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Előfizetési árak: 
N e g y e d é v r e 6 p e n g ő , egy hónapra 2 pengő. 

Lapzárta éjjel l ó r a k o r . 

Felelős szerkesztő: 

DR TOKAY LÁSZLÓ 

Japán nem 

Londonból jelentik: Tokiói jelentés 
szerint a japán minisztertanács megállapította 
azon tiltakozóirat szövegét, amelyet a japán 
kiküldöttek a genfi konferencián fognak be-
nyújtani. Tiltakozni fognak a Japánok ebben 
az ellen, hogy a mandsuriai bizottságban a * 

Szovjet és az Egyesült Államok kiküldöttei 
is helyt foglaljanak. Tokiói vélemény szerint 

a mandsuriai ügy japán-kínai kérdés s an-
nak eldöntésénél szükségtelen idegen orszá-
gok kiküldötteinek résztvétele. Tiltakozni 
fognak továbbá az ellen, hogy a Népszö-
vetség Albizottsága kényszeritőleg avatkoz-
zék bele ügyeibe. E tiltakozás Japán és a 
Népszövetség közötti ellentétet még élesebbé 
teszi. 

Kérlelhetetlen szigorral 
hajtj 

a második ötéves tervet 
A kommunista párt központi bizottsága 

határozatot hozott a második ötéves tervre 
vonatkozólag. Terjedelmes programjában a 
legapróbb részletekig kidolgozta munkatervét, 
amely még az első ötéves tervnél is el-
képesztőbb számadatokat tartalmaz az el-
érendő teljesítményeket illetőleg. Nyersvas, 
szén, petróleum, mezőgazdasági és ipari gé-
pek, vegyi anyagok, iparcikkek, élelmi szerek 
fokozottabb előállítása és termelése képezik 
a program főbb pontjait s nem jelentéktelen 
helyet foglal el az állatállomány szaporítása 

s a mezőgazdaság fejlesztése sem. A prog-
ramot a legszigorúbb, a legkérhetellenebb 
terror intézkedésekkel hajtják majd végre. 
Kiterjed a program a szovjet szempontjából 
nem kívánatos elemeknek az eltávolítására 
is, akikkel szemben a legkíméletlenebb mó-
don, a legdraszlikusabb eszközökkel fognak 
eljárni. A bizottság egyidejűleg bizalmat 
szavazott Sztalinnak, minden alapot nélkü-
löznek tehát azok a hírek, melyek távozásá-
ról szóltak. 

Kirabolták a pusztavacsi 
uradalom pénztárát 

A Kóburg hercegi uradalom puszta-
vacsi nagy majorjában, hétfőn este eddig 
még ismeretlen tettesek behatoltak a gazda-
sági irodába, megfúrták a pénzszekrényt s a 
benne levő pénzkészletet, köiülbelül 10 ezer 
pengőt magukhoz vették. A vakmerő kassza-
furást az uradalom segédtisztje vei te észre, 
aki azonnal értesítette a rendőrséget, ahon-
nan még az éj folyamán jelentést küldöttek 

a budapesti főkapitánysághoz, mert való-
színűnek látszik, hogy a kasszafurást buda-
pesti kasszafurók végezték, arra vall leg-
alább is az a gyors és precíz munka, amely-
lyel a masszív páncélszekrényt oly rövid idő 
alatt megfúrták és kiürítették. A főkapitány-
ságról rendőri bizottság szállt ki Pusztavacson 
s erélyes nyomozással igyekszik a tettesek 
nvomára 
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Veszedelmesen terjed 
az influenza 
Amerikában 

Newyorkból jelentik: Az Egyesült Ál-
lamok számos vidékén veszedelmes mérete-
ket öltött az influenzajárvány. Több helyen 
az iskolákat is bekellett zárni, mert többezer 

gyermek megbetegedett. Különösen dühöng 
a járvány az Óceánt járó hajókon. Halifox 
város kórházai zsúfolásig megteltek betegek-
kel, hasonló a helyzet a többi városi és 
katonai kórházakban is. 

Párizsból jelentik: A Toulonban hor-
gonyozó hadihajókon oly veszedelmes mér-
tékben pusztit az influenzajárvány, hogy a 

Ára 10 fillér. 

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

Telefonszám : 6. 

betegek kezeltetésére a rendes kórházak 
befogadóképessége kevésnek bizonyult s 
ideiglenes kórház-barakok felállítása vált 
szükségessé. Az eddigi megbetegedések 
száma jóval túlhaladja a kétezret is. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Tíz évi fegyház 
halált okozó 

súlyos testi sértésért 
Győrből jelentik: Szabados János 

komáromi 22 éves napszámos Ács község-
ben doronggal agyonütötte Péntek Bálint 
ácsi fiatalembert. A törvényszék tegnap Ítél-
kezel bünügyében és 10 évi fegyházra ítélte. 

Apró hirek 
mindenfelől 

Nyíregyházán tegnap választották meg 
a képviselőtestületi tagokat. Jellemző, hogy 
az 54 tag közül csak egy ellenzéki. 

A burgonyatermelő kisgazdák 50 száza-
lék engedménnyel kapnak műtrágyát a föld-
müvelésügyi minisztériumban. 

A Szivárvány nevű francia repülőgépen 
tegnap repülte át egy bátor francia pilóta az 
óceánt. A siker teljesen a franciáké, mivel 
még a gépek is francia gyártmányúak voltak. 

Hóman kultuszminiszter gyengélkedik és 
orvosa tanácsára pár napig ágyban kell ma-
radnia. 

Sipöcz polgármester mint ismeretes, a 
síkos uton elcsúszott és karját törte. Sérü-
lése nem súlyos s igy sebe kéthéten belül 
összehegged. 

Róma közelében egy parasztasszony négy 
egészséges fiúgyermeknek adott életet. A 
gyermekeket Pius, Viktor, Italo ós Romano 
nevekre keresztelték. 

Belgrádban a katolikus szövetségek és 
a szokol szervezetek közt újra kitört a harc. 

lmrédy pénzügyminiszter hazaérkezett 
Genfből. Tárgyalásainak eredményével meg 
van elégedve. A nyilvánosságot a csütörtöki 
minisztertanács után fogja tájékoztatni. 

A Kormányzó a belügyminiszter előter-
jesztésére megengedte, hogy Andréka Ká-
roly főkapitányhelyettesnek és dr Szalay 
József kerületi kapitánynak elismerését tudtul 

Kedden alakult meg a Kereskedelmi Aka-
démia kebelén belül a keleti tanfolyam, 
amelynek megnyitásán Gömbös Gyula mi-
niszterelnök is megjelent és beszédet mondott. 
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Csak egynapos lesz 
a vivóverseny 

(A Szarvasi Újság munkatársától.) 
A Szarvasi Vivóclub' által megrende-

zésre kerülő Terstyánszky-emlékverseny az 
eredeti tervektől eltérően nem két-, hanem 
csak egynapos lesz, vasárnap, január 22-én 
lesz megtartva a Vigadóban. A nevezések 
határidejét is meghosszabbította a rendező-
ség január 21-ig. A benevezettek között olyan 

Január 
ü l 

9-en 
a Ház 

A képviselőház január 29-én ül össze 
és már az első napokon igen időszerű tör-
vényjavaslatokat fognak tárgyalni. Így a Ház 
elé kerül a rokkant és nyugdij javaslat, a 
kereskedelemügyi miniszter javaslatát az 
energiatörvény ügyében, a földmüvelésügyi 
miniszter javaslatát a bortörvény ügyében és 
a kartetjavaslaíot fogják tárgyalni. A kartelek 
uj tagjait is ezek az első gyűlések lesznek 
hivatva kijelölni. 

Belső kölcsön 
az áílamháztartás 

egyensúlyának helyre-

nevek vannak, mint Gerevich, Timár, Hekszh, 
Moszlay, Heller stb. Igen sokan neveztek 
Debrecenből, Szegedről és Békéscsabáról is. 
A verseny már vasárnap délelőtt kezdetét 
fogja venni, de a döntőkre csak délután 5 
órakor fog sor kerülni. Verseny után díjki-
osztás és vacsora lesz az Árpád nagytermé-
ben, majd tánc. 

no ff Ignácot is megszégyenítő szélhámos 
trükkök segítségével egész özönét követte el 
a csalásoknak és visszaéléseknek s csapta 
be a különböző egyházakat s azok vezető-
férfiait.-Beférkőzött többek között Prohászka 
Ottokár katolikus, Raffay Sándor luteránus 
püspök bizalmába s az ő ajánló leveleikkel 
igazolva magát, Amerikában a dollárok ez-
reit szipolyozta ki a hiszékeny emberektől. 
Közben mindenütt, lelkészi hivatását meg-
hazudtoló hevességgel és nyíltsággal foglal-
kozott a nőkkel s a vád nem kis mértékben 
fogja őt ezen a ponton is, az erkölcsiséggel 
ellenkező magaviselete miatt felelősségre 
vonni. A „tiszteletes urat" a kontinensre való 
visszatérése után Bécsben tartóztatták le, 
ahol becstelen, szennyes foglalkozását foly-
tatni akarta. A kiadatási eljárás lefolytatása 
után Budapestre szállítva letartóztatták s a 
büntetőtörvényszék fogja tetteit a teljes rész-
letességig kinyomozni s szélhámossága felett 
ítéletet mondani. 

.ette s mikor a szünet után Frankén képvi-
selő inziltálóját, Blein nemzeti szocialista kép-
viselőt a tegnapi napra a gyűlésen való részt-
vételtől eltiltotta, a teremben a nyugalom 
helyreállt. 

A pénzügyminiszter az államháztartás 
egyensúlyának helyreállítása céljából szüksé-
gesnek tartja igénybevenni a vagyonos osz-
tályok segítségét is. Mégpedig ugy, hogy az 
államnak mintegy 50,000.000 pengő kölcsönt 
nyújtanának, amelyből 25 milliót az állam 
vezető emberei, 15 mitliót a tehermentes 
földbirtokosok, 10 milliót a társadalmi élet 
vezetői. A kormány kijelentette, hogy nem 
akar ja erőszakkal végrehajtani a rendeletet, 
mert alkalmazkodnia kell a nép teherbíró 
képességéhez. 

Január 23-án 
Szarvasra jön 

a „Magyar Játékszín 
Kamaraszínház" 

Bársony Aladár kitűnő staggione tár-
sulat, amely jelenleg Gyulán játszik január 
23-án Szarvasra jön és az Árpád nagyter-
mében tartja meg 8 napos előadássorozatát. 
A társulat közkedvelt titkára Korda Sándor 
már meg is kezdte a bérletgyüjtést. A hely-
árak rendkívül le vannak szállítva. Az első 
két sorban például 10 bérlet 12 pengőbe 
kerül. Műsoron a legkitűnőbb prózai darabok 
szerepelnek és az előadások nívójáról az 
újságok nagy elismeréssel irnak. 

Egy ál-lelkész 
szélhámosságai 
a bíróság előtt 

A budapesti büntetőtörvényszék tanácsa 
m a tárgyalja Csonták Ferenc lelkész szél-
hámos nem közönséges bűnügyét. Lelkész-
nek adva ki magát a legbámulatosabb, Strass-

Uj elöljárókat 
választottak Öcsödön 

Öcsöd községben a községi elöljárók 
választása 1934. január hó 16-án délután 2 
órakor Jeney Viktor tb. főszolgabíró vezetése 
mellett megtörtént. A választók névszerinti 
szavazást kértek, ami a legnagyobb rendben 
megtörtént. A választás eredménye a követ-
kező : Megválasztatott bírónak Oskó Lajos, 
törvénybirónak Révész Lajos, első esküdtnek 
Kovács István, második esküdtnek Szabó 
Dezső, harmadik esküdtnek Kis P. Antal, 
negyedik esküdtnek Erdei Béni, közgyámnak 
Oskó Imre, pénztárnoknak Révész F. László, 
gazdának Gáli Ferenc. 

Verekedés a porosz 
országgyűlésen 

a kommunisták és a 
nemzeti szocialisták 

között 
Berlinből jelentik: A porosz országgyű-

lésen tegnap ismét verekedések voltak a 
kommunisiák és a nemzeti szocialisták kö-
zött. A verekedés Frankén kommunista kép-
viselő azon kijelentése miatt indult meg, 
hogy a nemzeti szocialisták minden életre-
való eszmét tőlük lopnak el s az általuk be-
nyújtott törvényjavaslatok mind kommunista 
ötletek és elgondolások. 

Heves vita előzte meg a verekedést, 
amelynek során Blein képviselő tettleg inzul-
tálta Frankent. A verekedésbe többen is bele-
avatkoztak, ugy hogy a teremőrök alig tud-
ták a felizgatott verekedőket szétválasztani. 
Kern elnök az ülést negyedórára felfüggesz-

Választási küzdelem a tornai kerületben, 
A tornai kerületben január 29-én ejtik meg 
a választásokat. Vitéz Szalay László és gróf 
Hadik János- lépnek fel, az előbbi a Nemzeti 
Egység Pártjának programjával, az utóbbi 
pártonhivüli programmal. 

Megölte az ajándék-sertés. Pupona János 
jákóhalmai cigány egy elhullott sertést ka-
pott a jándékba egy mindszenti gazdától s 
azt zsákba téve a vállára akasztotta. A teher 
azonban nehéznek bizonyult és a nyakába 
akasztotta. Amint igy vitte elvágódott, a zsá-
kot átkötő kötél nyakára hurkolódott és el-
törte a gégéjét. A cigány összeesett és a 
helyszínen meghalt. 

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

Rádión körözik Gábor Sándort, a „Papagáj" 
szökött gazdáját. Tegnap reggel a rendőrséi-
rádiókörözést adott ki a Papagáj megszökött 
igazgatója, Gábor Sándor ellen. A rendőrség 
felhívja az ország összes rendőri és csendőri 
közegeit, hogy ha bárhol megtalálják Gábor 
Sándort, vegyék őrizetbe és erről értesítsék 
a főkapitányságot. Valószínűleg tartják, hogy 
Gábor szombaton tűnt el Budapestről. Hoz-
zátartozói ugy tudják, hogy Gábor Sándor 
Éhn Marietta artistanővel utazott el Buda-
pestről Bulgáriába. A bolgár követség jelen-
tése szerint január l - e óta sem Gábor Sán-
dor, sem Éhn Marietta névre nam adtak ví-
zumot. Ez még titokzatosabbá teszi a mu-
latóhelytulajdonos és az artistanő eltűnését. 

iótékonycélu mozielőadás a Frecska Moz-
góban. Folyó hó 19-én, csütörtökön délután a 
Frecska Mozgóban rendkívüli előadás lesz 
a szegény iskolásgyermekek felsegélyezésére. 
Előadásra kerül Babilon pusztulása és Krisz-
tus élete, kínszenvedése, halála és feltáma-
dása. Rendes helyárak. Az iskolásgyermekek-
nek délután külön előadás 10 filléres belépő-

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. 

I D Ő J Á R Á S 
A budapesti meteorologiai intézet jelen-

tése a következő 24 órára : Fagypontkörüli hő-
mérséklet, esetleg havazás. 

A SZARVASI UJSAG 
hírszolgálata megbízható! 
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Hogy segítsen magán a gazda? 
Irta: Bácskai Izidor v. jószágigazgató. 

A mai szomorú gazdasági viszonyok 
között, amikor a gazdát még az ág is húzza, 
n e h é z dolog tanácsokat osztogatni, hogy mint 
változtassuk meg gazdálkodásunk módját, 
hogy tegyük jövedelmezővé uj befektetések-
kel gazdaságunkat, mikor minden befektetés 
pénzbe kerül, pedig ebből a portékából a 
g a z d á n a k van a legkevesebbje. 

De ez a hiány nem jelenti még azt, 
hogy most már végleg átadjuk magunkat a 
busulásnak és ne próbáljunk magunkon se-
gíteni ott és ugy, ahogy még a mai sanyarú 
viszonyok között is könnyen, egy kicsit több 
munkával, egy kicsit több gondossággal, egy 
kevés tanulással és főleg a régi megrögzött 
rossz szokások és hanyagságok elhagyásával. 

A következőkben megpróbálok a mezei 
gazdálkodás minden ágán végigmenve rá-
mutatni a legkirívóbb hibákra és azokra a 
módokra, amelyek ezeket a hibákat meg-
szüntetni, a gazdálkodást hatékonyabbá, jö-
v e d e l m e z ő b b é képesek tenni anélkül, hogy 

a mostani szűkös viszonyok között a gazdát 
ujabb áldozatokkal terhelnék meg. 

Ne vegyék gazdáink rossz néven tőlem, 
ha néha kissé keményebb hangon is osto-
rozom majd a leggyakoribb hibákat. Higyjék 
meg, csak az irántok való szeretet és segíteni 
akarás vezeti tollamat. 

Tehát végig fogunk menni: 1. a talaj-
müvelésen, ami mindennek az alapja. 2. A 
növénytermelés helyesebb . módjain. 3. A 
trágyázás, trágyakezelés és használat mód-
jain. 3. A takarmánytermelés és takarmány-
növények. 4. Az állattenyésztés és takarmá-
nyozás éspedig: A szarvasmarha, sertés és 
baromfitenyésztés hibáin. 5. És végül a szö-
vetkezés előnyein. 

Fogadják ezeket a nem kért, de leg-
jobb szándékú tanácsokat gazdatársaim olyan 
jó szívvel, mint amilyen jó szívvel én nyúj-
tom azokat. (Folytatjuk.) 

Csődbe jutott Munkács város 
Prágai lapok hosszú cikkekben emlé-

keznek meg egy sajnálatos eseményről. 
Ugyanis a cseh kormány felfüggesztette Mun-
kács város tisztviselői karát s a város ügyei-
nek vezetésével Bleka rendőrparancsnokot 
bízta meg kormánybiztosként. A felfüggesz-
tés oka azt hogy a város már régóta anyagi 
zavarokkal küzd és már majdnem csődbe 
jutott. 

A Kúr ia 
háromévi f e g y h á z r a ité!te 

a ka lapácsos gyilkost 
Tegnap hozott a Kúria végső fokon 

ítéletet Fischl Frigyes kecskeméti kalapácsos 
gyilkos ügyében. A törvényszék felkérésre 
-elkövetett szándékos emberölés miatt a tör-
vényszabta legnagyobb büntetéstalkal mazta rá, 
Fischl fellebbezett és a kúria végső fokon 
háromévi fegyházra ítélte ugyanazzal az in-
dokolással, mint a törvényszék. 

A postaigazgatóság felhívja a közönség 
figyelmét, hogy Szent Erzsébet emlékposta-
bélyegek a postai küldemények bérmentesí-
tésére folyó évi január hó 1-től kezdve már 
nem használhatók fel, s ezen bélyegekkel 
bérmentesített küldeményeket a postahivata-
lok bérmentetleneknek tekintik és megportóz-
zék. A Szent Erzsébet emlékpostabélyegeket 
folyó évi január hó 31-ig (bezáróan) bár-
melyik postahivatal díjmentesen kicseréli más 
forgalomban levő bélyegre. 

A Szarvasi Újság ingyen közli 
mindazokat a hirdetéseket, amelyek-
nek tárgya munkások felvétele, vagy 
•bárminemű munkaalkalom nyújtása a 
munkaadók részéről. 

A gyenge jég miatt veszélyes még a kor-
csolyázás. Tegnap a rendőrségen jelentették, 
hogy a korcsolyázók alatt a jég több helyen 
beszakadt. Ugyanis a jég még nagyon vé-
kony és nem mindenütt birja el a korcso-
lyázókat. Ennek dacára a jégbehordás már 
kétnap óta tart. 

A SZARVASI ÚJSÁG hírszolgálata 
pontos és gyors! 

KÖZGAZDASAG 
i,, ll j M Mil̂ lJ.J 1.1 M h Mitu MU1MHM m) |J I. h tl uJtilii IIL. li>ilM •• IÍM1IN >11. Ilii  

Gyenge volt a keddi piac 
A pénteki piachoz viszonyítva a keddi 

piac igen gyenge volt. A gyengülés csak a 
keresletre vonatkozik. Az árak nem olcsób-
bodtak. A kínálat csirkében tegnap is nagy 
volt. Nagybani bevásárlóárak a baromfipiacon: 
Tojás 6'5—6'8 f darabonként, csirke és tyúk 
80—90 f, kacsa és liba 90 f, pulyka 7 0 - 8 0 
fillér kilogrammonként. 

Helybeli piaci árak 
Buza 8 - 1 3 P, tengeri 5—5'20 P, árpa 

6'80—7 P, zab 6*60—675 P, tökmag 14*50— 
15 P, lucerna 80—95 P. Irányzat: jól tartott. 

T e r m é n y t ő z s d e 
Budapest, 1933. január 17. 

Készárapiac 
Buza 76-os uj 13*80—14*20 

balról-jobbra és ellenkezőleg. 
Terpeszállás rézsut előre: 

4. Karlendítéssel törzshajlitás előre-hátra. 
5. Karlendités oldalt, láblendités hátra 

lebegő állásba. 
Fél guggoló-terpeszállásba. 

Az egyik térd mélyen hajlítva, a másik 
láb oldalt kinyújtva. Kezek csípőre ; s igy 
ebben a helyzetben; 

6. Törzshajlitás a nyújtott láb felé. 
7. A nyújtott láb lendítése magasba. 
8. A nyújtott láb lendítés előre. 

R Á D I Ó 
Szerda, január 18. 

9*15 : A Budapesti Koncert Szalonzene-
kar hangversenye. Közben hirek. 11*10 : Nem-
zetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés ma-
gyarul és németül. 12*00: Déli harangszó az 
Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12*05 : 
Hangverseny. Közben hirek. 1*00: Pontos 
időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2*45: 
Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhi-
rek. 3 '30 : A rádió diákfélórája. 4*00: „Curiené 
asszony munkája." Fuchs István előadása. 
4 '45 : Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 
5 '00 : Szmirnoff Szergej orosz balalajka-zej 
nekarának hangversenye. 5*45: „A kép. 
Novella. Irta és felolvassa Falu Tamás. 6'15 : 
Weile Bárkány Irma hangversenye: „Nyolc 
nemzet népdala." 6*45: Olasz nyelvoktatás. 
7 '15 : „Régi magyar bakancsosok. ' Vitéz 
Berkó István előadása. 8 30 : Szinmüelőadás 
a Stúdióból. „Mindig lesznek Júliák.' Ko-
média 3 felvonásban. Utána pontos időjelzés, 
időjárásjelentés, hirek. 10*00: A Győri trió 
hangversenye. 11*00: Aradi Farkas Sándor 
és cigányzenekarának hangversenye Szánthó 
Gyula énekszámaival. 

Árpa . 
Sörárpa 
Zab . 
Tengeri 
Korpa 

H 77-es „ 14*00—14'50 
„ 78-as „ 1 4 * 2 0 - 1 4 7 0 
.. 79-es 14-30-14-80 
„ 80-as h 14*45-15 '00 

Rozs . . - 6 '15— 6*25 
Irányzat jól tartott. 

Határidőpiac 
Buza márc. 13'42—13'43 Tengeri máj, 

„ májusra 13*81—L382 „ jun. 
Rozs márc, 7"05— 7'06 

Irányzat gyengébb. 

Marhavásár 
Felhajtás 635 darab. III. r. borjú 

I r. borjú . 0 ' 63— 0 7 2 Bárány , 
11. r. „ . 0 * 5 6 - 0'62 

Irányzat lanyha. 

Sertéspiac 
Felhajtás 1200 darab. Zsír . . . 
I. rendű urad. 0 * 8 6 - 0'8S Szalonna -
Közép, szedett 0 - 8 4 - 0'86 

Irányzat vontatott. 

8 ' 9 0 — 9' 10 
10*25~12'50 
9 '00— 9*25 
6 7 0 — 6*80 
6' 18— 6*25 

7 7 0 - 7*72 
8 '13— 8'15 

0 - 4 0 - 0*55 
0 ' 4 0 — 0 ' — 

1 * 2 7 - F35 
0 '97— 1*10 

. Mesterszállás határában a 48 számú tanya 
56 hold földdel, őszi buzavetéssel, haszon-
bérbe azonnal átvehető. Bérleti feltételek 
megtudhatók Öcsödön, özv. Izbéki Bálintné 
242, vagy Páczai Mihály 600 számú házánál. 

. Eladó egy 1096 D-öl terülelü. 3 szobás, 
Betlehemben fekvő beltelkes ház. Az első 
kiosztású közlegelőből 6 járás, Kákán 4 járás, 
Csabacsüdön 2 járás. Vevők jelentkezzenek 
dr. Medvegy György kir. közjegyző helyet-
tesnél, lehetőleg a déli órákban. 

Reggeli torna 
Oldalt terpeszállásban: 

1. Törzshajlitás előre-hátra. 
2. Törzsforditás balra-jobbra és ebben 

a helyzetben karlendités magastartásba és 
törzshajlitás hátra. 

3. Karok lendítésével törzskiigazitás 

Hallgassa meg az 

Olympikon 
• 4+1 csöves DINAMIKUS • 

hangszóróval egybe-épitett 

rádiót 
• az • 

Árpád éttermében. 
• Szállítja ± 

Dankó I 
^ műszerész. J 

kÁrvaház. Kossuth tér. • 
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Te le fon : 

120. 
A l a p í t v a : 

1859. 

vas-, szerszám- , műszak i - és háztar tás i -c ikkek kereskedése. 

Megbízható áruk, olcsó árak, gyors és pontos kiszolgálás 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 

Dr T O K A Y L Á S Z L Ó . 

EREDMÉNYT ÉR EL, HA A 
llll!lllllll!lllllllllllllll!llllllllllllll!l!!llllllllll!lll!llll!lllll!lll!llll!IN SZARVASI UJSÁGsban hirdet! 

APROHIRDETESEK 
Apróhirdetések díjszabása: 

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

. Elköltözés miatt III. ker., 261. számú ház 
eladó. 

. Mindenki 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. 

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

Frank János 
kárpitosnál kész sezlonok, divá-
nyok kaphatók. Vállalok minden-
nemű javitást J U T Á N Y O S ÁRON. 

Ön nem hiszi el . . .? 
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-, porcellán- és keretezőüzlete. 
PIACTÉR. PIACTÉR. 

BENCZÚR órás 
órát, ékszert olcsón javit. 

ARANYAT, EZÜSTÖT VESZ 1 
Piactér. (Katolikus-iskola) 

Irtózatos robbanás az árakban 
TREHOVSZKYNÁL! 

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. X A Szarvasi Újság olvasóinak 
Fentieknek, valamint hó-ós sárcipöknek szakszerű javitása. • külön engedmény! 

1 

IHRÁZ<PUSZTAI 
CSEMEGESAJT 

ízletes és olcsó. 
• Kérje minden füszerüzleíben! 

—t> Kihull a pénze, 
Ka rossz a tárcája* Reizküiök, pénztárcák 

átalakítását, 
mosható,modern CeHodimlámpaernyők készis 
tését bárrailyen színben és nagyságban vállalja 

Vitális Ilona 
okleveles (amiónő, iparmuvesznő. 

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

VVVVVVWVVVVVVVVV 
A SZARVASI 

KÖZLÖNY 
HÉTFŐN KORA REGGEL HOZZA 
a vasárnap teljes sporthiranyagát! 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 
VYVVVVV7VVVVVVVVV 

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

v _ w _ penzet ismeretlen szénre, 
fára. Honthynál 
nyugodtan vásárol-
hat. Ezért 

a z o n n a l tegyen egy próba-
rendelést. 
Haviár Dani u. 83. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

III 
TŰZIFA, KŐSZÉN 
és mindennemű tüzelő-
anyag, előnyös fizetési 

V 

fe l té te lek mel le t t be-
szerezhető í 

H O L ? 

Schiesingerné!! 
II. kerület, Hunyad i ucca 18. 

Telefon: 97. 
Ili 

Kovács ik P á l 
^ fűszer- és csemegekereskedő ajánlja 4 
^ dúsan felszerelt raktárát legjutányo-
^ sabb árak és szolid kiszolgálás mellett. ^ 

Telefon : 7. Telefon : 7. ^ 

Értesítés 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy a 

f f KOZPONT 
szállodái és éttermet 

átvettem. 

Jelszavam: A legfigyelmesebb 
kiszolgálás mellett minden-
ben a " mai viszonyoknak 
megfelelő árak. 

Szives támogatást kér 

Wigner Sándor 
vendéglős. 

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