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Lapzárta éjjel 1 órakor. 

Felelős szerkesztő: Szerkesztőség és kiadóhival 
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Pekingből jelentik: A japánok tegnap 
reggel lőni kezdték Psan-Han-Kvan erődöt 
amelyet délután be is vettek. Azután tovább 
vonultak Sanghai-Kvan felé, amelyet a szom-
szédos Sing- Van-Tau erőddel együ tt erős 
tüz alá vettek. Négy tábori ágyúval dolgoz-
tak s rövid harc után Sarishai-Kvan is a 

kezükbe került. Bevétele után, mintegy 
3000 főből álló hadsereg Sing-Van-Tau erőd 
ellen vonult, amely pedig már a nagyfalon 
belül van. A kínai diplomáciai testület 
tagjai eredménytelenül tiltakoztak a japánok 
erőszakos előretörései ellen. 
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Parisból jelentik: Az egész világ saj-
tója élénken foglalkozik már Jugosziávia olasz 
ellenes politikájával, Legújabban francia la-
pek vetítettek fényt hosszú cikkeikben Jugo-
szláviának Olaszország elleni támadó ten-
denciáiról. Szerintük Jugoszlávia belső életét 
jelenleg két titkos társaság irányítja. Két szél-
sőséges, egymással homlokegyenes elveket 
valló titkos társaságok ezek. amelyek azon-
ban egyben megegyeznek: mindkettő műkö-

dése elsősorban Olaszország ellen irányul. 
Az egyik a „Fekete Kéz" társaság, amely 
már régen szerepet játszik a jugoszláv poli-
tikában, a kulisszák mögött. Ez a társaság 
volt az, amely annak idején Obranovicsot 
és társait meggyilkoltatta s uralomra segí-
tette a most is uralmon levő Karagyorgye-
vics-dinasztiát. A másik társaság a „Fehér 
Kéz", amely jelenleg Jugoszlávia legtekinté-
lyesebb politikai titkos alakulata. 
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ziiveszter éjjelén 
Szilveszter éjjelén betörtek Szirony Pál 

IV. 505. szám alatti házának éléskamrájába. 
Az ablak rácsát egy arasznyira elhajlitya ju-
tott be a tettes az éléskamrába, ahonnan 
mintegy 8 kilogram kolbászt és 2 sonkát 

vitt el. A tettesben volt annyi humor-érzék, 
hogy a házőrző kuiyát az éléskamrába zárta 
és a károsult a kutya ugatására felfigyelve, 
vette észre a lopást. A lettes kézrekeritésére 
megindult a nyomozás. 

Benes újévi nyilatkozata 
A kisántánt jóviszonyban akar lenni 

Magyarországgal 
Prágából jelentik: Benes cseh külügy-

miniszter nyilatkozatot adott újév napiáa a 
sajtó képviselői előtt, A nyilatkozatból minket 
annak csak a Magyarországra vonatkozó 

része érdekel. Kifejtette az újságírók előtt, 
hogy a kisantant Magyarországgal szemben 
mindig jó szívvel viseltetett s viseltetni fog 
a jövőben is. annak csak a Magyarországra vuncimu^u a juvuucn io. 
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Elgázolt az autó Csabán egy rendőrt 
Vasárnap délután a gyorsvonathoz 

utast vitt ki Békéscsabán egy Kovács 
János nevü gépkocsi vezető. Az 
állomás előtt a ködben egy szekeret akart 
kerülni és nem vette észre, hogy a szekér 

mögött rendőr áll. Az autó teljes sebesség-
gel átment a rendőrön. A soffőr felvette a 
sérült rendőrt a kocsijára, kórházba szállí-
totta, ahol az tegnap reggel meghalt. 

Ára 10 fillér. 

I testület 

Budapestről jelentik: 
A diplomáciai testület Budapesten szé-

kelő tagjai, élén Angelló Rótta pápai nun-
ciussal üdvözölte újév napján a Kormányzót. 
A nuncius beszéde végén Isten áldását kérte 
a Kormányzóra. Az üdvözlő beszédre Horthy 
Miklós kormányzó válaszolt. 

— Magyarország szívesen működik 
közre — mondotta a Kormányzó — mind-
annak megvalósításában, ami alkalmas arra, 
hogy a világot sujló bajokat enyhítse és 
közreműködésének nem lesz más hatása, 
mint saját biztonságának jogos védelme. A 
magyar nép bizíon reméli, hogy az emiilett 
munkára irányuló törekvéseket siker fogja 
koronázni. 

Rooswelt, Amerika uj elnöke március 4-én 
veszi át hivatalát, Óév estéjén a Capitolban 
üdvözölte és megerősítette hivatalában Leh-
rnann ezredes, hadügyminisztert. 

A tiszáninneni református egyházkerület 
püspöke, Péter Mihály, Rimaszombaton 
meghalt. 

Blanár kassai polgármester már hosszabb 
idő óta betegeskedett. Tegnap állapota vá-
ratlanul válságosra fordult; rokonai Pestre 
akarták hozni, hogy cukorbaját itt kezeltet-
hessék. Az úttal azonban már elkéstek, mert 
a szerencsétlen útközben meghalt. 

Horenburg moszkvai görögkeleti püspö-
köt kivégezték. A kivégzés oka, a szovjet-
biróság indokolása szerint szovjetellenes iz-
gatás. 

Az Újév alkalmából Hóry András krivináli 
követ megjelent Rómában az olasz király 
előtt, ahol hosszabban szívélyesen beszél-
gettek a magyar ügyről. 

A bécsi Telegraph jelentése szerint az 
osztrák hatóságok Matuskát csak öt éves 
osztrák büntetésének kitöltése után adják ki 
Magyarországnak. 

Londoni jelentés szerint a teheráni s a h 
megtiltotta, hogy az állami tisztviselők euró-
pai nők társaságában megjelenjenek, vagy 
az idegenek fogadtatásán részt vegyenek. 

Az egyik legtekintélyesebb francia lap 
munkatársa Pierre Coupard nagy riportban 
számol be Magyarországon tett tanulmány-
u 
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Felényi teherrel küzd ma a mező-
gazdaság, mint háború előtt, 

de a kamat és költség ugyanannyi 
Budapestről jelentik: 
A Statisztikai Szemle érdekes tanul-

mányt közöl a magyarországi földbirtokok 
eladósodásáról. Háború után a magyaror-
szági földbirtokok megszabadultak az inflá-
ció következtében azoktól az adósságoktól, 
ameMHH^nég a békeévekben kebeleztek 
be. T ^ a a ó s s á g m e n t e s állapot után 1925-ben 
a magyar földbirtokokat ismét 109 millió 
pengő terhelte. Ez a szám azóta évről-évre 
emelkedik. Az ország 15*9 millió katasztrális 

Kommunistákat 
fogtak el Bukarestben 

Bukarestből jelentik: 
Száztiz kommunistát fogtak el újév nap-

ján. Ezek közül 96 magánházakban tartóz-
kodott és ezek nem akarták megadni magu-
kat, amig az őket elfogni akarók nem mutat-
ták fel az elfogatási parancsot. Tizennégyet 
korcsmákban találtak meg, ezek pedig eltor-
laszolva védték magukat. 

egy bigámista nő 
Bigámiával vádoltan állt a budapesti 

törvényszék Vild-tanácsa előtt a mult héten 
Sági Vilma szegedi lakos. Bigámiája abból 
ered, hogy először 1910-ben ment férjhez 
Hirschenhauser Simonhoz, akitől 1919-ben 
elvált anélkül, hogy a válópert lefolytatták 
volna. 1920-ban férjhez ment Ördög János-
hoz. Még ezért talán nem is Ítélték volna 
el, de a nevét is folyton változtatta. Hol 
Sági Vilma, hol Hirschenhauserné, hol pedig 
Erdélyi Ibolya néven szerepelt. A nő vallo-
másában tagadta a bigámiát és kijelen-
tette, hogy férjeit nem ismeri, sőt sohasem 
látta őket A biróság azonban bebizonyi-
tottnak vette a bigámiát és ezért 6 hónapi 
börtönre Ítélte Sági Vilmát. 

Az idei Szilveszter estén 
luftballonból volt a leg-

nagyobb fogyasztás 
Áz idei Szilveszter estén Budapesten 

sokkat kevesebb pezsgőt ittak meg, mint más 
években. Az egyik kávéházban, ahol 1929-
ben még 300 üveg pezsgő fogyott el szilvesz-
terkor, most csak 16 üveget adtak el. Leg-
nagyobb keletje ezúttal a luftballomnak volt. 
Egyébbként jókedvben nem volt hiány, a 
színházak, mozik zsúfolásig megteltek, az 
éjszakai forgalom nagyon nagy volt csak a 
fogyasztás volt kicsiny. 

A SZARVASI ÚJSÁG hírszolgálata 
pontos és gyors! 

holdat kitevő' területéből 5/9 millió katasztrá-
lis hold van megterhelve. Az 1,278.117 föld-
birtokos közül 577.295-nek van adóssága. 
Jellemző, hogy legnagyobb mértékben az öt 
katasztrális holdig terjedő törpe birtokok van-
nak eladósodva. A statisztikából kitűnik, 
hogy a mezőgazdaság terhei a világháború 
előtti terheihez viszonyítva felét sem teszik 
ki az akkori terheknek, azonban kamatba 
kétszer akkora összeg után nem kellett any-
nyit fizetni, mint ma. 

Újévkor Anglia és Skócia partjain nagy 
vihar vonult el, amely benyomult az öblökbe 
is és ott nagy pusztítást vitt végbe. Az egyik 
skóciai kikötőben 20 kisebb hajó elsülyedt. 
Egy másik kikötőben leszakadt az emelő 
daru és két embert megsebesített. A vihar 
következtében mind a repülő, mind az autó-
forgalom megbénult. 

Msoros estét rendeznek a községi tiszt-
viselők, A Községi Tisztviselők Országos Egye-
sületének Járási Szövetsége 1932. évi január 
hó 5-én csütörtökön este pontosan fél 9 órai 
kezdettet az Ipartestületben családias müso-
ros-estélyt rendez, melyre szeretettel várja az 
érdeklődőket a rendezőség. Műsor után csa-
ládias szórakozás. 

Elveszett tárgyak. Janecskó Máriának 
Szilveszter-estéjén a Vigadóban tartott tánc-
mulatságon elveszett fehérpettyes báli be-
lépője és retikülje. Becsületes megtaláló ju-
talomban részesül, ha a rendőrségen átadja. 

Elégett a husfüstölő. Tegnap reggel Pa-
raszt András I. 167. szám alatti házában 
lévő, Gyurik János tulajdonát képező hus-
füstölde kigyulladt és a hat pengő értékű 
ajtó, valamint az 55 pengő értékű hus és 
szalonna bennégett. A tűzoltóság kivonulá-
sára nem volt szükség, mivel a házbeliek el-
oltották a tüzet. 

A leventék Szilveszter-estje. A szarvas i 
leventék Szilveszter este bucsuvacsorát ren-
deztek az 1911. évfoiyambeli leventék tisz-
teletére a Bárány vendéglőben. Az ünnepi 
beszédet Galó Mihály főöktató mondta. A 
vacsora keretén került kiosztásra a 21 
mesterlövész és 17 lövészigazolvány is. A 
vacsorán közreműködött a leventék „Regős 
csoportja" is, hazafias dalok eléneklésével. 

A HONSz műkedvelő előadása. Nagyon 
szép számú közönség előtt játszotta Szilvesz-
ter estéjén a HONSz műkedvelő gárdája a 
Noszti fiu esete Tóth Marival cimü 4 felvo-

1933. január 3. 

násos vígjátékát. A darab szereplői a közön-
ség teljes elismerését érdemelték ki, amit a 
közönség meleg tapssal honorált. Előadás 
után tánc volt reggelig. 
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Szilveszteri riport 
a szarvasi lokálokból 

Az időt mérő gépezet 1933. január hó 
1. hajnali 3 órát mutat 

Egy nyakig begombolkozott, uri ember 
formájú, jómagam bandukolok az utcán, 
amelynek kövezetén az elhasalt pocséta 
csicsegve felelget ráhulló lépteimre. Fölöt-
tem nehéz köd terpeszkedik, lábát oly 
alacsonyan csüngelve, hogy szinte mindun-
talan beleütni vélem fejemet. Zamatos muzsika-
szó forgácsai pattognak ki az egyik épület-
ből. Bemegyek. Hogy h o v a ? Hát a Giszbe, 
a Noszti-fiu ötödik felvonása járja, még 
pedig a vidám darab hangulatát átvéve, a 
pót-felvonást . . . Amint kissé jobban körül-
nézek, arra a felfedezésre jutok, hogy itt 
valami összeesküvés féle történhetett, még-
pedig a cipész-szakosztály és a zenekai 
között az összes lábon levő lábbelik 
ellen . . . 

Lépjünk egyet. Nem a táncolók közé, 
hanem az utcára. Már ismét muzsikaszó. 
Hát ez már igy lesz végig ? Nem a „Betekints-
ből hangzik, de azért mégis betekintek az 
Árpádba. 

Egy kis vidámság ide is jutott, főként 
az emeletre. Táncol itt minden, még a falon 
lógó képek is. Csinos, gömbölyű falusias 
kis lányok, a tánc közben is cigarettázó 
és sziszegve dúdoló legényekkel rakják a 
fujósnak elasztikus ütemeire: itt még a 
férfiak hordják a ka lapot még tánc közben 
is . . . Lépés-lépés után és már ismét 
csicseg az utcai járda lábam alatt. Es újra 
csak zene. No már meg „pont" a „ K ö z i b e 
jutottam. Hogy mit muzsikálnak? azt még 
csak sejtem, de hogy mit táncolnak rá, azt 
már nem tudom megállapítani . . , hiába, 
nem lehet mindenki Demeter. 

Annyit azonban látok, hogy a térdek 
némi bizonytalanságban leiedzenek, a feke-
tét meg némelyek, valahogyan fegedének 
ejtik. No, de az óra mutatója már messze 
lehanyatlott a tizenkettő mögé, tehát hazai 

De még hazamenni sem lehet csak ugy, 
mert pont előttem az egyik fánál kegyetlenül 
megkapaszkodva egy alak válik ki a sürü 
ködből és bajuszát törülgetve, emelgeti a fejét, 
amit a meg-megujuló köhögés mindenáron 
le akar rángatni, közben azon morfondirozik, 
vájjon honnét szerezzen most egy csomag 
Blokmalt, hirtelen jött köhögése ellen, 

No, m a j d c s a k rájön, mire „kitisztul . . . 
Amott meg egy kéményseprő közeledik. Na-
hát ettől kell vennem egy kis szerencsét; de 
uramfia, amikor rámköszönt, hát a közismert 
Pukré-ra ismerek benne, akinek fején egy 
karima nélküli keménykalap helyettesíti a 
kéményseprős-sapkát . . . 

Barlangligeti B. B. 

IDŐJÁRÁS 
A budapesti meteorológiai intézet jelen-

tése a következő 24 órára : Némi enyhülés, 
helyenként csapadékkal. 

»Quo vadis Domine...?« 

Megyek venni egy Szarvasi UjságOÍ! 
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A szarvasi közönség felismerte 
a napilap fontosságát 

Nagy siker a gazdaközönség körében 

Hitelszükségletét kielégíti, betétjét a 
legnagyobb biztonság és felmondás 

Még csak egy hét mult el azóta, hogy 
megjelent az első szarvasi napilap : a Szarvasi 
Újság, de bátran elmondhatjuk, hogy máris 
meghódította az egész szarvasi járás közön-
ségét. Előfizetőink tábora napról-napra növe-
kedik, A gazdaközönség körében is nagyon 
nagyszámú előfizetőre találtunk, ami annak 
a jele, hogy a gazdaközönség is felismerte 
egy helyi napilap jelentőségét. Gazda olva-
sóink a Szarvasi Újság közgazdasági rovatá-

Ujabb adakozások a csabacsüdi ág. h. ev. 
egyházküzség imaházára. A csabacsüdi evang. 
egyház ezúton is megköszöni és nyugtázza 
az imaházára legutóbb befolyt nemes ado-
mányokat: Medvegy György 60 fill., Magi-
nyecz György 2 P, Bartyik Márton 1*50 P, 
Az imaházszentelési ünnepélyen befolyt of-
fertorium 15*68 P. Dr Haviár Gyuláné őmél-
tósága 10 P, özv. Juhos Pálné 2*20 P, Ró-
ni er Pálné 1'25 P, Klimaj György Kondoros 
9'02 P, Jelen Jónásné 5 P. 

Az 1871—74. évekből való levélbélyegeket 
és borítékokat magas áron veszek. Ajánla-
tokat dr Hegyi Jözsef, Budapest, I., 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. 

50 millió pengő a vidéki 
hitelélet felfrissítésére 

Legújabb értesütésünk szerint a Pénz-
intézeti Központ utján a miniszterelnök, a 
vidéki hitelélet keringésének felfrissítésére 
ötvenmillió pengőt küld a pénzintézetekhez. 
Ennek a tervnek a keresztülvitele rendes 
működést hozna létre a vidéken. 

Nyugdíjazások 
az államrendőrséget! 

Budapestről jelentik: Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter 1932. december 31-
ével több szolgálatát kitöltött rendőrfőtisztvi-
selőt nyugállományba helyezett. Közöttük 
van Andréka Károly főkapitányhelyettes is, 
aki 42 évi rendőri szolgálat után megy nyug-
díjba. Nyugdíjba mennek még a következő 
tesndőrfőtisztviselők: 

Zólyomi Lajos rendőrfőtanácsos. 
Keresztessy Gyula rendőrfőtanácsos. 
Katona Rezső rendőrfötanácsos. 
Gaál László rendőrfőtanácsos. 
Pászkány János rendőrfőtanácsos, ügyé-

szi megbízott. 
Becker Ádám főtanácsos, ügyészi meg-

bízott. 
.Bartha Endre főtanácsos, ügyészi meg-

bízott. 
, Bartha József orvos főtanácsos és Nu-

nesy . Sándor detektivfőfelügyelő. 

ból mindennap kora reggel értesülnek nem-
csak a budapesti terménytőzsde, hanem a 
helyi piac árairól is. Azt lehet mondani, 
hogy kezd divatba jönni a Szarvasi Újság a 
gazdák között, A Szarvasi Újság mindent 
megtesz, hogy előfizetőinek és példányon-
kénti vásárlóinak kívánságait és igényeit ki-
elégítse, ezért többek kívánságára folytatásos 
regényt is fogunk közölni lapunkban. 

Cserkészei lesz 
az Ipartestületben 

Folyó hó 8-án este 8 órai kezdettel az 
584. számú Gábor Áron cserkész csapat mű-
soros estet rendez az Ipartestületben a kö-
vetkező műsorral: 

1. Csapatinduló. 2. Megnyitó beszéd, 
mondja Némethy Samu V. ker. társelnöke, 
parancsnok. 3. Hurcolkodik az otthon. 4. Kis 
Lurkó a Mikulást várja. 5. Strófák. 6. Szín-
darab : Gergely bácsi levizitel. 7. Megy a ju-
hász. 8. Balkörmös Banditól szayalat: 9. A 
cserkészkönyv anatómiája. 10. Apródok, ének. 
11. Hogyan halnak meg az emberek. Az 
egyes számok között konferansz. 12. Ima. 
Utána családias szórakozás. 

Megakadt 
a pnlykaexport 

Az őszi hónapok egyik legjobb kiviteli 
cikkünk a pulyka. Exportőrjeink az idén is 
kecsegtető reménykedéssel néztek a londoni 
pulykavásár elé. Ez a reménykedés azonban 
katasztrofálisan végződött, mert mintegy 120 
vágón pulyka még most is eladatlanul hever 
a londoni piacon. Ez a katasztrofális eset 
már 80—90 fillérig szállította le a pulyka 
árát itthon. Londonban jóllehet eladtunk 285 
vágón pulykát, 120 eladatlanul hever és még 
mintegy 100 vágón a termelők kezén ma-
radt. Az exportőrök a katasztrófa okát 
gazdasági romlásban látják. 

a 

A sertéspestis ellen 
Békésvármegyében 

bevált a szimultán-oltás 
Ismeretes olvasóink előtt, hogy a pes-

tis igen nagy mértékben megtizedelte me-
gyénk sertésállományát. E veszedelmes vész 
elterjedését az úgynevezett szimultán-oltások-
kal próbálták megakadályozni, elég szép 
eredménnyel. A járási állatorvosok megálla-
pítása szerint az egészségesen beoltott ser-
téseknek csak egy—egy és fél százaléka 
pusztul el, az is csak a rosszul tápláltság 
miatt, mig a lázasan beoltottak közül 50—53 
százalék és a betegen beoltottakból 80 
százalék. 

A SZARYASI ÚJSÁG hirdetése eredményes! 

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

KÖZGAZDASÁG 
* 

A magyar buza 
világpiaci helyzete 

A Statisztikai Szemle legújabb számá-
ban dr Sibelka-Perleberg Arthur kimutatja, 
hogy minden fehér emberre átlag háromszor 
annyi megművelt terület és négyszer annyi 
búzaterület jut, mint a többi fajokra. A föld-
nek 52 millió négyszögkilométernyi felületé-
ből 5.5 millió négyszögmérföld alkalmas bú-
zatermelésre, de valóban csak ennek a te-
rületnek egy tizedén, mintegy félmillió négy-
szögmérföldön termelnek búzát. A magyar 
buza világpiaci helyzetét ebbe a hatalmas 
távlatba beállítva, a tanulmány irója azt ál-
lapítja meg, hogy a magyar buza és a búza-
liszt sorsa nemcsak az átmeneti válság ha-
tását érzi, hanem az egész termelési rend 
földrajzi és szociális eltolódásának a követ-
kezményeit is viseli. Olyan kísérletek, ame-
lyek a gabonatermelőket, mint különálló gaz-
dasági egységet akarják megsegíteni, csak 
elodázzák a válság megoldását. 

Helybeli gabonaárak: 
Buza . 
Árpa . 
Zab . 
Tökmag 

8' 
6 ' 8 0 -
6'50 — 

1 2 * 8 0 — 

11*20 P 
6 - P 
6*60 P 

13 — P 
8*50 P Napraforgómag 8'40 — 

Lucemamag . 99 '— —105 '— P 
Irányzat: gyenge. 

Helybeli állatvásár: 
Sertés . . . - . 6 0 7 0 P 
Borjú . . . . —'40 *50 P 
Marha . . . - 3 0 - - 40 P 
Juh . . . . - ' 3 0 '40 P 
Malac . . . 1' *90 P 

T e r m é n y t ő z s d e 
Budapest, 1933. január 2. 

K é s z á r a p i a c 

Buza 76-os tv. uj 12'25—12 
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. 

1 2 ' 4 5 - 1 2 
1260—13 
1 2 7 5 - 1 3 ' 
1290—13 ' 

5 '80— 5-

8'90- - 9' 
10-25—12' 
8 7 0 — 9' 
6 2 0 - 6" 
6" 1 0 - 6' 

5 '80— 5' 

60 
90 

P 
P 

0 0 , 
20 V 
40 
90 

50 

30 
20 
90 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

Irányzat: barátságos. 

H a t i r i d ő p i a c 

Buza márciusra . 12'97—12 
máiusra . 13*31—13 

•98 
32 

P 
P 



4 oldal SZARVASI ÚJSÁG 1933. január 3. 

iinmiiiiiiisiiiíiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiíiiii 

Telefon: A l a p í t v a : 

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

Megbízható áruk, olcsó árak, gyors és 

Tengeri májusra . 7*59— 7'60 P 
Tengeri juniusra . 7*98— 8 '— P 
Rozs márciusra . Í0'03—10*07 P 
Zsir 1 ,28~1'35 P 
Szalonna (4 drb-os) 1 . 0 6 - 1 . 1 0 P 

Irányzat: jól tartott, 
(Az árak Budapestre értendők.) 

Sertéspiac 
Felhajtás : 4800 darab. 
Elsőrendű uradalmi 0 . 8 6 - 0 . 9 0 P 
Közép, szedett . . 0 . 8 3 - 0 . 8 6 P 

Marhavásár 
Felhajtás: 131 darab. 
I. rendű ökör . . 0.60—0.54 P 

III. „ bika . 0 . 3 2 - 0 . 3 4 P 
II. „ tehén . 0 . 3 0 - 0 . 4 0 P 
Iránv^at; igen lanyha. 

előadása. 4'45 : Pontos időjelzés, időjárásje-
lentés. hirek. 5'00: A m. kir. Mária Terézia 
I. honvédgyalogezred zenekarának hangver-
senye. 6*00: Francia nyelvoktatás. 6*30: 
Ifj. Sovánka Nándor cigányzenekarának hang-
vesenye. 7'30 : „A toll a nő kezében", Sze-
derkényi Anna előadása. S '00: A bécsi rádió-
állomás műsorának közvetítése, Brahms-est. 
9*45 : Pontos időjelzés, hirek, időjárásjelentés. 
Utána a Weidinger szalon- jazz-zenekar, va-
lamint debreceni Kiss Lajos cigányzenekará-
nak hangversenye Herczegh Béla énekszá-
maival. 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
B r T O K A Y L Á S Z L Ó , 

A legutóbbi gyakotlatokat támaszkodó 
guggolóállásból végeztük. Ugyanabból az 
állásból, ha mindkét lábbal ugy ugrunk 
hátra, hogy a kinyújtott lábszárak, a térdek 
és a sarkok összeérjenek a melső fekvő 
helyzetbe jutottunk. 

Mellső fekvötámasz. 

1. Karhajlitás és nyújtás. 
2. Kéz- a kézen, az állat a felül levő 

kézre tesszük s ebben a helyzetben a fejel 
és az egyik lábat (nyujtottan) egyszerre 
hirtelen felemeljük. 

3. Mellső fekvőtámaszból karlendítéssel 
átfordulunk egyszer oldalsó fekvő — támaszba 
jobbra — egyszer balra. 

4. Mellső fekvőtámaszban : mindkét 
lábbal ugrás a kezek közé és vissza. 

R Á D I Ó 
Kedd, január 3. 

9*15: A Budapesti Koncert Szalonzene-
kar hangversenye. Közben hirek. 11'10: Nem-
zetközi vizjelzoszolgálah Vízállásjelentés ma-
gyarul és németül. 12 0 0 : Déli harangszó az 
Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12*05: 
Szmirnoff Szergej orosz balalajkazenekarának 
hangversenye. Közben hirek. 1*00; Pontos 
időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, 5*45: 
Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhi-
rek. 4*00: „Az állampolgár, Halmi Bódog dr 

Szarvasi Közlöny 

Apróhirdetések dijszafósa s 
Tiz .szóig hrlUözn&p szavanként 2 fillér, vasar- és ün-
nepnap 4 fillér, vastcî beíüvel szedett szónál duplán 
számit. A hirdetések ara pcstabélycgben is beküldhető. 

. Használt kerékpárt keres megvételre a 
Szarvasi Újság kiadóhivatala. 

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

Búzás borbéiy üzletét áthelyezte 
Komlovszky Lajos füszerkereskedő há-
zába (Deák F. u.) Szíves pártfogást kér. 

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

• 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 

iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiii 

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

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

Miklós ni 4. 
Mindenféle férfiruhák, a legújabb divat szerint 

készülnek. 

l!llíliililll}|||ll!lllílHlii<Hílllliyj|!lii!llil 

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

i s m e r e t l e n szénre, 
fára. H o n t h y n á l 
nyugod tan vásárol-
hat. Ezért 

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

p e n z e 

órát, ékszert olcsón javít. 

ARANYAT, EZÜSTÖT V E S Z ! 
Piactér. (Katolikus-iskola) 

vvwvvvvvvvvvvvvv 
A SZARVASI 

KÖZLÖNY 
HÉTFŐN KORA REGGEL HOZZA 
a vasárnap teljes sporihiranyagát! 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Irtózatos robbanás az árakban 
SZTREHOVSZKYNÁL! 

Rádiók már 1 pengő 70 fillértől. 
i I 1 i « szulek, 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 ho- es s á r c i p ó k n e k szakszerű javitása. " külön engedmény! 

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

" v 


	Szarvasi Újság 2. évf. 2. sz. (1933. január 3.) 1. oldal
	Japán tovább hódít Kínában, A kinai diplomácia hiába tiltakozik
	Két titkos társaság irányítja Jugoszlávia olaszellenes mozgalmait
	Az ablak vasrácsát elhajlítva törtek be egy kamrába Szilveszter éjjelén
	Benes újévi nyilatkozata, A kisántánt jóviszonyban akar lenni Magyarországgal
	Elgázolt az autó Csabán egy rendőrt
	A diplomáciai testület újév napján üdvözölte a Kormányzót
	Apró hírek mindenfelől
	Rooswelt Amerika új elnöke


	Szarvasi Újság 2. évf. 2. sz. (1933. január 3.) 2. oldal
	Felényi teherrel küzd ma a mezőgazdaság, mint háború előtt, de a kamat és költség ugyanannyi
	Kommunistákat fogtak el Bukarestben
	Letagadta férjeit egy bigámista nő
	Az idei Szilveszter estén luftballonból volt a legnagyobb fogyasztás
	Viharos újév Londonban
	Hírek
	Szilveszteri riport a szarvasi lokálokból
	Barlangligeti B. B.
	Időjárás

	Szarvasi Újság 2. évf. 2. sz. (1933. január 3.) 3. oldal
	A szarvasi közönség felismerte a napilap fontosságát, Nagy siker a gazdaközönség körében
	50 millió pengő a vidéki hitelélet felfrissítésére
	Nyugdíjazások az államrendőrségen
	Cserkészest lesz az Ipartestületben
	Megakadt a pulykaexport
	A sertéspestis ellen Békésvármegyében bevált a szimultán-oltás
	Közgazdaság
	A magyar búza világpiaci helyzete
	Helybeli gabonaárak
	Helybeli állatvásár
	Terménytőzsde
	Készárupiac
	Határidőpiac



	Szarvasi Újság 2. évf. 2. sz. (1933. január 3.) 4. oldal
	Sertéspiac
	Marhavásár
	Reggeli torna
	Rádió
	Apróhirdetések
	Irtózatos robbanás az árakban Sztrehovszkynál


