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

Lapzárta éjjel l órakor. 

Felelős szerkesztő: 

Weisz Sándort, az Aréna uti posta-
rablót dr Szurbán Deszó rendőrtanácsos 
tegnap reggel hallgatta ki. A kihallgatás meg-
lepő részleteket tárt fel az elvetemült fiatal-
ember éleiéből. Weisz szült-i miskolciak, 
ahol édes apja foltozó szabó. Nyolc testvére 
van, bátyja, Weisz Zoltán a Képzőművé-
szeti Főiskola hallgatója, Weisz egy 
polgárit végzett, több évi inaskodása 
után juliusban ellopta érettségizett bátyja 
okmányait és jelentkezelt karpaszományos 
önkéntesnek a bajai árkászezrednél, ahol 

Weisz Zoltán néven szolgált. Karácsonykor 
szabadságot kapóit és felutazott Budapestre, 
hogy megvalósítsa régi tervét, mert a kihall-
gatása során azt is bevallotta, hogy már kél 
éve vásárolta a revolverét a Teleki téren, 
azzal a céllal, hogy va«y egy bankot, vagy 
egy postát ki fog rabolni. 

A rabolt pénzből ruhát akart venni 
magának és tanulmányit akarta folytatni. 

Weisz Sándort kihallgatása után letar-
tóztatták. ügyében azonban még nem 
fejeződött be a nyomozás. 

Londonból jelentik: 
A japán kormány Dél-Mandsuriában 

ujabb csapatokat von össze, amelyek tankok-
kal, nehéztüzérséggel és légi haderővel is el 
vannak látva. Hír szerint a végső cél Peking 
elfoglalása, amely csak 120 mérföldnyire van 

a már megszáll Johol tartomány fővárosától. 
Kina erős ellenállásra készül és három 

dandárt küldött már is Johol déli halárára. 
Az előkészületek azt mutatják, hogy 
Japán és Kina u jabb háborújára van kilátás. 

Egy angol újságíró 
tapasztalatai 

Szovjet-Oroszországban 
Kenyeret csak kenyérjegyre lehet kapni, 

sorbaállással tetézve 
Budapestről jelentik: A londoni Daily 

Telegraph Martin Moore nevü munkatársa 
az Öt éves terv tanulmányozása céljából 
több hetet töltött Oroszországban. Szinte hi-
hetetlennek hangzik az a rendkívüli nyomor 
és nyomasztó gazdasági állapot, amelyet 
Oroszországban lépten-nyomon tapasztalt. 
Például egy borjuszeletért, egy zsemlyéért, 2 
csésze teáért egy fontsterlinget, magyar pénz-
ben 18 pengőt kértek tőle az étkezokocsi-
ban. Moszkvában látta a kenyérért való sor-

baállást épugy, mint nálunk a háború alatt 
s amelyet épugy kenyérjegyre adnak, mint 
itt nálunk azokban a rossz emlékezetű idők-
ben. A parasztoktól mindent elrekvirálnak, 
ugy, hogy bár termelők, az éhenhalás 
veszedelme fenyegeti őket. Véleménye sze-
rint az Öt éves terv megbukott, mert az 
orosz munkás megközelitőleg sem tudta ki-
fejteni azt a munkát, amelyet a Terv elké-
szítői programjukba vették. 

Ára 10 fillér. 

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

Telefonszám : 6. 

Öngyilkos lett 
egy Ismert fővárosi 

tisztviselő 
Csilléri Zoltán dr fővárosi tisztviselő ma 

délben az egyik félreeső helyen revorverrel 
agyonlőtte magát. Az öngyilkos rokona volt 
Csilléri Andrásnak az Orvos Szövetség elnö-
kének. A szerencsétlen ulán 3 gyermek 
maradt hátra. Csilléri íróasztalán két levelet 
hagyott hátra, az egyiket a rengőrségnek, a 
másikat Preszly Elemérnek címezte. A 
levelek tartalma amelyekben valószínűleg 
öngyikosságát magyarázza meg, eddig még 
ismeretlen. 

Nagyarányú 
terrorista szervezetet 

lepleztek le 
Spanyolországban 
Barcelonából jelenlik: Barcelonában 

napi renden vannak a bombamerényletek 
és ezért a csendőrség sürün tart házkutatá-
sokat. Tegnap egy külvárosi ház pincéjében 
robbanás történt, mire házkutatást tartottak 
a környéken s rájöttek, hogy több pincében 
bombákat rejtegetlek. Ezer bombát szedlek 
össze összesen, ezen kivül még 20 töltött 
karabélyt, sok gyalogsági puskát és 40 
doboz dinamitot. A halóság megállapította, 
hogy messze ágazó terrorista szervezet 
tagjai raktározták itt el fegyverkészletüket. 
Három embert letartóztattak. 

hirek 
mindenfelől 

A cseh kormány elhatározta, hogy a ka-
tonai újoncok számát a jövő évben 5000 
fővel szaporítja. 

Amerika felé áramlik az arany? mint azt 
a new-yorki Federal Reserve Bank legújabb 
jelenlése mutatja. Angliából, Franciaország-
ból, Hollandiából, Indiából, Kanadából sok 
millió dollár értékű aranyat írtak a bank ja-
vára. Ezzel szemban aranykivitel nem volt. 

Magyarország belépett a Nemzetközi Segély-
egyletbe. Genfből jelentik: December 2l-én 
megalakult a Nemzetközi Segélyegylet. A 
nemzetek körében kellő viszhangot keltett ez 
az eszme. Már eddig 23 állam lépett be a 
segélyegyletbe és ezek közölt van Magyar-
ország is, 



8 oldal SZARVASI ÚJSÁG 1932. december 25. 

Magyarország felé irányuló 
kommunista összeesküvést 

lepleztek le Ausztriában 
Letartóztatták az összeesküvés vezetőjét 

(Bécsből jelentik). A megszállt területi 
Ruszton tegnap egy kommunista összees-
küvést fedeztek fel, amely Bécsből indulva 
Jki Ruszton, Kismartonon és Fertőrákoson 
keresztül Magyarország felé irányult. Beha-
toltak a kommunista szervezet irodájába, 

Szervezzük meg 
Szarvas háziiparát 

Szarvas hölgyei időt és fáradságot nem 
ismerve tudnak dolgozni egy bál, vagy kis-
sebb fajta jótékonyság megszervezése körül 
s igy azt hiszem, hogy minden gondolkozás 
nélkül felkarolnának egy olyan mozgalmat, 
amely befektetés nélkül tudna foglalkoztatni 
számtalan nőt. 

Ismeretes, hogy földművelő népünk 
asszonyai és leányai évszázadok óta folytat-
ják a házi fonást, szövést, maguk állitva 
elő az alsóruhájukhoz, lepedőkhöz, törül-
közőkhez szükséges vásznat, Sehol az 
országban nem találunk ilyen szorgalmas 
és ügyes kezeket, melyek minden irányítás 
nélkül állítják elő a legváltozatosabb mintá-
zatú, beszövésü vásznat. 

Ma, amikor igényeink teljes Iefokozá-
sával amugyis mindenben a legolcsóbbat 
és legpraktikusabbat keressük, nem hagy-
hatjuk figyelmen kivül eme kiaknázatlan le-
hetőséget. Szarvas község nő- és leányegye-
sületeire várna a feladat a házi fonó- és 
szövőipar kellő megszervezésére. Elsősorban 
feladatuk lenne egy rövid tanfolyam keretén 
belül fonó, szövő asszonyainknak kioktatása, 
hogy bizonyos különleges mintázatú, alak-
zatú, minden igényt kielégítő abroszokat, 
törülközőket, szalvétákat, konyhakötőket stb. 
állítsanak elő. További feladat lenne az elő-
állított termékeknek megfelelő áron való ér-
tékesítéséről gondoskodni. Kellő propaganda 
feladata lenne a lakosság figyelmét felhívni 
a mozgalom jelentős gazdasági vonatkozá-
saira és bele plántálni az emberekbe, hogy 
elsősorban a helyi háziipar termékeit vásá-
rolják, már csak azért is, hogy pénzük to-
vábbra is a község gazdasági vérkeringését 
táplálja. Háziipari kiállítás feladata lenne a 
termékek megismertetése ugy községünk, 
mint a környék lakosságával. 

Természetesen a szakszerű vezetés mu-
tatná meg az összes teendőket. Az én cé-
lom itt csak az eszme felvetése és vázolása 
lehet. Ma, amikor a férfiakon a nemtörő-
dömség, a helyzettel való megalkuvás vesz 
erőt, igen szép cselekmény lenne hölgyeink-
től, ha az eszmét felkarolnák, példát mutatva 
a férfiaknak az igazi szociális munkára. 

Dr Kral Pál. 

A SZARVASI ÚJSÁG 
hírszolgálata megbízható! 

ahol nagy mennyiségű kommunista röpiratot 
találtak és foglaltak le. Megállapítást nyert, 
hogy a kommunista összeesküvésnek szerve-
zője és irányitója egy fertőrákosi kereskedő 
volt, akit a hatóság több gyanusitottal együtt 
letartóztatott. 

Elfogtak Szarvason 
egy besurranó tolvajt 

Az utóbbi időkben megint elszaporodtak 
a besurranó tolvajlások. A csendőrség tegnap 
elfogott egy Farkas Dezső nevü cigányt, aki 
bevallotta, hogy az utóbbi időben több 
helyről lopott el különböző ruhanemüeket. 
A csendőrség őrizetbe vette a tolvajt és ügyét 
áttették a bírósághoz, ahol ítélkezni fognak 
felette. 

Elitélték 
Farkas István képviselőt 

Budapestről jelentik: Az V-ik kerületi 
rendőrkapitányság ma ítélkezett Farkas Ist-
ván képviselő bűnügyében, a Népszavában 
megjelent rágalmazó cikke miatt. Ugyanekkor 
Deutsch lapkiadó ügyét is tárgyalták ugyan-
ezzel a cikkei kapcsolatban. A rendőrkapi-
tányság Farkas Istvánt 15 napi elzárásra és 
200 pengő pénzbüntetésre, Deutschet pedig 
8 napi elzárásra és 200 pengő pénzbüntetésre 
ítélte. 
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Felrobbant 
a debreceni 

hőforrás 
Debrecenből jelentik : A debreceni Nagy-

erdő hőforrása és gázkutja (egnap délelőtt 
nagy detonáció kíséretében kitört. Ennek kö-
vetkeztében ugy a hőforrás, mint a gázkut 
bedugult és egyik sem működik. Délben bi-
zottság szállt ki, hogy lefolytassa a vizs-
gálatot. 

— i v i v i n i m r i j w u u u 

Egy néger ámokfutó 
rémtette 

Newyorkból jelentik : A Huachica erőd-
ben (Arizona) egy ámokfutó néger gyalogos 
katona lelőtt két századost, majd lelőtte 
ezek feleségeit is. Az ámokfutó azután egy 
hadnagyot súlyosan megsebesített. Az őrség 
a megdühödt négert végre tiz lövéssel le-
terítette. 

ÁLLÁSNÉLKÜLI ügyes férfiakat, akik 
alkalmasak ujságárusitásra, keres 

a SZARVASI ÚJSÁG 
kiadóhivatalaié. 

HIREK 
Adomány a Horthy Miklósnó nyomorenyhitő 

akciójára. A Magyar Távirati Iroda, Magyar 
Hirdető iroda és a Rádió Rt. együttesen el-
határozták, hogy az idén a szokásos újévi 
üdvözléseket elhagyják és helyette 500 P-t 
adományoznak a Horthy Miklósné - nyomor-
enyhítő akciójára. 

Ki lesz Szöts Ernő utóda? Szőts Ernő 
halála után megkezdődtek a tárgyalások, 
hogy ki vegye át Szőís Ernő helyét a rá-
diónál. Terv szerint a vezetést 3 részre oszt-
ják. Ezek közül az adminisztrációt Havel 
Béla veszi át, a művészeti igazgató Hlatky 
Endre lesz, mig a kereskedelmi és admi-
níszlrativ ügyek vezetésével szintén egy szak-
embert fognak megbízni. 

Leventék Szilveszter-estje. A szarvasi 
Levente Egyesület az 191 l-es évfolyami 
leventék búcsúztatása, továbbá a lövész-, 
illetve mesterlövész jelvények kiosztásával 
kapcsolalban szilveszteri társasvacsorát ren-
dez, a Bárány-vendéglőben, amelyre Szarvas 
közönségét magyaros szeretettel hívja meg a 
Vezetőség. 

Feltámadt a hullaházban egy „halott" le-
ány. Brailából jelentik: A temesvári „The-
rápia" című orvosi szaklap különös esetről 
számol be. A híradás szerint Lupescu Nivi-
lina és Duminica brailai leányokat tífusszal 
szállították be a kórházba. Lupescu Nivilina 
két nappal a beszállítás után — legalább is 
az egyik orvos megállapítása szerint — meg-
halt. A kórház orvosa utasítást adott, hogy 
a holttestet szállítsák be a hullakamrába. 
Másnap amikor az egyik ápolónő belépett a 
hullakamrába, megdöbbenve látta, hogy Ni-
vilina feltámadt és az egyik sarokban ül, ke-
servesen zokog és már az őrület jelei mu-
tatkoznak rajta. Azonnal jelentést tett az 
esetről, az orvosok kezelésbe vették a le-
ányt, de nem sikerült megmenteni, mert pár 
órával később végérvényesen meghalt. Az 
ellen az orvos ellen, aki először tévesen ál-
lapította meg a halált, eljárás indult meg. 

A házi orvosi honorárium mérve. Összes 
orvosaink megállapodtak abban, hogy a jövő 
évben a házi orvosi díj legkisebb mérve 60 
pengő, tekintet nélkül a gabona árára. E 
legkisebb dij a kifejteit orvosi teljesítmény 
és a család tagjainak száma arányában fo-
kozatosan emelkedik. 

Szilveszter-est a Központban. Wigne r 
Sándor vendéglős vezetése alatt újjászüle-
tett Központban Szilveszter estéjén nagysza-
bású mulatság lesz. Kitűnő halvacsora, ki-
tűnő borok és kitűnő zene mellett fog a kö-
zönség bucsut venni az Ó-évtől. Ugy hírlik, 
hogy Wigner Sándor vendéglős vendégeinek 
egy 500 pengőről szóló balesetbiztosítási köt-
vényt is fog adni a vacsora mellé. 

I D Ő J Á R Á S 
Időjárásjelentés. 

Fagypont körüli hőmérséklet, továbbra 
is ködös idő. 

Újévtől kezdve minden hétfőn reggel 
jelenik meg a SZARVASI KÖZLÖNY! 



1932. december 25. SZARVASI ÚJSÁG 11 oldal. 

Az 1871—74. évekből való levélbélyegeket 
és borítékokat magas áron veszek. Ajánla-
tokat dr Hegyi József, Budapest, 1., Böször-
ményi ut 46, szám alá kérek. Postaköltséget 
vételhiján is megtérítem, meg nem felelő 
anyagot is költségemre küldöm vissza. 

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

Szilveszter 
az Árpádban 

Szarvas lakosságának régi hagyománya, 
hogy az uj évet a Árpád éttermében várja be. 

Értesülésünk szerint az idén már eddig 
i$ többen foglaltak le asztalokat, mint a 
legutóbbi években. 

Ennek magyarázatát. Bereck Istvánnak 
a sokféle mulattató programja adja meg, 
amivel vendégeinek a mostani Szilvesztert 
emlékezetessé fogja tenni. 

Jól fütölt helyiségekben olyan különleges 
ételeket és italokat is fognak felszolgálni, 
amelyek a legnagyobb gourmandok kívánsá-
gait is kielégítik. 

NAGY 

AZ 

ÁRPÁD C 4 

llln̂WíiflilUII'H 

rádión közvetítve. 

hólabda és confeífrcsaía síb. 

lllŜ n'l 

malacpecsenye 
pezsgős káposztával. 

liíl̂ Rfiil 

Csapolí sör i Jó és olcsó borok 1 

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

KÖZPONT"sba 
ahol jó halvacsora és Bogdán 
Laci kitűnő zenekara várj a a 
közönséget. Asztalt ajánlatos el-
foglalni és vacsorát előjegyezni. 

Wigner Sándor 
vendéglős. 

Aki még a sirjában is 
rádiói akar hallgatni 

Varsóból jetentik: Érdekes eset tartja 
izgalomban a varsói rádióhallgatókat. Egy 
köztiszteletben élő idősebb ember végrendele-
tében kikötötte, hogy a koporsójába egy 
detektoros készüléket s a fülére egy hall-
gatót tegyenek, a sírjára pedig helyezzenek 
egy antennát. A hozzátartozók teljesítették a 
végrendelkező kérését és a sírján egy kifeszí-
tett antenna hirdeti a rádióhoz való ragasz-
kodását. 

Kedvező eddig 
az időjárás 

a mezőgazdaságra 
A vármegyei gazdasági felügyelőség je-

lentése szerint december hó elején az idő-
járás borult, ködös, esős volt, december 10-én 
kaptuk az első havat, amely után 4—5 fokos 
hideg következelt, később azonban az idő 
ismét enyhére fordult és a hó legnagyobb 
része elolvadt. 

Az őszi vetések a kedvező időben 
elég jól fejlődtek, a késői vetések is mind 
kikeltek, a koraiak pedig kellőleg megbokro-
sodtak, számottevő egér vagy rovarkár ez-
ideig nincsen. 

Az őszi mélyszántást az arra alkalmas 
időjárásban, aki akarta, bevégezte; jelenleg 
trágyahordás és majorkörüli munkák vannak 
folyamatban. A gazdasági napszám- és szak-
mánymunkák legnagyobb részben szünetelnek. 

Az állatállomány egészséges, sertésvész 
is nagyrészben megszűnt. A takarmánykész-
let előreláthatólag elegendő lesz, amin sokat 
segit a bőséges tengeriszár termés. 

EREDMÉNYT ÉR EL, HA A 

s z ^ 
Hitelszükségletét kielégíti, betétjét a 

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

A SZARVASI 
KÖZLÖNY 

HÉTFŐN KORA REGGEL HOZZA 
a vasárnap teljes sporihiranyagát! 

KÖZGAZDASÁG 
Gyenge volt a pénteki piac 

A pénteki helyi piacon nagyon meg-
látszott az ünnepek utáni szokásos fásultság, 
A zöldség- és baromfipiacon még volt valami 
kinálat, az árak változatlanok maradtak. A 
nagybani bevásárló árak : tojás 7 fillér, csirke 
és tyúk kg-ként 80 fillér, lud és ruca 90 fillér. 

A gabona piacon nagyon kevés kinálat 
volt, ugy, hogy alig 100 q buza cserélt csak 
gazdát. 

Helybeli gabonaárak: 
8" 11'20 
6 ' 8 0 - 6 ' -

6'50 -

P 
P 

6*60 P 

Buza . . . . 
Árpa . . . . 
Zab . . . . 
Tökmag . . . 12 80 — 13 — P 
Napraforgómag 8'40 — 8'50 P 
Lucernamag . 9'90 

Irányzat: gyenge. 

Helybeli állatvásár: 

9'95 P 

Sertés 
Borjú . 
Marha 
Juh . 
Hal . 

- . 6 0 -
- ' 4 0 -
- " 3 0 -
- ' 3 0 -

— 7 0 P 
- ' 5 0 P 
- " 4 0 P 
- ' 4 0 P 
- - P 

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

Készárapiac 
Buza 76-os tv. uj 12*15—12 55 P 
Buza 77-es tv. uj 12*35—12*80 P 
Buza 78-as tv. uj 12*50-12*90 P 
Buza 79-es tv. uj 12*65—13*10 P 
Buza 80-as tv. uj 12*80—13*30 P 
Rozs uj . . . . 5 7 5 - 5'85 P 
Árpa 8 '90-- 9 ' - P 
Sörárpa . . . . 10*50-12*75 P 
Zab I. uj . . . 8*60- 8*80 P 
Tengeri . . . . 6'10— 6'15 P 
Tengeri II. . . . 6 ' 0 0 - 6'10 P 
Korpa I. . . . 5 7 5 - 5 85 P 

Irányzat: barátságos. 

Határidőpiac 
Buza márciusra . 12'80— 12"S1 P 
Buza májusra 
Tengeri májusra 
Tengeri juliusra 
Rozs márciusra 

13"17—1318 P 
7 " 4 6 - 7'48 P 
7'87— 7'89 P 
6'97— 6*98 P 

Irányzat: barátságos. 
(Az árak Budapestre érlendó'k.) 

Sertéspiac 
Felhaj tás: 900 darab. 
Elsőrendű uradalmi 0.86—0.88 P 
Közép, szedett . . 0.83—0.85 P 

Marhavásár 
Felhajtás 397 borjú és 221 bárány 
Borjú I. . , . —'68 — —'80 P 
Borjú II. . . . —'62 '67 P 
Borjú III. . . —'50 '60 P' 
Bárány IL . . —'50 — - ' 7 6 P 

Irányzat: változatlan. 
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Teiefon 

1 

Alapítva: 

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

áruk, olcsó árak, gyors és 

Méreggel irtják a káros madarakat. A 
szentesi határban a vadásztársaságok az idén 
méreggel irtják a kártékony szarkákat és 
varjakat. A földeken trJált elhii'íott maciara-
kat tehát nem tanácsos a kutyáknak adni, 
vagy húsúkat másmódon felhasználni, mert 
a méreg hatása tovább teijedhol és kárt 
okozhat. 

i torna 
A kiindulási helyzeteket már ismertettem, 

most az ezekből végzendő tornagyakorlatokat 
közlöm. 

Alapállás 
1. Szökdécselés karnyujtással (vállhoz 

tartásból) magas és mélytartásba. 
2. Kezek csípőre: sarok emelés és 

térdhajlitás. 
3. Szökdécselés terpesz- és alapállásba, 

karlendítéssel oldalsó tartásba. 
4. Váltakozva szökdécselés iérdemelés-

sel és láblenditéssel oldalt, ellenkező egy-
oldali karlendítéssel. 

Oldalt terpeszállás 
5. Karok magastartásban : a felső test 

előre hajlitása közben a kezek átfogják a 
bokákat és ritmikus mozdulattal háromszor 
a lábfej irányába csúsztatják, utána a felső-
test erőteljes mozdulattal kiegyenesedik. 

6. A fenti helyzetből hátrahajlás, ugyan-
csak három ritmikus mozdulattal. 

7. Karok oldalsó tartásban: gyors 
törzsforditás kétszer egymásután balra, — majd 
jobbra. 

8. Kezek csípőre: ringó mozdulat 
balra — jobbra. 

A torna után az egész test langyos-, 
majd hidegvízzel való lemosása és erős le-
dörzsölése fontos. 

Egészségükre. 

R Á D I Ó 
Szombaí, december 31. 

9'15: A Mándits szalonzenekar hang-
versenye. Közben 9'30: Hirek. 11*10: Nem-
zetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés ma-
gyarul és németül. 12'00: Déli harangszó az 
Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12 05: 
Hangverseny. Közben 1*00: Pontos időjelzés, 
időjárás-' és vízállásjelentés. 2 45 Hirek, élel-
miszerárak, piaci árak, árfolyamhírek, 4'00: 
A Rádió Élet gyermekjátszóórája (Harsányi 

Gizi előadása). 4*45: Pontos időjelzés, idő-
járásjelentés, hirek. 5'00: Helyszíni közvetítés 
a kiskőrösi Petőfi házból. 5'40: Gramofon-
hangverseny. 6'55 : „A fenyő". Irta és felol-
vassa ifj. Bókay János. 7'15: A lisieuxi Kis 
Teréz énekkar hangversenye. 8*00: Ravasz 
László dr előadása: „Mérlegen". 9 órától 
éjjel 3 óráig: Szilveszter-est. Rendező Bánó-
czy Dezső clr és K. Halász Gyula. 
1 1 I)lm IIMI M I - M I I • I II) 

Feleiős kiadó és laptulajdonos : 
Dr T O K A Y L Á S Z L Ó . 

Apróhirdetések díjszabása : 
Tiz szóig hétköznap szavanként 2 fillér, vasár- és ün-
nepnap 4 fillér, vaslagbelüvel szedeít szőnél duplán 
számit. A hirdetések óra postabélyegbon is beküldhető. 

. STANDARD rádiót 100 pengőért árusítok. 
IVEakó Gyula rádiókereskedő. 

. 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. 1. kerület 276. 

. Tüzelőanyag szükségletét jutányosán a 
TAKÁCS-FÉLE FAKERESKEDÉSBEN 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 A. mellett Szarvas, 

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

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

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

a SZARVAS! ÚJSÁG kiadóhivatala. 

s z o b á j á t , mielőtt 
megfázna. De ne 
dobja ki 
i smere t l en szénre, 
fára. Honthynál 
nyugodtan vásárol-
hat. Ezért 
tegyen egy próba-
rendelést. 
Haviár Dani u, 83, 

p é n z é t 

azonnal 

A SZARVA 
N M 

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. 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 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 Lapkiadóvállalat nyomdája, Horthy Miklós ut 9. 
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