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Örökös a panasz a tanyán élő 
lakosság részéről, hogy bár ép ugy 
viselik a közterheket, mint a városban 
lakók, mégis alig veszik valami hasz-
nát a közintézményeknek, a jó utak-
nak, a jó világitásnak és elsősorban 
pedig a postának. Felsorolják azokat 
a hátrányokat, amelyek őket éppen 
emiatt érik , gazdasági és közművelő-
dési téren. És ez valóban igy is van. 
A városban élő földmives ember min-
dig előbb jár élelmesség dolgában, 
mint a tanyán élő. A távolabb lakó 
tanyai ember bizony sokszor hónapo-
kig nem jön be a városba, sem ^ a 
világ eseményeiről, sem a gazdasági 
helyzetről nincs megbízható hírforrása, 
csak ugy a többi tanyai lakostól, akik 
esetleg bejönnek piaci napokon, hall 
egyet-mást és ugy-ahogy. Nem is csoda 
tehát, ha a tanyán élő ember bizal-
matlan minden iránt, mert legtöbbször 
a saját bőrén tapasztalta azt, hogy 
rosszhiszemű emberek tájékozatlan-
ságát kizsákmányolásra használták fel. 

A tanyavilágnak ezen a végzete-
sen súlyos baján kiván most segíteni 
a Szarvasi Újság. Be akarja kapcsolni 
a tanyát a városba, az elhagyatott-
ságból a társadalmi közösség elő-
nyeibe. A Szarvasi Újság szerkesztő-
sége megvalósítja azt, amit a pósta 
nem tudott megvalósítani: súlyos ál-
dozat árán mindennap kikézbesiti az 
újságot a tanyai előfizetőinek is. Minden-
nap kora reggel kiviszik a Szarvasi 
Újságot a tanyavilágba is, ahol már 
a kora délelőtti órákban olvashatják 
az előfizetők a legfrissebb híreket és 
tájékozást nyernek a piaci árakról es 
a gazdasági helyzetről. A Szarvasi 
Újság előfizetési ára olyan csekely, 
hogy sokszorosan megtérül azon a 
differencián, amelyet jóltájékozodott-
sága folytán a piaci árakon fog 
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Azonkívül a Szarvasi Ujsag a hatar 
minden részét bekapcsolja híranyag-
szolgálatába is. Saját maguk eletet 
figyelhetik meg belőle azok, akiket a 
különös véletlen arra kényszeritett, 
hogy a várostól sok kilométerre eljek 
le életüket, nagyobb részben nelku-
lözve a civilizáció vívmányait. 

Budapestről jelentik: Békásmegyer kö-
zelében, Nagykovácsiban közel 4000 kaló-
riás szenei találtak. Az állam a bányát va-

közelében 
lamelyik társaságnak fogja bérbeadni. Ez a 
felfedezés nagyjelentőségű, mert többszáz 
munkásnak nyújt munkaalkalmat. 

Piiky Endréi 
irőság elnöki székébe 

Budapestről jelentik: A Közigazgatási 
Biróság tegnap tartott teljes ülésén beiktat-
ták az elnöki székbe Puky Endrét. Az uj 
elnök felesketése után megtartotta székfog-
lalóját. A másodelnöki tisztség betöltésénél 
különböző kombinációk merültek fel. Ezek 
között első helyen Szél József Zemplénvár-
megye főispánjának másodelnökké való ki-

nevezése szerepelt. Időközben különböző 
oldalról támadták ezt a megoldást. A kor-
mány különösen azért esett gondolkozóba a 
másodelnök kinevezése miatt, mert birói kö-
rökből is több észrevétel hangzott el ama 
terv ellen, hogy a másodelnököt ne a birói 
karból, hanem a közigazgatási státusból ne-
vezzék ki. 

Megállapították 
a csütörtökön öngyilkos lett 

közgazdász kilétét 
Papp István rádióstiszt az öngyilkos 

Budapestről jelentik: 
Pénteki számunkban már közöltük, hogy 

Püspöki Imre szigorló közgaszdász nyomorá-
ban főbelőlte magát a Testnevelési Főiskola 
előtt. Iratokat nem találtak nála, tehát a 
rendőrség érdeklődött kiléte után a Köz-
gazdasági Egyetemen. A nyomozás során 
megállapították, hogy nem Püspöki Imre, 
nem is közgazdász, hanem Papp István 
rádióstiszt, s reménytelen szerelme vezette 
az öngyilkosság gondolatára. 

Papp néhány hónappal ezelőtt megis-
merkedett egy debreceni esperes leányával, 
aki a Testnevelési Főiskola növendéke. A 
lány szépsége égőszerelemre lobbantotta a 
33 éves rádióstisztet és a minap meg is 

Apró hirek 
mindenfelől 

A Népszövetség ma folytatja Magyaror-
szág pénzügyi helyzetéről szóló tanácskozásait. 

A Meteorológiai Intézet léggömbjeit Duna-
harasztin és Vecseren megtalálták. Az Intézet 
sértetlenül kapta-vissza a műszereket. 

Ára 10 fillér. 

látogatta a 19 éves Margitkát Debrecenben, 
ahol hosszabb ideig tartózkodott. A leány 
szüleinél való tartózkodása alatt igérte meg 
neki Margit, hogy a felesége lesz és hogy 
szereti. 

Azokban a percekben oly boldog volt, 
hogy teljesültek élete vágyai és rögtön el is 
ment megvenni a jeggyürüket. A leány azon-
ban gondolkozási időt kért, ami Pappot na-
gyon meglepte, majd mikor visszament a 
leányhoz, az kereken visszautasította és ki-
mondta, hogy többé nem is akarja látni. 
Papp könyörögni kezdett a lánynak, de az 
ridegen utasított vissza minden közeledést. 
Papp ezután visszautazott Budapestre és a 
már ismert módon végzett magával. 

Hock János ügyében Töreky Géza kúriai 
biró január 19-ére", csütörtökre tűzte ki a 
főtárgyalást. Hock továbbra is előzetes 
letartóztatásban marad. 

Imrédi Béla pénzügyminiszter előrelát-
hatólag kedden érkezik vissza Genfből* Való-
színű, hogy csütörtökön megtartjabeszámolóját 
a minisztertanácsban. 

Párizsban az ujabb időkben nagyon 
nagy arányokban terjedt el a náthaláz. 
Halálozás nem történt, 
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A Nemzeti Egység Pártjának 
zászlóbontó ünnepe 
Székesfehérvárott 

(MTI jelenti.) 
Gömbös Gyula miniszterelnök tegnap 

délután fél 5 órakor Székesfehérvárra érke-
zett, hogy résztvegyen a Nemzeti Egység 
Pártjának zászlóbontó ünnepén. A kartel-
ellenes liga dunántulí csoportja, amely a 
mult héten alakult meg, elhatározta, hogy 
memorandumot nyújt át a miniszterelnöknek 
ez alkalommal. A küldöttséget gróf Pálffy-
Daun József vezette. 0 adta át a memoran-
dumot, amelyben rámutattak arra, hogy a 
gazdák főleg a kartelek működése miatt 
nem tudják megfizetni adójukat. A memo-
randumban a vámtarifa sürgős revízióját ké-
rik, továbbá azt, hogy a karleibizottságot 
szervezzék uj já és vonják be a bizottságba 
a karleiellenes ligát is. Ehez a memorandum-
hoz külön mellékük az egyes karielekről 
szóló adatokat. 

A miniszterelnököt Fehér-megye határá-
ban dr Halassy Tibor vályi főszolgabíró fo-
gadta, a székesfehérvári sorompónál pedig 
Csitáry G. Emil polgármester üdvözölte, 

A naggyülést ha.t órakor kezdték meg. 
Elsőnek gróf Széchenyi főispán, felsőházi tag 
üdvözölte a miniszterelnököt, majd Kaltenek-
ker Viktor fejezte ki ragaszkodását Székes-

Még a mult évben jelentettük, hogy 
eltűnt Fogarassy István rendőrőrmester. El 
tünésének hátterét először nem lehetett 
tisztázni és azt gondolták, hogy Fogarassy 
bűntény áldozata lett. A későbbi nyomozás 
megálapitota, hogy az eltűnés hátterében 
családi ügyek szerepelnek. Először Békésen 
keresték, de olt nem volt és már-már le is 
tettek arról, hogy valaha előkerüljön. Tegnap 

Esztergomból jelentik: Esztergom kö-
zelében az egyik vadaskertből kiszabadult 
egy vadkan. Kóborlása közben Leányvárra 
tévedt, ahol egy temetési menetbe rohant és 
a gyászközönség körében óriási riadalmat 

fehérvár lakosai nevében. A miniszterelnök 
meleg szavakkal köszönte meg a két felső-
házi tag üdvözlését, majd elmondta nagy-
hatású beszédét. 

Beszédében többek között utalt arra, 
hogy mind ő mind a kormány többi tagja 
elsősorban szemelőtt tartják az ország nyitott 
kérdéseit. Mindenek előtt likvidálni kell a há-
borút. Ismertette a kormány legközelebbi te-
endőit. A tisztviselők létszámának korláto-
zásánál a legnagyobb méltányosság fogja 
vezetni. Szeme elolt tartja továbbá az adó-
ügyek megfelelő revízióját és célúi lüzi ki a 
kamatláb további leszállítását is. Rövidesen 
benyújtja a nyugdíjtörvényt is. 

A kereskedelemnek szabad u tat 
akar teremteni a külföld felé. Ez volt a cél ja 
a római úttal is és rövidesen megkezdi a 
tárgyalásokat Németországgal is. A revízió 
ügyét napirenden fogja tartani, akár tetszik 
ez a külföldnek, akár nem. Végül arra kérte 
a Mindenhalót, hogy a második évezred 
valósítsa meg Magyarországban a nemzeti 
egység szent eszméjét. 

A gyűlés után vacsora volt, amelyen 
gróf Széchenyi főispán mondott nagy hatású 
pohárköszöníőt. 

azonban egy feljelentésből kifolyólag fény 
derült az egész ügyre, mert megállapították, 
hogy Budapesten bujkál. Tegnap ugyanis 
egy józsefvárosi iparos bejelentette, hogy 
tegnapelőtt nála aludt Fogarassy, vitéz Tóth 
néven s a lapokban közölt fényképről ismerte 
fel. Az iparos bejelentése valónak bizonyult, 
már azért is, mert a jobb keze kisujján látta 
Fogarassy halálfejes gyűrűjét. 

okozott. A bátrabbak azonban üldözni kezd-
ték, de itt nem sikerült Ieteriteni. Végül is 
Czolnok községben lőtte le egy vadász a 
rettegő lakosság nem kis örömére. 

HIREK 
„Egészséges adómorált 

akarok" 
Ki ne ismerné a magyar miniszterelnök 

ur eme sorainak súlyos je lentőségét? Ki ne 
tudná, hogy adófizetés nélkül megbénulna az 
a hatalmas gépezet, amely az emberi szen-
vedélyek fékentartása által élet- és vagyon-
biztonságot nyújt? S megteremti azt a nyu-
galmat, amely nyomorúságos életünkben is 
olyan nagy értéket jelent számunkra. Ki ne 
érezné azt, hogy az állam a legerősebb bás-
tyánk annak a rettenetes világkatasztrófának 
ellenében, amely szörnyű pusztulással fenye-
geti mindazokat a népeket, amelyek kidűlnek 
a kitartásnak és türelemnek szenvedésekkel 
szegélyezett országútján ? 

Ki ne tudná és ki ne érezné ezeket a 
müveit és becsületes adófizetők közül? 

De csodálkozhatunk-e azon, ha az egy-
szerű polgártársunk összeroskad a kettős 
kötelesség terhe alatt, amely az adófizetés-
ben és a saját életének fenntartásában ne-
hezedik vállaira? Melyiket hagyja el, ha 
mindkettőnek eleget tenni nem tud? El ludja-e 
hallgattatni az adófizetés nyomán lelkét be-
töltő jóérzés azt a rettenetes vádat, amely 
éhező gyermekének kenyérkérő szavában 
kiált f e l é j e ? Egyszerű lelke képes-e meg-
érteni azt, hogy az ő szenvedésének talajá-
ból nemzetünk további ezeréves jövője fog 
kivirágozni s hogy az ő életének nagyszerű 
hivatása rejlik abban, hogy szenvedését hő-
siesen elviselje ? 

Ha agyongyötört lelkéből olykor előtör 
a rettenetes kérdés, hogy ki okozza az ő 
kötelességtudó lelkében a kötelességleljesilé-
sek e szörnyű tragikumát; ki okozza, hogy 
a jó Isten bőséges áldása s a saját meg-
feszített munkája és minden lemondása da-
cára már-már képtelen elsőrendű életszük-
ségleteit kielégíteni s honpolgári kötelessé-
gének eleget tenni. Kap-e váj jon tőlünk mű-
veltebbektől megnyugtató és kielégítő fele-
letet ? 

Gondoskodunk-e arról, hogy kimerülés-
től roskadozó lelke ne csak a kötelesség-
teljesítésre hajszoló ostorcsattogtatásokat 
hallja, de érezze a simogató kezet is, amely 
eddigi erőfeszítéseit elismeri és juta lmazza? 

Gondoskodunk-e arról, hogy egyszerű 
lelke megérte azt, miszerint szenvedéseit, 
boldogtalanságát, apai örökségének pusztu-
lását a kapitalizmus és a szocializmus fék-
telen összecsapásán kivül az a vak gyűlölet 
okozza, amely hazánkat Trianonban halálra 
ítélte és keresztre feszitette. Nem mulasztjuk 
el szivét az Igazság diadalában erősíteni? 

Ha egyszerű polgártársunkról és annak 
ezer bajáról elmélkedünk, jussanak eszünkbe 
halhatatlan költőnknek következő szaval : 

„Velük állunk a csaták tüzében, 
De mi tudjuk, hogy miért csatázunk, 
Mert van ami győzelemre buzdít, j 
Vagyon elvünk, van tán gazdaságunk, 
S van előre csábító varázsa 
A dicsőség ragyogó szemének. 
Tiszteljétek a közkatonákat, 
Nagyobbak ők, mint a hadvezérek." 

* * * 

A SZARVASI ÚJSÁG hírszolgálata 
» 

pontos és gyors!. 

lYTYrr i fVirYiry irY^ 

Elfogtak öt autótolvajt 
Budapesten elfogtak egy öttagú tol-

vajbandát. A banda több autót összelopko-
dott és ezeken túrázott Budapesten és kör-
nyékén. Ez a banda lopta el annakidején 
ifj. Horthy Miklós autóját is. Az autókat nem 
adták el. nem is rontották el, hanem egy-
egy utcában elhagyták őket. Az autólopások 
mellett rájuk bizonyult több villarablás is. Ők 
voltak azok a rablók, akik az egyik villa 
kirablásánál rálőttek a házigazdára, Hárman 
közülök már rovottínultuak, kelten pedig kis-
korúak. 

Vajda Sándor végleg 
elfogadta a kormány-

alakítási megbízást 
Vajda Sándor dezignált miniszterelnök 

tegnap délelőtt megjelent a királynál. Kihall-
gatása után kijelentette az újságírók előtt, 
hogy végleg elfogadta a király megbízatását 
és ha valami nem jön közbe, még estére 
benyújtja a királynak az uj kormánylistáját, 
jóváhagyás végett. Titulescu még nem adott 
végleges választ, hogy hajlandó lesz-e el-
vállalni Vajda-kormányában a külügyi tárcát. 

a 
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n 

rendőrőrmest 

Temetési menetet zavart meg 
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Hangversenyre készül 
a Szarvasi 

- (A Szarvasi Újság munkatársától.) A 
rövid fennállása alatt is gyönyörű eredményt 
elért Szarvasi Szimfonikus Zenekar ismét 
n a g y s z a b á s ú hangversenyre készül. Még pon-
tosan meg nem jelölt időben, de valószínűleg 
március 4-én kerül megrendezésre ez az ön-
álló hangverseny, amelyre már is nagy buz-
galommal készülnek a küünö szimfonikusok. 
Kiváló karnagyuk, Havranek Vilmos vezeté-
sével több gyönyörű müelőadásra készülnek. 

A műsorszámok között szerepel Wébernek 
Oberon cimü, Havdn-ndk a G-dur szimfóniája. 
Mozart Éji zenéje, Brams Magyar táncok 
cimü közismert müve és még egyebek is-

A kitűnő együttes ismét néhány uj 
taggal szaporodott, úgyhogy most már messze 
környéken nincs hozzá hf.sonló nagy és jó 
zenekar. Szarvas zenekedvelő-közönsége nagy 
érdeklődéssel tekint eme legközelebbi 
kulturesemény elé. 

amossasa 

Az utóbbi időkben elszaporodtak a 
szövetügynökök az ország területén. Vállal-
kozó szellemű férfiak, akik kiadják magukat 
egy-egy angol szövetgyár egyedüli képviselő-
jének és elmondanak egy pár bemagolt 
angol szót, a legsilányabb szöveteket adják 
el prima angol áru gyanánt. Természetesen 
különböző trükkökkel dolgoznak, hol azért 
adja potom áron (15—20 pengőért méterét 
a 3—4 pengős szövetnek), mert nem tud 
hazautazni pénz nélkül, hol meg mint csem-
pész árut adja el. 

A hiszékeny spóroló vevők pedig el-

Anyakönyvi hirek. 
Születtek: Lalik Mátyás leánya Zsu-

zsann, Búzás János fia Mihály, Dudás István 
leánya Mária, Johanovics Pál fia Pál, ifj. 
Opauszki György fia Mihály, ifj, Szalay György 
leánya Róza, Truczka János fia Pál, Reiner 
György leánya Veronika-Éva, Mikus István 
leánya Etel-Mária, Kondacs Mihály fia János, 
Bakos János leánya Eszter-Mária. 

Házasságot kötött Almási Ferenc Tusjak 
Annával. 

Meghaltak: Lestyán Jánosné 32 éves, 
Schlosser János 73 éves, özv. Varga Györgyné 
62 éves, özv. Fabó Andrásné 59 éves, On-
csik Mihály 2 hónapos, vitéz Csatay György-
né 35 éves, özv. Schlisser Zsigmondné 81 
éves, Triffa Ernő 10 éves, Janurik György 
64 éves, Litauszki Pál 53 éves, özv. Wavrek 
Jánosné 84 éves, özv. Kapuszta Györgyné 
63 éves. 

IDŐJÁRÁS 
A budapesti meteorologiai intézet jelen-

tése a következő 24 órára * Hideg idő, észak-
keleti szél, főleg délen havazás 

hisznek nekik mindent és csak aztán árán-
dulnak ki, amikor a szabó figyelmezteti 
őket tévedésükre. A szövettel házalók azon-
ban már árkon — bokron íul vannak. 
Tagadhatatlanul kitűnő üzletet csináltak, 
mer a 3 pengős szövetet eladták 15—20 
gengőért és tiz illyen vásár már egy nap 
4—500 pengős hasznot hoz nekik. 

A Szabómesterek Országos Szövetsége 
sürgős beadvánnyal fordult a belügyminisz-
rerhez, hogy kövessen el mindent, hogy 
megtiltsa az ezutáni vissza éléseket. 

Megoperálták Láncossy 
anyakönyvvezetőt 
Láncossy László anyakönyvvezetőt a 

napokban megoperálta dr Lux Sándor se-
bészorvos. A súlyos operáció kitűnően sike-
rült, a beteg állapota javulóban van. Beteg-
ségének ideje alatt az anyakönyvvezetői te-
endők elvégzésével Mold Béla jegyző van 
megbízva. 

Evangélikus istentisztelet Ma, vasárnap az 
ótemplomban tót, 10 órától magyarnyelvű 
istentisztelet, az újtemplomban tótnyelvű isten-
tisztelet tartatik. 

Katolikus istentisztelet. Vasárnap délelőtt 
8 órakor csendesmise, 10-kor szentbeszéd és 
nagymise. 

Református istentisztelet. Vasárnap dél-
után 3 órakor istentisztelet lesz az Árvaház 
disztermében. 

Manchesterben tegnap éjjel nagyon erős 
földlökést éreztek. A házban a képek elmoz-
dultak, az ablakok betörtek. Emberéletben 
nem esett kár. 

Két prágai zeneművész 
autóbalesete 

Prágából jelentik: Tegnap délután Prá-
g á b n n súlyos autószereocséllenség történt. 
Egy áruval megrakott teherautó nekiment 
egy luxusautónak, amelyben a csehek két 
világhírű zeneművésze ült. A szerencsétlen-
ség ugy történt, hogy éles sarki kanyarodó-
ban találkoztak és már nem tudták egymást 
kikerülni. A teherautó teljes .súlyával neki-
ütődött a személyautónak, amely a nagy 
lökéstől a házfalához vágódott. A személy-
autóban Kubelik hegedűművész és Kolacsek 
zongoraművész ültek. Kubelik súlyos belső-
sérüléseket szenvedeti, Kolacseknek három 
bordája eltörött. Kubelik tekintve súlyos sé-
rüléseit, mindjárt Stradivárius-hegedüje után 
tudakozódott, amelynek szerencsére semmi 
baja sem történt. A személyautó a használ-
hatatlanságig összetört. 

w w w w w w w w w w w w w w w w w 

Szegeden tegnap hoztak Ítéletet a kom-
munista-perben. A törvényszék Fürst Lászlót 
5 évi fegyházra, 10 évi hivatalvesztésre, He-
gedűs Istvánt, Bánfi Ferencet és Dinnyés Fe-
rencet 2—2 havi fogházra ítélte, 

A japánok támadása a Jehol tartomány 
északi részén megtört a kínai ellenálláson, 
Pekingben rendkívül nagy örömet okozott 
ez a hír. 

Hitelszükségletét kielégíti, betétjét a 
legnagyobb biztonság és felmondás 
nélküli visszafizetés mellettkamatoztatja 
a Szarvasi Takarékpénztár. Foglalkozik 
a banküzlet minden ágával. Termé-
nyeit a Szarvasi Takarékpénztár rak-
tárházába helyezze el, mert igy azokra 
olcsó kölcsönt kaphat. 

Londonban a szocialisták tüntettek Mac-
Donaid ellen. Londonból jelentik: Az angol 
szakszervezeti tanács, a munkáspárt, a par-
lamenti munkáspárt és a szövetkezett moz-
galom képviselőiből álló nemzeti bizottság 
óriási tüntető felvonulást tervez február 5-ére 
Londonban, tiltakozásul a kormány munka-
nélküliségi politikája ellen. A fővárost hat 
kerületre osztották, külön szervezők vezetése 
alatt, a menetek a Themze partján találkoz-
nak s onnan tizenkét zenekar kíséretével a 
Hyde-parkba vonulnak. A felvonulás érde-
kessége a lovasitott munkanélküliek csoportja 
lesz, főként a gyógy- és patkolókovács szak-
szervezetek tagjai vonulnak fel lóháton. 

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. 

Szarvasi Takarékpénztár 
érdekközösségben 

a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal 
Folyósít kölcsönöket földbirtokra, betéteket elfogad jó kamatozásra, bármikori v i s s z a é l é s r e . 

Saját termény- és áruraktára mindennemű t e r m é n y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sére áll és a betárolt terményekre az intezet kölcsönöket Toiyosit 
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Irta: CHOVÁN JÓZSEF 

A boldogsághoz, mik kötöttek, 
Szakadoznak a kötelek ; 
Múlnak a drága, édes órák 
S a kedvem is malik velek . . . 
Szülőfalumnak „más" a képe: 
Házak, szobor és hangulat — — 
Megváltozott s a falu népe 
Idegen lett pár év alatt . . . 
A régi játszóhely helyére 
Uj „szükséglet" következett: 
A szép pázsitnak közepére 
Felépült egy „Szövetkezet". 
A temető árkába meg 
— Hol annyi sündisznót lelek — 
Csendben eresztik rengeteg 
— Artézi kut — szennyes vizét . . . 
A szarkafészkes fák kivágva, 
A faluvégi kut bedőlt ; 
Bármit, s bárhogy nézzek hiában! — 
Nem ugy van már, mint azelőtt . . . 
Atyám, kinek kedvence voltam, 
Nem küldi már a „pénzeket", 
Sírhant alatt, pihenve, holtan, 
Letette már az életet . . . 
A nagy család is szerteszórva ; 
Ki itt, ki ott küzd és zihál; 
Tavaszi napfény messze eltűnt, 
— Fejemre őszi köd szitál , . . 
Sötét hajam' megcs.pte már a 
Fehéz, deres Halál hava ; 
Ifjonti álmom büszke vára 
Egy szóra összeomlana . . . 
A boldogsághoz, mik kötöttek, 
Szakadoznak a kötelek: 
A sok való . . . ma már csak Emlék, 
S magam is csak azzá leszek . . . 
A régi ut, a régi séták 
Csak, mint egy álom látszanak, 
— Száradt mederben fürge békák 
Soha többé nem játszanak . , . 
Vig füttyével a vén „ V u s u f , 

Nem vánszorog a síneken; 
Óh! — e száguldó, vad világ 
üe furcsa lett... de idegen . . . / 
A régi dal s a régi lányok 

A mult ködébe vesztek el; 
A régi, vidám hangulat, ma 
Ki tudná: — merre vesztegel ? . . . 
A miméit gondok . . . légbe szálltak, 
A „gyermekbánat , . . ' lett, 
'Mi „sejtés" volt csak egykoron, az 
Ma, kínos, fájó végezet . . . 
Az arc, melyért a szív hevült, 
Ma gondtól, bajtól meggyötört . . . 
A régi „rózsaajk" fakó lett, 
S a szemsugár is összetört. . 
Az ideál . . . is . . . odaállt 
A többi szürkeség közé 
Bár nagy-sokáig keresé, 
Hogy: — eközé . . . ? vagy a'közé ? . . . 
A sok barát is elhagyott, 
A hosszú évek bus során, 
S most látom, mily magam vagyok 
Az Élet gyarló színpadán . . . 
A számos Ej is megkísért, 
Hogy számonkérje most 
Az elfecsérelt szenvedélyt' 
— A sok jót . . . több gonoszt . , . 
S a rég-idök ködfátynlán 
Egy Arcot látni még, 
Ki ott mosoly' — de bus ma már, 
S hervadtan int felém . . . 
Sok csínyem' gyengéd leple 0, 
Sok könnyem vészese ; 
Sok rongy csalódás közi az Megy 
Szép és igaz mese . . . 
Á SGk csalódás kínja közt 
Anyámé ez a Kép, 
Amelyk' minden emlék mögé 
Könnyezve odalép . . . 
S mig más minden csak összetöri, 
Megcsalt és hazudott, 
0 az, ki sziaig bántani 
Engem sosem tudott . . . 

A boldogsághoz, mik kötöttek 
Szakadoznak a kötelek , . . 
Anyám, óh! Édes jó Anyám, 
Legyen az Ég Veled / . . . 

Tífuszjárvány pusztít 
Oroszországban. 

Berlinből jelentik: Az Oroszországból 
jövő utasok elbeszélése szerint Leningrád-
bán és környékén nagy tífuszjárvány pusztít. 
A halottak száma naponta kétszáz körül 
mozog. Oroszországban nem tulajdonítanak 
nagy fontosságot a járványnak. 

Közgyűlés. A helybeli „Baráti Kör" ren-
des évi közgyűlését január 21-én, délután 5 
órától tartja a Kör helyiségében. A közgyűlés 
tárgya a mult évi jelentés meghallgatása, a 
pénztáros, számvizsgáló és gondnok jelen-
tései és pénztáros választás. A közgyűlésre 
a tagokat ezúton is meghívja a Kör veze-
tősége. 

Békéscsabán újból pusztít a sertéspestis. 
Békéscsaba határában a telekgazdasági dű-
lőben két tanyában sertéspestis állapítottak 
meg. amelyet Újkígyósról hurcoltak be. A 
serléspestis ujabb fellépésével kapcsolatban 
felhívják a sertéstenyésztőket és hizlalókat, 
hogy gazdaságukban esetleg mutatkozó oly-
nemü megbetegedést idejében, lehetőleg 
azonnal jelentsék be az illetékes hatósághoz, 
mert csak így lehet elejét venni annak, hogy 
a tavalyi hatalmas pusztítást végzett járvány 
meg ne ismétlődjék. A hatóságnak könnyebb 
a helyzete, ha idejében értesül a fenyegető 
veszélyről. 

Országszerte szaporodik a rádiókihágások 
száma. Az utóbbi időkben nagyon elszaporod-
tak a rádióakták a kerületi rendőrhatóságo-
kon. Érdekes, hogy a kihágást elkövetők 
között nagvon sok orvost, ügyvédet, nagy 
kereskedőt lehet találni. A kihágás terheltjei 
valamennyien azzal védekeznek, hogy a 2 
pengő 40 filléres havi előfizetési dij súlyos 
megterhelést jelent. A nemfizető rádiós gépét 
elkobozzák a posiakincstár javára. Az elkob-
zott gépeket a vidéken szegény hadirokkan-
lak között osztja ki. 

A Szarvasi Újság Ingyen közli 
mindazokat a hirdetéseket, amelyek-
nek tárgya munkások felvétele, vagy 
bárminemű munkaalkalom nyújtása a 
munkaadók részéről. 
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szem azt : mielőtt leültél rá, szükséges volt 
„hozzám" ráncigálni, mert „lűled" állt s vé-
letlenül mindig másik oldalra csámpitott. 

Ebben a tipikus diákszobában most ép-
pen a két VH-es trónolt az asztalnál, orszá-
gos rendetlenségben szétszórt könyvek fölött 
s egy zsíros rajzpapirból termett sakktáblánál. 

Fecske Józsi zömök, telibélü gyerek, 
aki mindig izeg-mozog, arca egy pánopti-
kum. Nem lehet ránézni nevetés nélkül. 

Partnere a Biró Feri, nyúlánk, barna 
gyerek, kimért elegáns külsővel, — élénk 
fekete szemekkel. De sok bakfis álmodott 
róluk. 

No még kell emlékeznem Estvány ba-
rátunkról is, egy vidéki földbirtokos nagy-
darab gyermekéről; akit bolygó-hollatidinak 
hivtak, mert mindenütt szeretett lenni, csak 
éppen saját lakásán nem. Most éppen itt 
bujdokol s Góliát-termetét patriciusi méltó-
sággal pihenteti az ócska, angol kóros dívá-
nyon, egyetlen szenvedélyének, a cigarettá-
zásnak áldozva. 

Sakk I Matt! — ordítja el magát Fecske, 
nem kicsiny alsótestét felrántva a székről 

Irta; Molnár Mihály. 

Ha a kor, meg az életviszonyok kilök-
nek az élet zsivőjgó piacára, s a tülekedés-
taszigálásba belefáradunk, a sok csalódástól 
megöregedtünk; oly jól esik visszagondolni 
ifjúságunk szép idejére. Szép ifjúkor jöj j 
vissza egy szóra 1.« . Őszirózsa . . . — hány-
szor zokog fel fáradt, megkínzott szivünkben. 

Hasson át még egyszer minket a diák-
élet huncutkás világa, a 18 éves kor ábrán-
dos, romantikus hangulata — csak egy 
percre I 

Olyan hangulat, olyan perc ez, mint 
téli zord időben a vándorlóé, ki végre meg-
pillant egy lámpafényes ablakot, egy kis ta-
nyát s elképzel benne jó meleg banyake-
mencét, párolgó ételt, szép ifjú hajadonlányt 

* 

Sz n, ebben a kis alföldi városká-
ban van egy gimnázium, aminek következté-
ben vannak diákok, s ebből kifolyólag roman-
tika is kerül itt-ott. 

Ne menjünk messzire, csak valahová 
a templom mögé, azon az utcán egyenesen, 
abba a házba, ahol a kertben nagy nyárfák 
vannak, — tekintsünk be. 

A jó őszhaju Néni, a Fehér néni háza 
ez. Egyszerű hajlék, első látásra megállapít-
ható, hogy diákok is laknak benne* Gödrös 
lépcső, gyanúsan felülkopott kerítés s egyéb 
diáknyomok, 

Hát teaza van Professzor Uram (!), ha 
azt figyeli oly szigorúan, — itt diákok lak-
nak, mégpedig a javából — mondhatnánk 
az arra sétálgató keménykalapos urnák. 

Az idén Fehér néninek 3 nagy diákja 
van. Két VI!-es és egy VIII. éves. Bizony 
el is kell ez a jövedelem a Néninek, mert 
férje már 14 éve nyugszik a temetőben, őt 
itthagyta árván, egyedül e rozzant házikóban. 
Hát a diákokból éldegél Fehér néni, A jó 
Fehér néni 1 Azután az a kertfelőli szoba 
minden bútorával, vagy butorroncsaival csak 
talán diáknak volt jó és barátságos. Biz 
olyan rozzant asztalok és székek voltak azok, 
hogyha megtaszították, vagy felöklelték, — 
legalább helyrebillentek és kijavultak. Te-
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A Szarvasi Ipartestület 
a kisiparosokat terhelő 

inségadó ellen 
Kérvényt intéztek a belügyminiszterhez 

és csatlakozásra hívták fel az Ipartestestületeket 
A Szarvasi Újság munkatársától. 
A Szarvasi Ipartestület elöljárósága a 

január 3-án tartott ülésén elhatározta, hogy 
a kisiparosokat terhelő inségadó eltörlése, 
illetve enyhítése miatt felir a belügyminiszter-
hez, aki ezt a rendeletet kibocsájtotta. Sérel-
mesnek tartja a kisiparosság, hogy súlyos 
i n s é g a d ó t kell fizetnie, holott a gazdasági 
helyzet romlását elsősorban is a kézműves 
iparosság érzi meg legjobban, most a vidéki 
kisiparos a gazdáktól él, akik pedig tudva-
lévőleg ma igen nehéz helyzetben vannak. 
Arra kérik az iparosok feliratukban a minisz-

tert, hogy tegye lehetővé a rendelet módosí-
tását. Közelebbről azt kérik az iparosok, 
hogy az 500 pengő kereseti adóalapon aluli 
iparosok egyáltalán ne, az 500 pengőn felü-
lieknek pedig csak az 500 pengőn felüli adó-
juk képezze az inségadókivetésének alapját, 

A szarvasi iparosoknak ez a kérelme 
már fel is ment a belügyminiszterhez. 

A Szarvasi Ipartéstület egyidejűleg át-
iratot intézett a többi érdekeli ipartestületek-
hez, hogy a határozatot tegyék magukévá 
és terjesszék fel a miniszterhez. 

pa megkeresese 

A szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 
a legutóbbi közgyűlésén elhatározta, hogy a 
kerületébe tartozó Ipartestületek bevonásával 
igyekszik megállapítani, hogy mily mérték-
ben szegényedtek el a mult években az 
iparosok, és erről kimutatást kiván össze-
állítani. 

A kimutatást arról állítják össze, hogy 

milyen mértékben csökkent az utóbbi idők-
ben és ebből meglehet állapítani, hogy 
mennyire zsugorodott össze az iparos kere-
sete. A Kamara átiratban közölte e határo-
zatát a békéscsabai Iparterülettel is, amely 
a legközelebbi gyűlésen foglalkozik majd 
az üggyel. 

jes naptári hónapra a benne foglalt napok 
számára tekintet nélkül — 3 pengő a járulék. 

3. A háztartási alkalmazottak után fi-
zetendő betegségi biztosítási járulék ösz-
szege tehát: 

egy napra — — — 10 fillér 
hat napra — _ — 60 fillér 
hét napra — — — 70 fillér 
egy teljes naptári hónapra 300 fillér 
A háztartási munkaadók minden egyes 

háztartási alkalmazottjuk után a munkavi-
szony minden napjára 0'5 fillér baleseti biz-
tosítási dijat köteles fizetni. Teljes naptári 
hónapra — a benne foglalt napok számára 
tekintet nélkül - - 15 fillér a balesetbiztosí-
tási díj. Ha a valamely fizetési időszakra ki-
rótt baleseti biztosítási dijak összege 0'5 fil-
lérrel végződik, az összeget felfele egész fil-
lérre kell kikerekíteni és a munkaadó ezt a 
kikerekített: összeget tartozik fizetni. 

A háztartási munkaadók a háztartási 
alkalmazottak után fizetendő betegségi bizto-
sítási járulékokat és baleseti dijakat naptári 
hónaponként utólag kötelesek fizetni. A já-
rulékok és dijak az egy-egy naptári hónapot 
követő hónap 15. napján esedékesek és azo-
kat a háztartási munkaadók az intézet kü-
lön felszólítása nélkül megfizetni kötelesek. 

Az-1—3 §-ban foglalt rendelkezéseket 
az önkéntesen és az önkéntes továbbfizetés-
sel biztosított háztartási alkalmazottakra is 
megfelelően kell alkalmazni. 

Rovatvezető : Táltos Lajos. 

Ipari közigazgatás 
A háztartási alkalmazottak betegségi és 

baleseti biztositására vonatkozó egyes ren-
delkezések tárgyában. (185 .670 -1932 . B. M. 
számú rendelet.) 

A háztartási alkalmazottak a betegségi 
biztosítás szempontjából javadalmazásuk 

nagyságára való tekintet nélkül egy napibér-
osztályba tartoznak. E napibérosztálynak át-
lagos napibére 2 pengő. 

1. A háztartási alkalmazottak után fi-
zetendő betegségi biztosítási járulék kulcsa 
az átlagos napibér 5 százaléka. 

2. A háztartási alkalmazottak után a 
betegségi biztosítási járulékot a munka-
viszonyban töltött napokra kell fizetni. Min-
den megkezdett nap egész napnak számit. 
Egy napra 10 fillér járulékot kell fizetni. Tel-

Az 1927: XXL t. c. 44. §-ának harma-
dik bekezdése alapján igényelt temetkezési 
segély mértékére azok a szabályok irány-
adók, amelyek szerint a korábbi segélyezés 
utoljára történt. 

A S Z A R V A S I Ú J S Á G h í r s z o l g á l a t a 
pontos é s gyors 5 
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Helybeii gabonaárak: 
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nagy nyikorgások között, de mindjárt le is 
tett ijedtében, mert bezuhant az ajtó, s be-
rohant rajta a szoba harmadik lakója, Bognár 
Sándor. 

— Fiuk! Disznóság! . . . kiáltja el ma-
gát a vékonydongájú, bozontos hajú gyerek, 
a VIII. osztály „poétája". 

No, mi a z ? — Hallatszik innen-onnan. 
Hát képzeljétek! A történettanárom ki-

nevezett máma cudar gazembernek, mert 
eltévesztettem egy évszámot Nem jutott 
eszembe, mikor mondták Mária Teréziának 
•derék őseink: életünket és vérünket! 

Tévedtem vagy 50 évet de azért igy 
leszidni az embert, hát ez disznóság: É n . . . 

Csillapulj öreg! — szólt a bolygó hol-
landi, — Lekezeltek. 

Az is valami . . . gesztikulál a „csuppa-
kükac" Fecske, én „ölbe" kaptam Paulus 
Magnus-tól olyan 3 csillagidézőt, hogy még 
másnap éjszaka is jazzband hörgött a fejembe. 

De ennyire! . . . dohogja Sándor. 
Ugyan hagyjad már ! — öleli meg Bíró 

Feri — szelid kómám, hogy te igy fejizgultál 1 ? 
Inkább olvasd fel valamelyik versedet! 

Tényleg 1 Kontrázza rá. a másik kettő. 
Nincs kedvem élni se . . . busulja el 

magái a poéta s majdnem sirvafakadt. 
De a huncut Fecske odasompolyodik a 

falhoz, lecseni a.falról az ütött-kopott hege-
dűt s elkezd stimmelni. Pár akkord és már 
tréfás mosolyok jelentkeznek 

Az a betyár Fecske odasasszézik Sán-
dor füléhez s rákezd a diáktragédiák vigasz-
taló melódiájára. 

Mikor engem Nagy Pál pofonvágott, 
Nagybőgőnek néztem a világot. 
Nem szóltam egy mukkot nem, csak nyögtem, 
Két zápfogam csöndesen kiköptem. 

Erre már az összes tenor- és basszus-
hangok felzendültek s tréfás lelkesüléssel, 
összeölelkezve énekelte a négy diák: 

Pofonvágott jobbról is meg balról, 
Lejött a bőr, mint malter a falról. 
Háromhétig látszott az öt ujja, 
Hallelujja, halle-halle-lujja! 

Mindén borulás eltűnt a kis szobából 
s vidámság lett úrrá a négy diákon , . . 

De Fecske izgett-mozgott, Bíró ábrán-
dozott (biztosan valami bakfisról) s a bolygó 
hollandi már öltözködött. 

Indultak a délutáni lógásra. 
— Gyere Sándor velünk, rád fér egy 

kis „luft" 1 
— Dolgom van gyerekek, most nem. 
Szervusz. — Szervusz. 
Ajtócsapkodás, azután csend. 
Sándor meg lassan az ablakhoz ment 

és nézett, nézett végtelenbevesző pillantással. 
Képzelete egy napsugaras, madárdalos folyó-
partra röppen s körülölel egy aranyhajú kis-
lányt s hódol, áldoz neki költői kincsekkel 
a vakáció boldog idejében. 

Szinte látom magam előtt, amint szeme 
messze révedez, tul a Fehér néni nyárfáin s 
tudom, hogy most ahhoz a kislányhoz ver-
seket fog irni, hangulatos epedő verseket. 

* 

Egy perc . . . és vége 1 
Az élet mozigépe uj képet tolt sze-

meim elé. 
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Árpa . . . . 6'80 - T - P 
Zab . . . . 6'50 — 6'60 P 
Tökmag . . . 13 50 - 14 — P 
Napraforgómag 8 '— — 8'50 P 
Lucernamag . 85 '— — 95'— P 

Helybel i á l la tvásár : 
Sertés . . . - . 6 5 '75 P 
Borjú . . . . - ' 3 8 '45 P 
Marha . . . - 3 0 — - ' 4 2 P 
Juh . . . . - ' 3 0 "40 P 

T e r m é n y t ő z s d e 
Budapest, 1933. január 14. 

Készárapiac 
Buza 76-os tv. uj 13*50—13*90 P 
Buza 77-es tv. uj 1 3 7 0 - 1 4 . 2 0 P 
Buza 78-as tv. uj 13*85—14'30 P 
Buza 79-es tv. uj 14'——14*50 P 
Buza 80-as tv. uj 1415—14*70 P 

. . 6 1 0 - 6'20 P 

. . 8'80- - 9*00 P 

. . 10*25-12*50 P 

. . 9 '00— 9'25 P 

. . 6*50— 6*60 P 

. . 6 '45— 6'55 P 

. . 6 * 1 5 - 6*25 P 

Rozs uj 
Árpa . 

Zab I. uj 
Tengeri I. 
Tengeri II. 
Korpa I. 

Irányzat: jól tartott. 

Buza márciusra 
Buza májusra 
Tengeri májusra 
Tengeri juniusra 
Rozs májusra 

Határidőpiac 
13*44—13'46 P 
13*80—13*82 P 

7*69— 7*70 P 
8 * 0 9 - 8*11 P 
7 7'02 P 

(Az árak Budapestre értendők.) 
Irányzat: nyugodt. 

Sertéspiac 
Felhajtás: 254 darab. 
Elsőrendű uradalmi 0.84—0.86 P 
Közép, szedett . . 0.84—0.86 P 
Zsir 1 .28-1*35 P 
Szalonna (4 drb-os) 1.00—1.06 P 

Irányzat: változatlan. 

i torna 
1. Váltogatott láblendités előre-hátra, 

négy kis szökkenés a másik lábon. 
2. Oldalt terpeszállásból: Törzsforgatás 

egyoldali karütéssel. 
3. Erős oldalhajlitás. 
4. Ugyanez, két zokkennő (taszitó vagy 

rugalmasitó) mozdulattal, balra és jobbra. 
5. Erős nyakhajlitás előre-hátra. 
6. Nyujtottülésben: Karlendités kereszt-

és szárnytartás között. 
7. Nyujtottülésben: Kezek ökölben a 

vállnál, térdek behúzva a mellhez. Kar és 
láblökések előre. (A lábak nem érinJik a 
földet.) 

8. Terpeszülésben: Karok magastartás-
ból előrelendülnek a lábfejek közé. 

R Á D I Ó 
Vasárnap, január 15. 

9*00: Hirek, kozmetika. 10*00: Egyházi 
zene és szentbeszéd a belvárosi plébánia-
templomból. 11'15: Evangélikus istentisztelet 
a Bécsikapu-téri templomból. Utána pontos 
időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 12*00: 
A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zene-
karhangversenye, 200 : Gramofonhangverseny. 

3 '00 ; A m. kir. Földmüvelésügyi Miniszté-
rium rádióelőadássorozata. 3*00—3*45: (Bu-
dapest II.): Gramofonhangverseny. 3'45 : Az 
iskolánkivüli népmüvelés rádióelőadása. Utána 
pontos időjelzés, időjárásjelentés. 4*30: Pertis 
Pali és cigányzenekarának hangversenye. 
5*30: „Az indiai csillagjóslás," Baktay Ervin 
előadása. 6 '00: A Mándits jazz-zenekar hang-
versenye Vajda Károly énekszámaival. 7*00: 
Bethlen Margit grófnő felolvasása. 7*30: Vi-
dám est. Rendező Csanády György. 9*15: 
Sport-és ügetőversenyeredmények. 9'30 : Más-
félóra szórakoztató zene. A Budapesti Hang-
verseny Zenekar hangversenye. 11*00: Erdé-
lyi Patat Leó jazz-zenekarának hangversenye 
Vig Miklós énekszámaival. 

Hétfő, január 16. 

9*15: Hangverseny. Közben hirek. 11*10: 
Nemzetközi vizjelzo'szolgálat. Vízállásjelentés 
magyarul és németül. 12 00 : Déli harangszó 
az Egyetemi templomból időjárásjelentés. 
12*05: Toll Károly és cigányzenekarának 
hangversenye. Közben hirek. 1 *00: Pontos 
időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2*45: 
Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyam-
hirek. 3*30: A rádió diákfélórája. 4*00: Asz-
szonyok tanácsadója. 4*45: Pontos időjelzés, 
időjárásjelentés, hirek. 5*00: „Arany János 
és a magyar képzőművészet." Lázár Béla 
dr előadása. 5 '30 : Németh Mária és Pataky 
Kálmán gramofonlemezei. 6*30 : Német nyelv-
oktatás. 7*00 : Gödöllői Vidák Józsi és cigány-
zenekarának hangversenye. 8*10: A Filhar-
móniai Társaság rendkívüli hangversenyének 
közvetítése a Zeneművészeti Főiskola nagy-
terméből. 10*10: Pontos időjelzés, időjárásje-
lentés, hirek. Utána Guttenberg György jazz-
és Horváth Gyula cigányzenekarának hang-
versenye Kalmár Pál énekszámaival. 

Házassági rovat 
Házassági rovatunk vezetője, ezen 

rovattal kapcsolatos hirdetéseket, kérdéseket 
mindenkor a legteljesebb titoktartás mellett 
intézi el. Nem fontos, hogy hirdetőink a 
nevüket is közöljék szerkesztőségünkkel, 
elég a pontos cim megírása ahová a válasz-
leveleket megkapni kívánják. Egyszeri hirde-
tés 1 P 20 fillér postabélyegben is küldhető. 

Szarvasi Újság (házassági rovat). „Füszer-
kereskedő" jeligére levél van. Kérjük ezen 
hirdetőnket, közölje pontos cimét, hogy 
levelét továbbithassuk. 

Megnősülnék, ha megtalálnám azt a tisz-
tességes hajadont, aki felesége lenne 29 éves, 
középtermetű, egészséges, barna kisgazda 
fiatalembernek. Akit érdekel személyem, az 
irjon „Búzavirág" jeligére ezen újság szer-
kesztőségébe. 

Férjhez menne 26 éves szolid, házias, 
varrni is jól tudó barna leány, aki társaságba 
nem igen jár, amiért is ezúton ismerkedné 
meg józan iparos, nagygazdálkodó, harminc 
évesnél nem fiatalabb férfivel. Aki érdemes-
nek tart* az irjon „Bizalom" jeligére a 
Szarvasi Újság kiadóhivatalába. 

En gazdálkodó 
családnak 24 éves leánya 

vagyok, eddig állandóan tanyán éltem, ahol 
édesanyám mellett minden háztartásimunkát 
megtanultam* Szeretnék megismerkedni olyan 
26—30 

év körüli férfivel, aki házasság ese-
tén lehetővé tenné azt, hogy azután a város-
ban lakhassam. Csak becsületes, őszinte 
irjon e lap kiadóhivatalába „Tanyai-lány" 
jeligére. 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 

Dr T O K A Y L Á S Z L Ó . 

A SZARVASI UJSAG 
hírszolgálata 

APROHIROETESEK 
Apróhirdetések díjszabása: 

Hétköznap szavanként 2 fillér, vasár- és ün-
nepnap 4 fillér, vaslagbetüvel szedett szónál duplán 
számit. A hirdetések ára postabélyegben is beküldhető. 

. Elköltözés miatí 111. ker., 261. számú ház 
eladó. 

. Alighasznátt cilinderes cipész-tűzőgépet 
megvételre keresek. Cim: III. ker., 385. sz. 

. Mangolzugi szöllőkben eladó egy Körös-
parii részlet. Érdeklődni I. ker. 230. szám 
alatt. 

snki gyűjtse össze a Szent István 
pótkávés fejeket és bélyegeket. 

. Egy Öcsödön és egy Kondoroson lakó 
jóbeszédü fiatalember helyi alkalmazást kap-
hat. Levélben vagy személyesen értekezni 
lehet a kiadóhivatalban. 

. IV. ker., 295. (Tessedik u.) ház, sütöde, 
üzlethelyiséggel együtt eladó. Érdeklődni le-
het Steinfeld Jenő péknél.' 

. Egy hentes és mészárosnak nagyon alkal-
mas üzlethelyiség kiadó 1. ker. 276. (Deák u.) 

b o r b é l y üzletét áthelyezte 
Komlovszky Lajos füszerkereskedő há-
zába (Deák F. u.) Szives pártfogást kén 

P U B L I K Á C I Ó 
Ebben a rovatban közöljük a községi publikáció anya-
gét, mert meg akarjuk kímélni olvasóinkat, hogy rossz 
időben, ácsorogva, egészségüket kockáztassák a publi-

káció hallgatása közbén. 

Gajdos Tamás T. iV. 227. szám alatti 
érparti szőlője náddal együtt eladó. 

Batta Mihályné örököseinek I. 438 szám 
alatti háza eladó. 

Zahorecz, Pál érparti szőlője, házzal el-
adó. Érdeklődni lehet VII. 160. 

Szénáson 5 legelőjárás, Kákán 6 járás 
örökáron eladó. Érdeklődni lehet I. ker. 147. 

Krátki János örököseinek a Pepi-kerttel 
szemben, a szentandrási határban 6 hold 
földje tanyával eladó. Jelentkezni lehet a 
helyszínen. 

Kiss Mihálynál 500 kéve tengeri szár, 
tengeri haj és ócska zsindely eladó. Érdek-
lődni lehet IV., 10. 

Vegye meg a SZARVASI ÚJSÁGOT, meri 
abban megvan a publikációt amit otthon kora 
reggel az ágyban is elolvashat. 

Szebegyinszky Mihályné érparti 300 
négyszögöl pótléka eladó. Érdeklődni V. 205. 

Melis György örököseinek IV. 364. szám 
alatti házuk eladó. 

Litauszki Mihály 1.366. szám alatti háza 
eladó és T. III. 268. szám alatt egy hasz-
nált eke és kocsi kerekei eladók. 

600 kat. hold föld Décsi laposban 1933. 
X. 1-től bérbe kiadó. Feltételek megtudhatók 
dr Salacz Aladár ügyvédnél. 

Az utolsó kiosztású legelő gazdái ma 
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délután 2 órakor e községháza nagy tanács-
t e r m é b e n tisztújító közgyűlést tartanak. 

I. ker. 137. szám alatt egy és kétszobás 
lakás kiadó. 

Özv. Jánovszky Györgynének 9 hold 
lie eladó. I. 225 szám. 

Majer Mihálynak II. 266 szám alatti 
háza eladó és egy jó fejős tehene eladó. 
Érdeklődni lehet II. 266. szám alatt. 

Antal Jánosnak csabai-ut melletti ta-
nyája, 1 fejős tehén, egy boglya hereszéna 
és 4 akácfa oszlop eladó. 

Eladó I. ker. Szakács-utca 7. számú te-
lek. Érdeklődni lehet IV. 306 szám alatt Hicz 
G y Ö r g y n é n é l . 

Özv. Litauszky Mártonnénak Hegyes-
dűlőben 7 kis hold földje 'tanyával eladó. 
É r d e k l ő d n i lehet T. IV. 172 szám alatt. 

Potoczky György kovácsmesternél egy 
használt igáskocsi eladó. Érdeklődni lehet 
ugyanott. 

Özv. Farkas Pálnénál I. 256 szám alatt 
van két kocsi bükkönyszéna eladó. Meg-
tekinthető az ószénáskertben. 

II. 516 számú ház eladó, vagy tanyás-
földért cserébe adó. 

Vasárnap délután 3 órakor a Kisgazda-
kör értekezletet tart, melyre a tagjait tiszte-
lettel meghívja az Elnökség. 

EREDMÉNYT ÉR EL, HA A 
llililllilllllill 

SZARVASI UJSÁGsban hirdet! 

IHRÁZ'PUSZTAI 
CSEMEG 

Ízletes és olcsóé 
• Kérje minden füszeriizletben! 

SIMON GYULA 
villanyerőre berendezett „HATTYtT-mosodá-
jában, Szarvason: 

Gallérfisztitás darabonként. . 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. 

Kihull a pénze, 
ha rossz a tárcája. Rotikülök, pénztárcák 

átalakítását, 
mosható,modern Cellodin=lámpaerny6k készi* 
tését bármilyen színben és nagyságban vállalja 

Vitális Ilona 
okleveles tanit&nő, Jparmtívcszno. 

S z a r v a s , IV. kerület Beliczey ut 224. szám. 

vvvvvyvvvvvvvvvvv 
A SZARVASI 

KÖZLÖNY 
HÉTFŐN KORA REGGEL HOZZA 
a vasárnap teljes sportturanyagát! 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

TŰZIFA, KŐSZÉN 
és mindennemű tüzelő-
anyag, előnyös fizetési 
fe l téte lek mel let t be-
szerezhető ! 

H O L ? 

Schlesingernél i 
ü. kerüSet, Hunyadi ucca 18. 

Telefon : 97. 

BENCZÚR órás 
órát, ékszert olcsón javit. 

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

o v á c s i k Pá 
fűszer- és csemegekereskedő ajánlja 
dúsan felszerelt raktárát legjutányo-
sabb árak és szolid kiszolgálás mellett. 
Telefon : 7. Telefon : 7. 

Ön nem hiszi e l . . . ? 
Győződjék meg kirakatomban olcsó ára-
imról. Szervizek, Ízléses és olcsó ajándék-
tárgyak egyedüli nagy raktára. Képkerete-
zések. Modern keretlécek, valódi kölni 
BLONDEL-keretek eredeti gyári árakon. 

Épületüvegezés a legolcsóbban! 
G R O S S S Á N D O R 

üveg-, porceilán- és keretezőüzlete. 
PIACTÉR. PIACTÉR. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Frank János 
kárpitosnál kész sezlonok, dívá-
nyok kaphatók. Vállalok minden-
nemű javitást JUTÁNYOS ÁRON. 

Tisztelettel értesítem Szarvas nagyérdemű közönségét, hogy a 

m h 

ar & 

átvettem s azt teljesen átalakítottam. Ebben a szakmában el-
töltött multam garancia arra, hogy ezen uj üzememet is a 
a legnagyobb körültekintéssel fogom vezetni. 

Jelszavam : A legfigyelmesebb S z i v e s p á r l f o g á s t k é r 

kiszolgálás mellett minden- C * 
ben, a mai viszonyoknak W 8 g n © r S d c i n C l O r 
megfelelő árak. vendéglős. 

III III III 

robbanás az árakban 
SZTREHOVSZKYNÁL! 

• r 
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 Szarvasi Újság olvasóinak 
Fentieknek, v a l a m i n t hó-és sárcipöknek szakszerű javítása. külön engedmény! 

Tűzifa és szén áraimat l e s z á l l í t o t t a m ! 

UK ADOLF ma a legolcsóbb ! 
Tegyen egy próbarendelést és meglesz elégedve. Nagy raktár 
és nagy v á l a s z t é k különféle szenekben és tűzifákban. 

Reklámcikkeim 100 kg-ként házhoz szállítva: 
Dorong aprított tűzifa 3*40. P w w Ózdi darabos szén 4 P ̂  Darabos lignitszén 2*80 P 

Ruhrvidéki d iókoksz a leg jobb! 
Olcsó árak! Pontos mérlegelési Előzékeny kiszolgálás! B U K A D O L F 
Minden kisebb tételt is HÁZHOZ SZÁLLÍTOK. tűzifa- és szénkereskedő 

Telefon 26. Szarvas, Piactér 

1 
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Hallgassa meg az 

4 + l csöves DINAMIKUS 
hangszóróval egyfye-épitett 

Olcsóbb és h a t á s o s a b b rekiá 
nem találhat üzletének, vállalatának, 
gazdaságának , vagy műhelyének. 

m 

az 

• Szállítja • 
a * o 

műszerész. 

minden reggel olvassák a tanyákon is. 

Árvaház. Kossuth tér. 

- e s 

a legnagyobb választékban, a legjuíányosabb árakon, 
részletre is vásárolhaí 

F l e i s c h e r J c n Ó óra- és ékszerüzletében. 

NAGY VÁLASZTÉK MNDENFAJTA OPTIKAI CIKKEKBEN! ÉM) 

yyyyyyyyyyyyyyyVV 
Fűtse be s z o b á j á t , mielőtt 

megfázna. De ne 
dobja ki 

p é n z é t ismeretlen szénre, 
fára. Honthynál 
nyugodtan vásárol-
hat. Ezért 

a z o n n a l tegyen egy próba-
rendelést. 

Haviár Dani u. 83. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Alapítva 

1859. 

i- és háztartási-cikkek kereskedése 

EGYEDÁRUSITÁSOK: 

JOBBÁGY- és PERPETUUM 2 aknás kályhák, 

ALFA-tejseparátorok és tejgazdasági cikkek. 

„FLINKOTE" hidegen kenhető asfalt-emulsió 

nedvesfalak szigetelésére és padlóburkolásra. 

• • • É M B I 

Képviselete 

a világhírű 
RUD.SACK 

ekéknek. 

ÁLLANDÓAN NAGY RAKTÁR KÉSZLETBEN: 

Rudvas, vaslemez, sodrony és sodronyszeg, 
csavaráruk, ekefejek, ekevasak, „TIGRIS"-acél-
villák és HERKULES-ásók, törhetetlen zománcu 
PÁNCÉL-ZOMÁNC öntöttvasedények, horgany-
zott- és bádogáruk, festékek, olajok, lakkok. 

Műszaki cikkek: mint gumicsövek, KLINGERIT és ASBESTtömitölemezek- zsinórok, 
HENRY rugós olajozók, STAUFER kenőszelencék, feszmérők. Autó- és traktor-
olajok és zsirok. Kátránypapir, aszfaltlemezek tető- és padlóburkolásra. Szigetelő-

lemezek parafahintéssel. 

Megbizható áruk, olcsó árak, gyors és pontos kiszolgálás! 

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