradnak ezévben a szokásos újévi 
politikai üdvözletek. 

XI. Pius pápa Barcza György vatikáni 
magyar követet a pápai állam nagykereszt-
jével tüntette ki. 

A lembergi gyorsvonaton csütörtökön le-
tartóztatták egy híres német bankár feleségét, 
aki duplafenekü bőröndjében 197,000 francia 
frankot akart Lengyelországba átcsempészni. 

A békéscsabai pályaudvar megnyi tását 
áprilisra tervezik, a felavatást azonban csak 
a nyári hónapokban fogják megtartani. 

Letartóztatták Harasztos színészt. Harasz-
tos Gusztáv színész ellen csődöt kértek 
hitelezői. A csőd megnyitása előtt, alkalmat 
adott a bíróság Haraszlosnak, hogy a csőd 
elkerülése végett vagyontalansági esküt 
tehessen. Minthogy a vagyontalansági esküt 
a bíróság többszöri felsólitására sem tette 
le, a bíróság hely adott a hitelezők kérésé-
nek s elrendelte Harasztos letartóztatását. 

Tegnap reggel tisztelgett a TESz kül-
döttsége Gömbös miniszterelnök előtt* akit 
20 évvel ezelőlt választoltak a TESz alel-
nökévé. Ez alkalommal egy értékes cigaret-
tatárcát adtak a miniszterelnöknek emlékül. 
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Februárban tárgyalják 
Littke Kálmánné ügyét 

Budapesti jelentés szerint Littke Kál-
mánné ellen szándékos emberölés büntette 
miatt emelt vádat az ügyészség, mert ha 
nem is előre megfontolt szándékkal, de meg-
ölte vitéz Ruttkay Gábor koronaőrszázadost. 
Az ügyészség a büntetőtörvényszék elnök-
ségének küldte át a vádiratot, ahol ugy intéz-

kedtek, hogy a Szemák-tanács tárgyalja le 
az ügyet, A tanács már meg is kapta az ira-
tokat és a főtárgyalást február közepére tűzte 
ki. A vádat vitéz Boronkay István ügyész-
ségi alelnök képviseli, a védelmet pedig Ba-
logh N. Imre látja el. 

rf 

Gömbös felkarolja a magyar 
tanítóság 

Budapestről jelentik: A Magyar Tanító 
Egyesületek Szövetsége 29-én délután tar-
totta nagygyűlését. A gyűlésen megjelentek 
Gömbös Gyula miniszterelnök, dr. Hóman 
Bálint kultuszminiszter és dr. Huszár Aladár 
főpolgármester. A gyűlésen a miniszterelnök 
szólalt fel legelsőnek s beszédében kifej-
tette, hogy mit vár a magyar tanítóságtól. 
Kötelességének tartja, hogy az elnyomott 
magyar tanitóság ügyét a leghathatósabban 
felkarolja. A magyar tanítóságra — mondotta 
a miniszterelnök — hatalmas feladatok vár-
nak, mert a magyar tanítóságtól függ az uj 
generáció sorsa. Ezekre pedig az országnak 

H 
Egy iskolaszolga családirtása. Budapest-

ről jelentik: Egy Bobzsár nevü volt iskola-
szolga ma reggel felkereste különváltan élő 
feleségét s a hozzá való visszatérésre szó-
lította fel. Mikor az asszony vonakodott ké-
rését teljesiLeni, a férfi rátámadt s a magá-
val hozott késsel összeszurkálta, majd el-
vágta az asszony torkát, aki nyomban meg-
halt. Bobzsárt letartóztatták. 

Nagy tiiz Hajdúböszörményben. Ma haj-
nalban Hajdúböszörményben kigyulladt a 
Füszerkereskedelmi r, t. áruháza. A minden 
oldalról kivonult tűzoltóság azonban a tüzet 
lokalizálni nem tudta, ugy, hogy az áruház 
ma reggelig teljesen leégett. 

Mégis kikérik Matuskát. (Bécsből jelen-
tik.) A bécsi hatóságok megerősítették azo-
kat a híreket, amelyek Matuska magyaror-
szági kiadatására vonatkoznak. Hir szerint 
azonban Matuskát csak „kikölcsönzik" Ma-
gyarországnak, hogy az eljárási lefolytathas-
sák ellene s az ügyre vonatkozó tanukat 
kihallgathassák. A tanuknak a kihallgatása 
ugyanis Matuska 5 évi osztrák büntetésének 
kitöltése után nagy nehézséggel járna, azért 
vált szükségessé a „kikölcsönzés". 

Szarvason is lőttek csonttollú madarat. 
A napokban híre terjedt hogy Okécsén hideg-
övi csonttollú madarat lőttek. Itt Szarvason 
is vannak csonttollú madarak. Krebs Zoltán 
kertész hat darab csonttollú madarat lőtt 
kertjében, amelyet szívességből Némethy 
Imre polgári iskolai igazgató, a hires ornit-
hológus tömött ki. 

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

a SZARVASI ÚJSÁG kiadóhivatala. 

legelsősorban szüksége van. 
Dr. Hóman Bálint kultuszminiszter be-

szédében a magyar íanilóság felelősségteljes 
kötelességeire utalt. Megemlítette, hogy a 
magyar tanítóság érdekéiért mindent elköve-
tett a muliban is és e/.uíán is elsőrendű kö-
telességének h r f j . í , hogy a tanítóság ügyét 
támogassa. Eddig is 172 tanítói kinevezést 
írt alá és 47 Linilónak kinevezése csak na-
pok ken lese. 

A uvúlfí-. Huszár Aladár főpolgármes-
ter felszól iíóím ul:'m c'iiUnt a napirendi ja-
vaslatok tárgyalására. 

Botrányokat okozott Bécsben egy magyar 
szerző darabja. Bécsből jelentik : A Deutsches 
Theaterben egy fiatal magyar szerző, Háy 
Gyula az „Isten, császár és paraszt" c drá-
máját játszák és az ötödik előadáson előbb 
a karzatról, majd a földszintről folytonos 
közbekiábálásokkal lehetetlenné tették az elő-
adás folytatását. A rendőrség ÍO rendzavarót 
eltávolított. 

Életkor megállapítása a hajszál vastag-
ságáról. Londonból jelentik: Egy kiváló an-
gol mérnök hosszas kísérletezés után érde-
kes felfedezésre jutott. Az erősen megnagyí-
tott hajszáiból tud következtetni az élet-
korra. Ez a felfedezés nagy feltűnést keltett 
orvosi körökben. 

Egyházközségi közgyűlés. A csabacsüd i 
ág. h. ev. egyházközség 1933 január 1-én, 
d. e. 10 órakör tartja költségvetést tárgyaló 
közgyűlését, melyre az érdekelteket ezúton 
is tisztelettel meghívja. 

Kedélyes szilveszter est. A csabacsüdi 
intelligencia, december 31-én kedélyes 
Szilveszter estélyt rendez. 

Uj állatorvos Szarvason. Dr Marsall János 
állatorvos a napokban kezte meg állatorvosi 
működését. 

A lengyelek műkincsekkel fizetnek adót. 
A lengyel adófizetők is érzik a rossz gazda-
sági helyzetet, közöttük a legjobb módúak 
is csak ugy tudták az utóbbi időben felsza-
porodott adó hátralékaikat rendezni, ha 
mükencseik legértékesebbjeit eladták a kül-
földön. Hogy az értékes műkincsek elkótya-
vetyélését megakadályozza, a lengyel kor-
mány rendeletet adott ki, amely szerint az 
állam műkincseket is elfogad adó fejében. 

Külföldre utazók részére valutát a 
hivatalos árfolyamon kiszolgáltat a 
Szarvasi Takarékpénztár a Nemzeti 
Bank által engedélyezettmennyiségben-
útlevél és vasúti jegy ellenében. Az u,t 
levelet és vasúti jegyet rövid idő alatt 
beszerzi. 

Gandhi halálig tartó 
éhségsztrájkba kezd 

Londonból jelentik: Indiában a politikai 
vezérek Gandhival tanácskozást tartottak, 
hogy megkezdje-e a halálig tartó éhségsztrájk-
ját, Gandhi véleménye szerint ebben az ügy-
ben még nem tanácsos határozottan állást 
foglalni, mert reméli, hogy közben az angol 
kormánnyal megegyezésre fog jutni. 

Bartók Béla román kitüntetése. Bukarest-
ből jelentik). Károly román király Bartók 
Béla ismert magyar zeneszerzőnek a román 
kulturális érdemrendet adományozta. 

Tagadja le 
Panaszos: —• Doktor ur, engem pofon-

vágtak 
Ügyvéd : -
Panaszos : 
Ügyvéd : -

- Látta valaki ? 
- Nem. 
- Tagadja le . . . ! 

Ferecváros—Szt Malo 12 — 0. 
Hungária—SC Cannae 7—1. 

I D Ő J Á R Á S 
Időjárá sj elentés. 

Az időjárásban jelentékeny változás 
nem várható, esetleg a Dunántul kisebb 
mértékű havazás lehetséges. 

l l f l l l i l l l l l l l 

A SZARVASI ÚJSÁG 
hírszolgálata megbízható 2 

Halló ! HallóI 
Hová megyünk Szilveszterkor? 

AZ ÁRPÁD ÉTTERMÉBE, 

ahol nagy Szilvesztersest lesz. 
Elsőrendű zene ! Fűtött helyiségek. 

Programunkaszombat reggeli számban. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

A SZARVASI 
KÖZLÖNY 

HÉTFŐN KORA REGGEL HOZZA A 
a vasárnap teljes sporthiranyagát! 
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Nyolckilón aluli malac 
baromfinak számit 
A jövő évi piacokon a baromfiak közé 

'fogják sorolni a nyolckilogrammon alóli ma-
lacokat, tekintet nélkül arra, hogy szopósak-e 
vagy sem. Ez intézkedés alapján a kisma-
lacokat a jövőben a karomfi piacokon árul-

Megrendszabályozzák a zálogházakat. A 
kereskedelemügyi minisztérium tanácsa ma 
foglalkozott a zálogházak szervezetével. A 
tanács hir szerint olyan álláspontra helyez-
kedett, hogy a zálogházak altruiszlikus in-
tézményekhez hasonlóan kell, hogy mű-
ködjenek. 

Újévtől kezdve minden hétfőn reggel 
jelenik meg a SZARVASI KÖZLÖNY! 

T Ö P R E N G É S 
Egy 40 éves, családos tisztviselő, nyakába-

akasztott táblán hozza mindenki tudomására az 
uccán, hogy állásnélküli Idők jelei,, . már ez 
se szégyen. Talán rövidesen az első álláshalmozó 
is jelentkezik az uccán egy táblával.,, mert ma 
az se szégyen. 

* 

Bezárták a kártyaklubbokat Pesten, hol 
fogják az emberek ezután elveszteni — azt ami 
nincs .., ? 

* 

A meteorológusok jelentése szerint az Északi-
tenger felől elindult a tisztulás — vájjon hoz-
zánk is eljut ? 

v 
Gandhi már ismét ujabb éhségsztrájkba 

készül. Vájjon ha ő lemond az evésről kevesebb 
lesz az éhező — vagy csak egyel több ? 

— pont — 

Racionalizáljuk a helyi termelést 
Igyekezzünk helyben feldolgozni 

a kertészeti terményeket 
Mindig eszembe jut élhetetlenségünk, 

.amikor valamelyik szarvasi vegyeskereskedő 
üzletében, vagy üzleti kirakatában levő be-
főtt, aszalt, cukrozott gyümölcsöt és a leg-
különbözőbb déli gyümölcsöt látom. Drága 
pénzeket adunk ezekért, pedig ha valamivel 
élelmesebbek lennénk, nemcsak hogy ki-
szoríthatnánk ezeket, hanem mi szállíthat-
nánk máshová. A kiváló hirü szarvasi gyü-
mölcsön kivül annyi zöldpaprika, ugorka és 
paradicsom terem nálunk, hogy nyáron po-
tom áron árulják kertészeink, mig télen 
10—15 fillért kell fizetni darabjáért. Keres-
sék a módját a tőkével rendelkezők, eset-
leg a helybeli bankok egy kisebb konzerv-
gyár felállítására. Ne engedjék, hogy a kar-

telek minden fillért kihúzzanak a zsebünkből. 
Tekintsenek arra, hogy aránylag nagyon cse-
kély tőkével megvalósítható vállalkozásról 
van szó, amelyre ráfizetni jóformán nem 
is lehet. Gondoljanak arra, hogy a jö-
vedelmező vállalat mellett a csőd szélén 
álló kertészeinken is segítve lenne, s 
hogy egy tucat munkásnak nyújtanának 
kenyeret. A terv megvalósítanának termé-
szetesen előfeltétele lenne az, hogy a szarvasi 
kereskedők köteleznék magukat arra, hogy 
meghatározott árban csakis a felállítandó 
gyárból szereznék be szükségletüket, amihez 
a szarvasi és a szarvasi járási, esetleg a 
közel környéki kereskedőket megnyerni nem 
is volna nehéz. Dr K. P. 

száztizenötezer pengőt kap 
a 

Útépítésre használják fel az összeget 
(Gyuláról jelentik.) A kereskedelem-

ügyi miniszter, az útépítési inségmunkák 
során 115.000 pengőt engedélyezett a megye 
részére, azzal, hogy ez összeg kivételesen 
az egyes útszakaszok teljes kiépítésére is 
felhasználható. Ezen kapcsolatban kimuta-
tási is küldött a kormány a kombinációba 
vett utvonalakról és ezek között első helyen 
emelte ki a Baja—Szeged berettyóújfalui 

Átszervezik a Kartell-Bizottságot. A leg-
újabb értesüléseink szerint a közeljövőben 
átfogják szervezni a Kartellbizottságot. Az 
uj bizottság egy elnökből és hét tagból fog 
állani. Vita tárgyát képezi még, vájjon pusz-
tán csak szakemberekből fog-e állani, vagy 
pedig politikusoknak is helyt adnak az uj 
bizottságban. 

EREDMÉNYT ÉR EL, HA A 

SZARVASI UJSÁGsban hirdet! 

közút néven épített Megyesegyháza határ és 
Kétegyháza közötti 3 és fél kilométer hosszú 
szakaszát. A vármegye főispánja, Korossy 
György, az alispánnal egyetértve ugy döntött, 
hogy a rendelkezésre bocsátott egész ösz-
szeget, — minthogy az említett útvonalnak 
kiépítésére az engedélyezett összeg épen 
elegendő, — e célra fordítják és megkezdik 
a kívánt útvonal kiépítését. 

SIMON GYULA 
villanyerőre berendezett „HATTYU"-mosodá-
jában, Szarvason : 

Gallértiszlilás darabonkent . . 12 fillér. 
Ing, keményre vasalva . . . 50 fillér. 
Frakking mosva és vasalva . 80 fillér. 

Továbbá női diszkézimunkák, csipke- és 
kézimunkafüggönyök és egyéb mosható ruha-

nemüek jutányos áron elfogadtatnak. 
SZARVAS, II., KOSSUTH UTCA 36. SZÁM. 

Illlll 

ÁLLÁSNÉLKÜLI ügyes férfiakat, akik 
alkalmasak ujságárusitásra, keres 

a SZARVASI ÚJSÁG 
kiadóhivatalala. 

Az 1871—74. évekből való levélbélyegeket 
és borítékokat magas áron veszek. Ajánla-
tokat dr Hegyi József, Budapest, I., Böször-
ményi ut 46, szám alá kérek. Postaköltséget 
vételhiján is megtérítem, meg nem felelő 
anyagot is költségemre küldöm vissza. 

Hitelszükségletét kielégíti, betétjét a 
legnagyobb biztonság és felmondás 

a Szarvasi Takarékpénztár. Foglalkozik 
a banküzlet minden ágával. Termé-
nyeit a Szarvasi Takarékpénztár rak-
tárkázába helyezze el, mert így azokra 
olcsó kölcsönt kaphat. 

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

Készárupiac 
Buza 76-os tv. uj 11*95—12*35 P 
Buza 77-es tv. uj 
Buza 78-as tv. uj 
Buza 79-es tv. uj 
Buza 80-as tv. uj 
Rozs uj . 
Árpa . . 
Sörárpa . 
Zab I. uj 
Tengeri . 
Tengeri II. 
Korpa I. 

12*15—12-60 P 
12*30—1270 P 
12*45—12*90 P 
12*60—13*10 P 
5*60- 5 7 5 P 
8*90-- 9 * - P 

10*50-1275 P 
8*60- 8'80 P 
6 ' 0 5 - 6*15 P 
6 ' 0 5 - 6'15 P 
5*80- 5*90 P 

Irányzat: tartott. 

Határidőpiac 
Buza márciusra . 12*63—12"64 P 
Buza májusra . 12*58—12*93 P 
Tengeri májusra . 775— 7*80 P 
Rozs márciusra . 6*82— 6*84 P 

Irányzat: gyenge. 
(Az árak Budapestre értendők.) 

Sertéspiac 
Felhajtás: 600 darab. 
Elsőrendű uradalmi 0.88—0.90 P 
Közép, szedett . > 0.84—0.86 P 
Zsir 1.35— P 
Szalonna (4 drb-os) 1.06-1.10 P 

Marhavásár 
Felhajtás: 474 darab. 
II. rendű ökör . . 0.39—0.45 P 
I. „ bika . 0 .48-0 .52 P 
I. „ tehén . 0 .43-0 .52 P 

Irányzat: igen lanyha. 

Ha jói és kellemesen 
akarja a SZILVESZTERI ESTJÉT 
eltölteni, jöjjön a 

KOZPONT'Sba 
ahol jó halvacsora és Bogdán 
Laci kitűnő zenekara vár ja . a 
közönséget Asztalt ajánlatos el-
foglalni és vacsorát előjegyezni. 

Wigner Sándor 
vendéglős. 
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Telefon 

120. 
Alapítva: 

1859. 

vas-, szerszám-, műszaki- é s háztartási-cikkek kereskedése. 

Megbízható áruk, oScsó árak, gyors és pontos kiszolgálás. 

Reggeli íorna 
Ujabb kiindulási helyzetek: 

Támaszkodó cjuggolóáilás. 
Guggolóállás. tenyerek a padlón. 

Térdenállás. 
A térdek derékszögben hajlítva. 

Térdelő—sarkoniilés. 
Lazán a térdeken, a medencével a sarko-
kon ülve. 

Hajlitottülés. 
A padlón ülve, hajlított térdekkel és zárt 
sarkokkal. 

Nyujtottiilés. 
Ülés kinyújtott zárt lábakkal. 

Melsö fekvötámasz. 
A kinyújtott test a fölfelé hajlított lábuj-
jakon és a kezeken nyugszik. 

Oldalsó fekvötámasz. 
Olyan mint a melső fekvőtámasz, de csak 
egyik láb támasztékával és az egyik oldal 
felé fordulva. 

Hátonfekvés. 
A test a háton fekszik. 

Döntött törzstartás. 
A felső törzset vízszintesen előre döntjük, 

ízelítőnek ma csak egy-két gyakorla-
tot végezzünk. 
K. H. (Kiindulási helyzet.) 
Alapállás: 

1. Kezeket csípőre és igy gyorsan lábujjra 
állani és vissza. Tízszer. 

2. Térdhajlitás karlendítéssel előre. 
3. Szökdécseléssel terpesz- és alapállásba. 
4. Karok magastartásba. Innen törzshaj-

litás előre ujjakkal a lábhegyig. Egészségükre. 
Holnap folytatjuk. 

R Á D I Ó 
Péntek, december 30. 

9*15: Hangverseny. Közben 9'30: Hirek. 
11*10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat, Vízállás-
jelentés magyarul és németül. 12*00: Déli 
harangszó az Egyetemi templomból. 12*05: 
A rádió házikvintettjének hangversenye Köz-
ben 12*25: Hirek. l'OO; Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés, 2 45: Hirek, 
élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.4'00: 
Gramofonhangverseny. 4*45: Pontos időjel-
zés, időjárás jelentés, hirek. 5'30: Móra 
Ferenc felolvasása. 6*00: A Budapesti Koncert 
Szalonzenekar hangversenye. 7'15 : A „Petőfi 

legenda". Balasa Imre felolvasása. 7.45: 
Toll Árpád és Jancsi cigányzenekarának 
hangversenye a Kovacsevics étteremből. 9'00: 
A rádió külügyi negyedórája. 9*15: Másfél-
óra könnyű zene. Zenekari hangverseny. 
10*00: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, 
hirek. A hangverseny után Bachmann 
szalon- és jazz-zenekarának hangversenye, 
Szántó Gyula énekszámaival. 

Felelős kiadó és laptulajdonos : 
Dr TOKAY LÁSZLÓ. 

APRGHIRDETESEK 
Apróhirdetések díjszabása: 

Tiz szóig hétköznap szavanként 2 fillér, vasár- és ün-
nepnap 4 fillér, vasíagbeíüvel szedett szónál duplán 
számit. A hirdetések ára postabelyegben is beküldhető. 

. STANDARD rádiót 100 pengőért árusítok. 
Makó Gyula rád iókereskedő. 

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

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

kaphatók. I. kerület 276. 

- Tüzelőanvag szükségletét jutányosán a 
TAKÁCS-FÉLEFAKERESKEDÉSBEN szerez-
heti be. (Telefon 47.) 

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

. A takarékos régen már* Hürkecz-féle cipő-
ben jár. 

. A Singer varrógép rt. megbízottja Beleznay, 
Donner Á. mellett Szarvas, 

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

oras 
órát, ékszert olcsón javít. 

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

DAUDA SÁMUEL uriszafeósága 
IM Horthy Miklós uí 4. 

Mindenféle férfiruhák, a legújabb divat szerint 
készülnek. 

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

p é n z é t i smere t l en szénre,. 
fára. Honthynál 
nyugodtan vásárol-
hat. Ezért 

azonna l tegyen egy próba-
rendelést. 
Haviár Dani u. 83. 

A SZARVASI 
KÖZLÖNY 

L E G K Ö Z E L E B B 1933. 
JANUÁR 2-ÁN REGGEL 

J E L E N I K M E G ! 

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

okleveles tanítónő, iparmüvésznőnél. 
Szarvas, IV. ker. Beliczey ut, 224. szánx 

Irtózatos robbanás az árakban 
SZTREHOVSZKYNÁL! 

Rádiók már 1 pengő 70 fillértől. 
Super 33, Standard készülék, meiy a lehető legszelektivebb ; már 4 0 0 pengőé r t 
kapható ugyancsak Standard, Philips, Orion, Telefongyári és más vezetőmárkák 
a legnagyobb választékban, megdöbbbentően olcsó áron. 

Kerékpárokban, varrógépekben, csillárokban dus raktár. A A Szarvasi Újság olvasóinak 
Fentieknek, valamint hó-és sárcipöknek szakszerű javítása. V külön engedmény! 

Szarvasi Közlöny Nyomda- és Lapkiadóváilalat nyomdája, Horthy Miklós ut 9. 
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