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Egy moBnár
halálosvégü balesete
Az üzletrészesek nagyrésze nem akarja
elismerni fizetési
(A Szarvasi Újság munkatársától.)
Ismeretesek azok a visszaélések, amelyek a Szarvasi Hitelszövetkezetet előbb felszámolásba, majd csődbe juttatták. Amikor
a Szarvasi Hitelszövetkezet igazgatói állásából Petrásovits
Lajost
szabálytalanságok
miatt elmozdították, még nem is bontakozott
ki az okozott károk nagysága teljes mértékben. A kár igazi nagysága csak most tárul
azok elé a jóhiszemű üzletrészesek elé, akik
a bekövetkezett csőd folytán a törvény szerint üzletrészük ötszörös értéke erejéig tartoznak felelősséggel az intézet veszteségeiért.
Hir szerint akad olyan is közöttük, aki egyszer vett fel ott 200 pengő kölcsönt és emiatt
jegyzett egy 40 pengős üzletrészt, amelynek
most az ötszörösét, 200 pengőt kell neki
visszafizetni. Ez valóban drága kölcsön volt.
Az intézet helyiségében már napok óta
tartanak a tárgyalások dr Tömöty törvényszéki biró előtt, aki kiszállt, hogy a veszteségek fedezésére elkészitett járulékkimutatás
elleni felszólalásokat letárgyalja.
A Szarvasi Hitelszövetkezetnek igen

sok üzletrészese van s emiatt napok óta
nagy forgalom van az intézet környékén.
Hir szerint az üzletrészek kiállításánál is rengeteg szabálytalanság történt és a legtöbb
üzletrészes nem is akarja elismerni azt, hogy
az üzletrészek ötszörösének erejéig felelősséggel tartozna.
A kimutatott veszteség 237.893 pengő,
ha ezt valóban behajtanák és be lehetne
hajtani, ugy Szarvas gazdasági élete nagyon
megérezné ennek a negyedmillió pengőnek
elvesztését, mely mondhatni katasztrofális
volna.
Szarvason két nap óta másról sem beszélnek, mint a Hitelszövetkezet csődjéről és
legtöbben abban reménykednek, hogy a veszteség tényleges behajtására nem kerül sor.
Különböző indokokat hoznak fel eme feltevésük indoklására, amelyek közül igen figyelemre méltó az, hogy a tagok felelősségének
rigorozus keresztülvitele elsősorban a szövetkezeti eszmét ölné meg Szarvason hosszú
évtizedekre.

Súlyos szerencsétlenség történt tegnap
a Gádoros melletti kiskirálysági motormalomban. A főmolnárt, aki egyben az üzem vezetője is, gépvizsgálat közben elkapta a motor
főtengelye és teljesen összezúzta. A főtengely
mintegy 2000 fordulatot tesz meg és a főmolnárt ily gyorsan forogva mindig odaütötte
a földhöz. A sok ütődés következtében lábai
térden felül letörtek, feje pedig darabokban
hevert a gépház padlózatán.

Nagy gyülésFranciaor szágban a békar evizió mellett
Párizsból
jelentik:
Tegnap
délután
Samperyben a Savoy megye fővárosában
hatalmas közönség jelenlétében tartotta nagygyűlését a franciaországi békebarátok szövetsége, A gyűlésen dr Ledermann Károly
magyar származású genfi tanár szólalt fel s
ismertette Magyarország
helyzetét
a trianoni szerződés óta. Kifejtette azokat az
okokat, amelyek szerint csak a trianoni szer-

ződés revíziója által érhető el a tartós, igazi
béke. Felszólalására Andreaux képviselő válaszolt s kijelentette, hogy Franciaország ma
már széles rétegekben óhajtja a revíziót. A
gyűlésnek nagyon nagy jelentősége van,
mert a szórványos esetektől eltekintve Franciaországban ez volt az első nagyobb szabású
tüntetés a trianoni békeszerződés ellen.
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Farkasok garázdálkodnak Erdélyben
és Romániában
Bukarestből jelentik: Bertalan Áron
hosszufalusi székely Brassóba indult gyalog.
Útközben a hideg miatt északról levonuló
farkasok közül három megtámadta, A székely
nagyon bátran védekezett, bicskájával keltőt
leszúrt a harmadik pedig elmenekült. Bertalan súlyos sérülésekkel ért Brassóba.
Konstanzából, amelyet a hófúvások
teljesen elzártak a külvilágtól, elindult Vajna
Mihály
lovon, hogy birtokát megnézze.
Útközben egy huszonöt farkasból álló falka

támadt rá, amelyek lovára és őreá ugráltak.
Vajna Mihály késével és vadászfegyverével védekezett, négy-öt farkast le is lőtt,
de maga már nem lett volna képes védekezni, mert egy már karját marta, egy
pedig lovának a nyakába
harapott. A
lövöldözésre egy véletlenül arrajáró erdőőr
jött elő, akinek a segítségével sikerült a farkasoktól megmenekülnie. Tizenegy farkast
lelőttek, a többit pedig megsebesítették. Vajna
karján szenvedett kisebb sérülést.

Ára 10 fillér.

Felborult egy autóbusz
Miskolc közelében
Sajószentpéter és Veresd község közelében felborult egy autóbusz, amely mintegy
tizennégy iparost vitt Miskolcra az ózdi
vásárról. Az autóbusz megrongálódott, három
ember súlyosan, kettő könnyebben megsebesült.

Zsirsertésexport
A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara
felhívja a sertéshizlalókat, hogy kiszállításra
alkalmas zsirsertéseiket sürgősen jelentsék
be a Magyar Mezőgazdasági Kiviteli Intézetnél, mert az a hir járja, hogy nagyobb szállítmányra lesz szüksége Csehszlovákiának.
Tájékozás céljából közli a felhívás, hogy
csak 160 kilón felüli mangolica és mangolicakeresztezésü sertések jelenthetők be, mert
a prágai piac csak a páronként 400 kg körüli prima zsirsertéseket keresi.
uuuwfynfrMVMyi^rr""^^

Apró hirek
mindenfelől
Barcelonában Sikualada községben
a
rendőrség egy titkos bomba- és lőporgyárat
leplezett le. A raktáron levő, mintegy 3000
bombát, nagymennyiségű lőport és fegyvert
a rendőrség elkobozta.
Tegnap reggel halt meg Klagenfurtban
Nussey Mihály az utolsó Radetzky harcos.
A Magyar Revíziós Liga Pécsett tegnap
naggyülést rendezett, amelyen Hunyadi Sándor gróf „A revízió uj utjai" cimmel igen értékes előadást.
Párizsi jelentés szerint egy koreai megölte Csueng-Sziu-Fu mandzsúriai minisztert.
Ilmeneauban a munkanélküliek megtámadták a polgármesteri hivatalt.
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Tiz évi fegyházra Ítélték
Baráth Györgyöt
Baráth György bűnügyében ma hozott
Ítéletet
a
budapesti
büntetőtörvényszék.
Baráth mint ismeretes még 1926-ban Nagyszalontán agyonlőtt egy rendőrt, egyet megsebesített és az őt üldöző autó soffőrjét a
fején súlyosan megsebesítette, úgyhogy az két
nap múlva meghalt Baráth azután átszökött a
határon és Budapestre ment.
A román hatóságok ismételten kérték
kiadatását, de ezt a magyar hatóságok megtagadták mivel Baráth magyar állampolgár,
azonban Budapesten is elkövetett bűntényeket és ezért a büntetőtörvényszék tegnap
tárgalta ügyét. A törvényszék szándékos
emberölés vétségében mondta ki bűnösnek
és 10 évi fegyházra ítélte.

Königsberg mellett kigyulladt a neidecki
kastély, amely Hindenburg elnök tulajdonát
képezi. A kastély vizvetékcsöveiben megfagyott a viz és ezeket melegítve nem vették
észre, hogy némelyik át is tüzesedett A tüzet az áttüzesedett csövek okozták. A kár
jelentékeny, mivel régiségek -pusztultak el.

a

tisztviselők

fizetését

Bukarestből jelentik: Az uj kormány
első ténykedéseképpen leszállította a tisztviselői fizetéseket. A fővárosi tisztviselőkét
10, a vidékiekét pedig 12 százalékkal. A
rendeletnek azonban van egy másik szakasza is. amely kimondja, hogy az 1933. évben nem szabad tovább csökkenteni a tisztviselői fizetéseket.

Francia t e r v a v e s z e d e l m e s
német-osztrák egység
elhárítására
Budapestről jelentik: Az egyik nagy
angol lap terjedelmes cikkben foglalkozik egy
francia tervvel, amelynek célja útját állani
az osztrák-német egységnek. A terv szerint
Franciaország keresztül akarja vinni, hogy
Ausztria legyen örökké semleges. A titkos
tárgyalások és megbeszélések már folynak
is Európa három fővárosában. Az első nyilt
lépést már meg is tették a franciák, hogy
egyrész
Ausztria—Németország,
másrészt
Ausztria—Olaszország közti megegyezés ne
jöjjön létre, ugyanis Ausztria nem kap kölcsönt Franciaországtól. A cikk elmondja tovább, hogy a franciák igyekeznek arra, hogy
Ausztriát megfosszák Önrendelkezési jogától.
A franciáknak emellett más terveik .is vannak.
Ugyanis Ausztria megkötésével Magyarországot ís megkötnék,

A Magyar Játékszín
Kamara Színház vendégjátéka
Szarvason
január 30<tól február 8eig
Ritka műélvezetben lesz része a szarvasi
szinházlátogató közönségnek január 30-tól
február 8-ig, mert ezen idő alatt tartja előadásait az Árpád-szállodában a Magyar Játékszín Kamara Szinház. A társulat tagjai
között nem egy nevet találunk, mint Sze-
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1933. január 11.

pessy Edith, Gyarmati Anikó, Jellinek Pál, szerint hazánkban is terjed az influenza, de
kiknek elsőrangú képességeit már ismeri az igen enyhe lefolyású. Január 15-éig
Szarvas közönsége. A társulat művészi veze- Budapesten 5 szövődményes influenza megtője Bársony Aladár évekig a miskolci, deb- betegedés történt és csak egy végződött
receni színházak és legutóbb pedig 3 éven halállal,
Különös öngyilkosság. Egy dr Schulte
át a budapesti Uj-Szinház főrendezője volt
és igy már az ő neve is elég biztosíték arra, Werner nevü orvos, magántanár különös
hogy abszolút tökéletes művészi teljesítményt módját választotta az öngyilkosságnak. V e g y i ,
laboratóriumában ugyanis oly vegyiszereket
kap a közönség.
A társulat titkára Korda Sándor, aki ' fejlesztett, amelyek gázai kémiai egyesülés
szintén régi kedves ismerőse a szarvasi kö- folytán robbanást okoznak. A robbanás telzönségnek, a tegnapi nappal megkezdette a jesen elpusztitolta a laboratóriumot. Itt találbérletgyüjtést. Tekintettel a nehéz gazdasági tak rá a teljesen összetépett, összeroncsolt
viszonyokra, a bérletárak rendkívül olcsók: orvos holttestére. Szörnyű tettét, tekintettel
arra, hogy anyagi gondjai nem voltak, való10 db I. rendű zsöllyeszelvény 12 P,
A szelvények minden esti előadásra színűleg idegrendszerének teljes összeroppanása miatt követte el.
korlátlan mennyiségben érvényesek.
A társulat jelenleg Gyulán működik s
Kiosztják a Baumgarten dijakat. A Baumaz ottani sajtó a legnagyobb elismeréssel garten alapítvány irodalmi dijait ma délután
nyilatkozik a társulat működéséről.
6 órakor fogják az arra legérdemesebb írók
és költők közölt kiosztani. Háromezer pengős dijakat a következők fognak kapni:
Erdélyi József, Illyés Gyula, Tamási Áron,
Gellért Oszkár, Szép Ernő, Gyergyai Albert,
dr Váczy Péter. Ezeken kívül dr Szabolcsi
B e n c e és Török Sándor ezer-ezer pengőt
Álhírek Mussolini elleni merényletről. Egyes
fognak kapni. Egyébként az idén is ép ugy,
budapesti és külföldi lapokban, hirek jelenmint máskor számos kisebb segélyt fog az
tek meg, amelyeknek alaptalanságát tegnap
alapítvány nyújtani különösen fiatal íróknak
bizonyította be a budapesti olasz követség.
és költőknek,
A hirek Mussolini ellen elkövetett merényA prágai autótaxisok nem fogadják el a
letet tárgyalnak' a hir nem más mint légből
kormányszabta feltételeket. Amint jelentettük
kapott koholmány.
Prágában az aulótaxisok sztrájkba léptek.
Evang.
egyházi
hirek. A Protestáns
Malypejr miniszterelnök magához kérette a
Leányegyesület sokoldalú szociális munkája
taxisokat és megeggyezésre akart velük jutni.
és jótékonykodása melleit a vallásos élet
A megeggyezést közvetítő soffőr bizottságnak
hathatósabb fellendítésére számban is folyazonban kijelentette, hogy nem bocsátkozton növekvő tagjait öt bibliai körre osztotta
nak tárgyalásokba és ha az a bizottság
be, akik részére szerdán és szombaton 3
helyen tartanak bibliai órát. Utána az egye- megegyeznék, nem fogadják el, mivel az
sület munkaprogrammját
tárgyalják s a állatuk követeltekbői semmit sem engednek.
munkát felosztják. Működésűk valóban a
gyakorlati kereszténység felé való haladás,
amire lelkületüknél fogva leghivatotíabbak az
eddig is szép múlttal rendelkező leányegyesületi tagak.
Olcsóbb lesz a vasút. A kereskedelemügyi miniszter a vasúti tarifát 1933. február
1-től próbaidőre 25 százalékkal mérsékelni
fogja. Ha az olcsó vasút beválik, akkor a
kormány ujabb intézkedéseket fog életbeléptetni a tarifa csökkentését illetőleg.
A csabacsüdi ev. egyház 1933. január
29-én, vasárnap délelőtt tartja mult évi zárszámadási közgyűlését, melyre ezúton is
meghívja az érdekelteket.
Vallásos előadás. A KIE ifjúsága vasárnap délután 5 órakor előadást rendez az
árvaházi diszreremben. A közének után
Brózik Ilona, Pékár Ziza, Roszrajovics András,
Kriska György, ifjú Klimaj Mihály, Kovács
Bözsi, Bolcsik Juli és Johrend Márton egy
Törökországban lejátsodó missiós darabot
adnak elő. Ének és szavalat után Krón
Ferenc árvaházi gondnok lelkész tart előadást
„Az ifjúságnak evangeliumi feladatairól". A
közénekeket Borgulya Endre ev. tanitó az
ifjúság vezetője kiséri.
Felhivatnak mindazon olvasók, akik az
ipartestület könyvtári könyveit igénybe szokták venni, hogy a náluk levő összes könyveket, leltározás céljából folyó hó 22-én és
folyó hó 29-én a könyvtári órák alatt okvetlen szolgáltassák be. — Elnökség.
Enyhe lefolyású az influenza járvány.
Külföldi értesülésünk szerint az influenzajárvány
Angliában
és
Franciaországban
óriási méretekben dühöng. A tisztiorvos

Keresik egy elmebeteg hozzátartozóit.
Gyomán tegnap előállítottak a rendőrségen
egy igen gyanúsan viselkedő nőt. Mivel a
rendőrségen is igen gyanúsan viselkedett,
kihallgatták. Kihallgatása során megállapították
hogy Kovács Teréznek hívják, de hogy hova
való, azt nem ludta megmondani. A szegényházban helyezték el, mig nem jelentkeznek
hozzátartozói.
Letartóztattak egy kolozsvári újságírót.
Ez év január 10-én a kolozsvári állambiztonsági rendőrség letartóztatta Gyárfás Endre
Kolozsvárott élő magyar újságírót. A letartóztatás oka a Román állam ellen irányuló
bűncselekmény, vagyis az orosz szovjet számára Való kémkedés gyanúja volt. Tegnapelőtt azután a vizsgálóbíró váratlanul szabad
lábra helyezte Gyárfást, mert nem talált
kellő bizonyítékokat, amelyekkel a vádat
alátámaszthatta
volna. Voltak ugyan az
ügyészség kezében Írásbeli bizonyítékok is,
amelyek Gyárfás bűnösségét igazolták völna,
ezeket azonban részint Gyárfás, részint a
grafológiai tudomány megcáfolta. Egyébként
is az egész gyanú valószínűtlennek és alaptalannak látszik s ezért vált szükségessé
Patia vtzsgálóbiró szerint a vádlott szabadonbocsátása. A szabadlábra helyezéssel
szemben az ügyészség felfolyamodással élt,
a vádtanács azonban elutasította azt s elrendelte a vádlott szabadon bocsátását.

IDŐJÁRÁS
A budapesti meteorologiai intézet jelentése a következő 24 ó r á r a : Borult, ködös idő,
fagypontkörüli hőmérséklet, a déli széleken
esetleg havazás.
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Hogy segítsen magán a gazda?

A S Z A R V A S I ÚJSÁG hírszolgálata
pontos és gyors!

Irta: Bácskai Izidor v. jószágigazgató.

Talajmüvelés alatt értjük a termőtalajnak
termelés céljából való megmunkálását, akár
kézi, akár állati, vagy gépi erővel történjék
is az. Ezen a téren követik el gazdáink a
legtöbb hibát hanyagságuk és az ősi rossz
szokásokhoz való ragaszkodásuk által a legtöbb kárt, bár ezen a téren lehet a legkönnyebben és a leggyorsabban segíteni a
bajokon.
Első és fő szabály, amit a talajmüvelésnél soha, semmi körülmények között szem
elől téveszteni nem lenne szabad; Takarékoskodjunk a talajnedvességgel és mindent a maga
idején végezzünk. Ez a szabály a mi szélsőséges szárazföldi éghajlatunk alatt okvetlenül betartandó és ennek betartása maga is
terméseink
rohamos emelkedésével jutalmazza meg a gazdát.
A talajnedvességgel való takarékoskodást már az előző termény aratása után közvetlenül kell megkezdenünk és pedig a tarlóbuktatás által.
Ritka év az, hogy közvetlenül a kalászos őszi gabona lekaszálása után ne lenne
a földnek annyi nedvessége még, hogy ne
lehetne a tarlót 2 — 3 cm mélyen lebuktatni
és a talajt igy porral borítani, ami megakadályozza a talajban még meglevő nedvesség
hirtelen elpárolgását, védő réteget képezve
felette a porral és a talajban levő láthatatlan apró szervezetek folytathatják áldásos
munkájukat, a talaj beérik, vagyis a következő későbbi szántásnál nem fog rögöket
képezni és a benne foglalt oldatlan állapotban levő növényi tápanyagok oldható és igy
a gyökérzet számára felvehetővé lesznek,

sőt ezek a végtelenül kicsiny szervezetek
(talajbaktériumok) a levegőből is képesek a
növény legfontosabb tápanyagát, a nitrogént
állandóan felvenni és azt a növénynek könynyen feldolgozható állapotban átadni. Tehát
a tarlóbuktatással nemcsak a talaj (fizikai)
állapotát javítjuk meg és tartjuk meg, hanem
még ezenkívül növényi tápanyagokban is
gazdagítjuk.
Ha ezt a müveletet elmulasztjuk, amint
gazdáink általában el szokták mulasztani,
akkor a taiajbaktériumok munkája a kiszáradt talajban megszűnik, a talaj összerepedezik és ezáltal még a mélyebb rétegek is
elvesztik nedvességüket, a későbbi talajmunka jószágkinzás, szerszámpusztitás és
éles hantokkal borított szántás lesz, aminek
a jövő évi termés vallja kárát, tehát tarlóbuktatás, amint a kéve össze van rakva. A
tarlóbuktatás nemcsak a talajnedvesség megőrzésében fejti ki jótékony hatását, de a
gyomirtásnak is a leghatásosabb eszköze. A
vékony porréteggel takart elhullott gyommagvak a legkisebb csapadékot is kihasználják a csírázásra és ezek aztán a következő mély szántással el is pusztíttatnak.
Megjegyzem, hogy a tarlóbuktatás jó
hatása csak akkor érvényesül, ha valóban
porréleggel borítjuk talajunkat és nem rögökkel, amelyek között a szél, nap szabadon
hat a talaj kiszárítására. A legalkalmasabb
eszköz erre a célra a tárcsás borona, de
ennek hiányában, az eke is megteszi a szolgálatot, persze borona és henger használata
mellett.
(Folytatjuk.)

Haivankét éves a német egység

Móka est az Ipartestületben. A Szarvasi
Iparosasszonyok
és Leányok Egyesülete
karöltve az Iparosok Bocskay SE.-vel, január
29-én nagyszabású mókaestet rendez az
Ipartestületben. A nagyszerűnek ígérkező
móka-estre belépődíj nem lesz, csak a műsormegváltás kötelező 60 fillérért.

A tegnapi porosz országgyűlésen az
egyik képviselő folszólalására megemlékezés
történt arról, hogy a német egység hatvankét
éve jött létre, mert Bismarck 1871. január
18-án hozta létre. A német egység létrehozása
alapja lett a német világbirodalomnak. A
bismarcki politika pedig főerőssége voltNémetországnak a világháborúban. A felszólaló
képviselő szavaim a kommunista képviselők
kivonultak a teremből, mig a többi pártok
képviselői helyükről felállva adták tanújelét
Bismarch iránti tiszteletüknek, akinek mint
vaskancellárnak oroszlánrész jutott a német
egység kivívásából.
Dalest az Ipartestületben. A Szarvasi
Dalkar folyó hó 21-én szombaton dalestélyt
tart, amelyen nagyszerű műsorszámok kerülnek előadásra.
Hoover és Roosvelt találkozása. Hoover
•és Roosvelt mint értesülünk találkoznak. Találkozásuktól amerikai körökben sokat várnak. A találkozást a volt elnök és a mostani
elnök között Stimson hozta össze. Roosvelt
nem kételkedik, jóllehet a kormányt csak
március 1-én veszi át, mert ugy gondolja,
hogy az állam életére veszedelmes lehet, ha
nincs vezetője. Hoóver és Roosvelt találkoz á s a mellett beszélnek még Hoover és Laval
találkozásáról is.

A Szarvasi Újság i n g y e n közli

mindazokat a hirdetéseket, amelyeknek tárgya munkások felvétele, vagy
bárminemű munkaalkalom nyújtása a
munkaadók részéről.

Reggeli torna
A tegnapi számban a 3-as számú gyakorlatnál törzskanyaritás helyett a törzskiigazítás, sajtó hiba. Ezzel kapcsolatban tudatom
mindazokkal, akiket a tornagyakorlatok érdekelnek, hogy még csak ezen a héten közlünk tornagyakorlatokat.
1. Gátfutóiilés. Az egyik láb előre kinyújtva, a másik lehetőleg derékszögben hajlítva és oldalt fordítva. A kézzel a hátsó lábfej alsó szélén és a mellső lábfej külső szélén a lábujjakat fogjuk. Törzshajlitás előre2. Alapállás. Szökdécselés alsó lábszáremeléssel, hátra és előre bokázás és lábujjhegyelés.
3. Nyujtottülésböl. Törzshajlitás mélyen
előre a lábfejekbe fogódzva, emelés oldalsó
fekvőtámaszba, a szabad kart oldalt magastartásba emelve és törzs-sülyesztés hátonfekvésbe.

ÁD I O
Csütörtök, január 19.
9*15: Az Országos Postászenekar hangversenye. Közben hirek, 11*10: Nemzetközi
vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és
németül. 12 0 0 : Déli harangszó az Egyetemi
templomból, időjárásjelentés. 12'05: Az Egyetemi Énekkarok szólókvartettjének hangversenye. Közben hirek. 1*00: Pontos időjelzés,
időjárás- és vízállásjelentés. 2*45: Hirek,
élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.
4 ' 0 0 : „A tüzerdő aranya." Magyary Thoma
István előadása. 4 ' 4 5 : Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5 ' 0 0 : A m. kir. földművelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata.
5'00—5'30: (Budapest II.) Gramofonhangverseny. 5 ' 3 0 : A Korál Kamaratársaság egyházzenei hangversenye a Salétrom utcai református templomból. 6 5 5 : „Mindennapi csodák." Zágon István felolvasása. 7'25: Operaház
előadásának ismertetése. 7 ' 3 0 : A m kir.
Operaház előadásának közvetítése. „Rigoletto
dalmű 4 felvonásban. A II. felvonás után
pontos időjelzés, hirek, ügtőversenyeredmények. 10*00: Időjárásjelentés. Utána Magyary
Imre és cigányzenekarának hangversenye.
11*00: Tánczene. Gramofonhangverseny.

lltilllllMhllltllilmli

Helybeli piaci árak
Buza 8 - 1 3 P, tengeri 5—5'20 P, árpa
6 * 8 0 - 7 P, zab 6 * 6 0 - 6 7 5 P, tökmag 14 5 0 —
15 P, lucerna 80—95 P. Irányzat: jól tartott.

T e r m ény tőzsde

•

6*10— 62
'0

Árpa .
Sörárpa
Zab .
Tengeri
Korpa

8*90- • 9*10
10*25- 12*50
9'25
9*006 60- • 6 7 0 ,
6'10- • 6 ' 2 0

Irányzat gyenge.

Határidőpiac
7* 10Buza márc.
13'20-13'21
Rozs majusra
7*52májusra 1 3 ' 6 0 - 1 3 ' 6 1
Tengeri maj.
7*91Rozs márc,
6 ' 8 0 - 6*81
jun.
Irányzat elgyengült.

Sertéspiac
Felhajtás 2100 darab.
Zsir , . .
L rendű urad. 0 ' 8 4 — 0*86
Szalonna .
Közép, szedett 0*82— 0'84
Irányzat változatlan.

4*1 csöves D I N A M I K U S
hangszóróval egybe-épitett

±
I

rádiót
gr

Készárupiac
uj 1370—14*10
„ 13*90— 14*40
„ 14*05—14*50
14*20—1470
„ 14*35—14*90

•

Olympikon

Budapest, 1933. január 18.
Buza 76-os
77-es
78-as
79-es
80-as
Rozs

Hallgassa meg az

.

7*12

75
'3

#

m

roo-

1*30
ro5

m

m

M

az

•

Árpád éttermében.
•

Szállítja

•

Dankó I

I

1*25-

7*93

•

műszerész.

J

Kossuth tér.

Árvaház.

I

J

1933. január 36,

SZARVASI "ÚJSÁG

4 oldal

Telefon
a

vas-, s z e r s z á m - , műszaki- é s háztartási-cikkek

Megbízható áruk, olcsó árak, gyors és pontos

Felelős kiadó és laptulajdonos:

nagyrabecsüli vevőmnek már 10 pengős vásárlás

esetén

ÍC00 PENGŐS életbiztosítási kötvényt adok teljesen díjmentesen.
Ezzel szemben áraimat, a nehéz helyzethez mérten melyen leszállítottam. Dusán
felszerelt raktárral rendelkezem: RÁDIÓK, K E R E K P A R O K , CSILLÁROK, VILL A N Y S Z E R E L É S I ANYAGOK, IZZÓK, V A R R Ó G É P E K . Mindezek javítását szakszerűen, jótállással végzem. Irógépjavitást vállalok.

EREDMÉNYT ÉR EL, HA A
IllllllllllllilllIlilllilllllilllllIHM

SZARVASI UJSÁGíbait hirdet!

APRÓHIRDETÉSEK

Telefon 59.

llilli
TŰZIFA, K Ő S Z É N

Apróhirdetések dijszabása:

IHRÁZsPUSZTAI

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

. Megbízható, ügyes bejáró takarítónőt fölveszek. Cim a kiadóhivatalban.
. Jómagaviséletü tanulót felveszek, Stefáni
Mihály rádió-, villany- és kerékpárkereskedő.
Szarvas, Árpád bazár.
. Vennék földet 5 0 — 3 0 0 katasztrális
B ő v e b b e t a szerkesztőségben.

holdig.

- Egy teljesen uj Singer varró- és himzögép
kéztől sürgősen eladó. Cim a kiadóhivatalban.
. Mindenki gyűjtse össze a Szent
pótkávés fejeket és bélyegeket.

István

. Egy Öcsödön és egy Kondoroson lakó
jóbeszédü fiatalember helyi alkalmazást kaphat. Levélben vagy személyesen
értekezni
lehet a kiadóhivatalban.
. IV. ker., 295. (Tessedik u.) ház, sütöde,
üzlethelyiséggel együtt eladó. Érdeklődni lehet Steinfeld J e n ő péknél.

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

Ön nem hiszi e l . . , ?
Győződjék meg kirakatomban olcsó áraimról. Szervizek, ízléses és olcsó ajándéktárgyak egyedüli nagy raktára. Képkeretezések. Modern
keretlécek, valódi kölni
BLONDEL-keretek eredeti gyári árakon.

Épületüvegezés a legolcsóbban!
GROSS SÁNDOR
üveg-, porcellán- és keretezőüzlete.
PIACTÉR.

S Z T R E H O V S Z K Y M . c é g S z a r v a s , Piactér,

izleies és olcsó.
^

Kérje minden fiiszerüzletben!

B3=> Kihull a pénze,
ha rossz

Piactér.

(Katolikus-iskola)

Telefon: 97.

mosható,modern Cellodinslámpaernyők készis
tését bármilyen színben és nagyságban vállalja

Vitális Ilona
o k l e v e l e s tanítónő,

Szarvas,

IV. kerület

tparmüvésznő.

Beliczey ut 224.

szám.

vvvvvvvvvyvvvvvvv
A SZARVASI

K o v á c s i k Pál
^
•
a

fűszer- és csemegekereskedő ajánlja
dúsan felszerelt raktárát Iegjutányos a b b árak és szolid kiszolgálás mellett.
T e l e f o n : 7.
T e l e f o n : 7.

^
^

KÖZLÖNY
i

HÉTFŐN KORA REGGEL HOZZA
a vasárnap teljes sporihiranyagát!

AAAAAAAAAAAAAAAAA
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FÜtse

w

p e n

be

_

m

szobáját
megfázna.
dobja ki

mielőtt
De ne

ismeretlen

szénre,

m_

z e t

Értesítés
Tisztelettel

értesítem

vásárol-

azonnal

tegyen

egy

próba-

a

nagyérdemű

közönséget, hogy a

f f KOZPONT

11

szállodát és éttermei
átvettem.

fára. H o n t h y n á l
hat. Ezért

ARANYAT, EZÜSTÖT V E S Z !

II. kerület, Hunyadi ucca 18.

átalakítását,

nyugodtan

órát, ékszert olcsón javit.

Schlesingernél!

a tárcája. Retikülök, pénztárcák

PIACTÉR.

BENCZÚR órás

és mindennemű tüzelőanyag, előnyös fizetési
f e l t é t e l e k m e l l e t t beszerezhető !
HOL?

Jelszavam: A legfigyelmesebb
kiszolgálás mellett mindenben a mai viszonyoknak
megfelelő árak.

rendelést.
Haviár Dani u. 83.

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Szives támogatást kér

Wigner Sándor
vendéglős.

