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Döntő tanácskozást kezdtek 
Londonban a háborús 

adósságokról 
Az angol külügyminisztériumban 

döntő tanácskozás kezdődött a há-
bonus tartozások kérdésének rende-
zéséről. A tanácskozásra megérke-
zett Washingtonból Sir R o n a l d 
Lindsay angol nagykövet is, továb-
bá Tyrrell lord párisi angol nagykö-
vet. A kormány tagjaiból miniszter-
'közi bizottság alakult, amelyben 
Macdonald miniszterelnök, Bald-
wí|n, a titkos tanács elnöke, Sir John 
Simon külügyminiszter és Neville 
Chamberlain pénzügyminiszter vett 
részt. A hétfői tárgyalásokról a 
külügyminisztérium csak szűkszavú 
k o m m ü n i k é t adot t ki, amelyben köz-
li, hogy a megbeszéléseket kedden 
folytatiák. A tanácskozás lefolyásá-
ról semmit sem lehet meg te ln i , a 
hivatalos körök olyan titokzatos hall-
gatásba burkolóznak. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ausztria bevezeti a mílícía-
rendszert 

A leszerelési konferencián Metz 
osztrák delegátus bejelentette, hogy 
az osztrák kormány rövidesen be-
vezeii a miücia-rendszert, miután a 
katonai egyenjogúság kérdésében 
létrejött öthatalmi egyezmény feljo-
gosítja erre. 
m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Hogyan táplálkozzék 
az influenzás beteg 
A mostani nagy influenzajárvány 

-alatt a t angol orvosok tanácsokat 
adnák az Influenzás beteg táplálko-
zására nézve, mert a helyes táp-
lálkozásnak igen nagy befolyása van 
a betegség gyors és könnyű lefolyá-
sára. Tanácsaik ezek: 1. Az első 
két napon, ha láz van, az influenzás 
beteg ne fogyasszon szilárd táplálé-
kot, hanem friss limonádét^oránzsá* 
dot, vagy hideg tejet. 2. A harma-
dik naptól kezdve, amikor a beteg 
már jobban van, könyü, szilárd táp-
lálék mellett Igyék a beteg minél 
több tejet, mert a tej üdítő, gyor-
san emészthető és tánláló. 3. A 

Víaí éplí a macószugi 
fiegylkö&ség 

A Macózugi, Macóéri és Szappa-
noszugi egyesült hegyközség elhatá-
rozta, hogy a Petőfi-utca végétől a 
macózugi közös kutig téglajárdát 
készittet a hegyközség területén la-
kók részére. Ez az útépítés a hegy-

község vezetőségének helyes gazdál-
kodását dicséri. Nagy súlyt helyez 
a hegyközség vezetősége a gyümölcs-
nemesilésre. Ezen a téren már eddig 
is szép eredményeket ért el. 

Az Országház kupolacsarnoká-
bóltemetik Apponyí Albert grófot 

minden beszédében, amelyet a kép-
viselőházban tartott, a demokrácia 
mellett szólott, az általános egyenlő 
titkos választójogot kívánta s a nép 
érdekelnek istápolását követelte. A-
mikor ezeket hirdette, mindig arra 
hivatkozott, hogy a magyarságnak 
az egész világ előtt meg kell mutat-
nia, hogy igazságtalanul éri az el-
nyomás és az országcsonkitás, mert 
Magyarország mindig a népjogok 
és a szabadság hazája volt. 

Ezt hirdette Apponyi a külföldön 
is. Mert szerte a világon ünnepelték 
Apponyit, mint nagy szónokot és 
ezt a páratlan tehetséget állította az 

lábadozás idejében testmeleget és 
energiát termelő fehérjéket, szénhid-
rátokat és zsírokat, különösen sok 
vajat és vajjal készült ételt adjunk a 
betegnek és napközben többször te-
jet. Ezeket a "tanácsokat nálunk is 
meg kell fogadni, hogy a beteg-
ség lefolyása könnyű, a be teg fel-
iépülése pedig gyors legyen. 

Apponyi Albert gróf hült tetemét 
Genfben a Szent Józsefről elnevezett 
templomban fogják felravatalozni, 
ahol február 10-én pénteken délelőtt 
11 órakor ünnepélyes gyászistentisz-
telet keretében fog a Nemzetek Szö-
vetsége bucsut venni1 a nagy magyar 
államférfimtól. Az elhunyt földi ma-
radványai a család tagjainak és a 
kormány megbizottainak kíséretében 
szombaton, február 11-én 9 óra 55 
perckor érkeznek meg a Keleti-pá-
lyaudvaron. A megérkezés után 
gyászmenet 'kiséri a holttestet a par-
lament épületébe, ahol még aznap 
este az országház kupolacsarnoká-
ban {elravatalozzák, A temetés feb-
ruár 14-én, kedden délelőtt 10 óra-
kor kezdődik az országház kupola-
csarnokában. 

A család által kiadott gyászjelen-
tés igy szól: 

»magyapponyi gróf Apponyi Albert 
cs. és kin valóságos belső titkos ta-
nácsos, az Aranygyapjasrend lovag-
ja, a Lipót-rend nagykeresztjének tu-
lajdonosa, nyugalmazott m. kjr. mi-
niszter, Jászberény város országgyű-
lési képviselője, Magyarország fő-
delegátusa a leszerelési értekezleten, 
stb. 1933 február hó 7-én rövid szen-
vedés után életének 87-ik, boldog 
házasságának 36-ik évében Genfben 
csendesen elhiunyt.« 

Apponyi Albert, a nemzet nagy 
halottjának rövid életrajza a követ-
kező: 

Kétesztendős gyermek volt Ap-
ponyi a szabadságharc évében. Bécs-
ben született 1846 május 22-én. Ki-
tűnő nevelést kapott Apponyi Al-
bert . Tökéletesen beszélt lat inul né-
metül, franciául, angolul és olaszul, 
sokat foglalkozott joggal és közjog-
gal — kivált a pesti egyetemen, — 
azután külföldi utazásokat tett és igy 

készült jövő pályájára. 
Szentendrén lett képviselő Appo-

nyi 1872-ben és mindjárt fel is tűnt 
szónoki képességével, nagy müveit-
ségével. 26 éves volt még ekkor és 
igy jelentősége nem bontakozott ki, 
a következő választáson nem is ka-
pott mandátumot, majd Bobró, az-
után Jászberény választotta meg 
képviselőjével. Itt, Jászberényben 
már megtalálta a közvetlen kapcsola-
tot a széles magyar néprétegekkel, 
itt már teljesen összeolvadt egyéni-
sége az alföldi magyar falusi töme-
gek gondolkodásával is és ez terem-
tette meg azt az elszakíthatatlan kö-
teléket, amely Apponyit kerületével 
egybefüzte. Mindvégig Jászberény 
képviselője maradt Apponyi. 

Csakhamar kibontakozott a par-
lamentben Apponyi nagy szónoki te-
hetsége, az a hatalmas erő, amely őt 
kiemelte. Hamarosan politikai vezér 
lett belőle. Kiváló férfiak sereglettek 
mögéje és a nemzeti párt, ahogy az 
ő párt ját nevezték, a magyar gazda-
sági és függetlenségi gondolat har-
cosa volt. 

Amikor a koalíciós kormány meg-
alakult, Apponyi vállalta a vallás-
és közoktatásügyi miniszteri tárcát . 
Mint miniszter, ő alkotta meg azt n 
törvényt, amely magyarrá tette az 
Összes népiskolákat és ingyenessé a 
közoktatást. Ő kezdte meg vidéken 
a kultúrházak létesítését és különö-
sen sokat tett a magyar vidék mű-
veltsége érdekében. 

Hatvanegy esztendős politikai pá-
lyájából ötvenegy evet ellenzéken, 
töltött Apponyi. Ez mutatja tehát, 
hogy sohasem a hatalmat kereste 
hanem mindenkor hü volt elveihez 
és azokhoz az eszmékhez, amelyeket 
vallott. 

Mindig a népjogokat védte és 

ország szolgálatába, amikor külföl-
dön előadásokat tartott a magyar 
ügy mellett. A legnevezetesebb volt 
amerikai előadássorozata. Kossuth 
Lajos óta nem hallottak hasonló szó-
nokot az Egyesült Államokban. Azt 
hirdették róla, hogy a vijág két 
legnagyobb szónoka eddig magyar 
ember volt. Valóban Apponyit ép-
ugy, mint a szabadságharc leverése 
után a száműzött Kossuth Lajost, 
az amerikai szenátusban fogadták 
és beszédét a szenátus jegyzőköny-
vében örökítették meg. 

Valóban tiszteletet érdemel alakja, 
nagy egyénisége, nemessége, lelké-
nek tisztasága, izzó magyarsága, az 
a páratlan munka, amelyet nemzete 
érdekében teljesített. Legnagyobb 
fiát vesztette el benne a nemzet. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

A szegedi kamara a hirdetési 
illeték bevezetése ellen 
A szegedi Kamara, mikor a Kor-

mány nyilvánosságra hozta az adók 
emelésére és u j adók bevezetésére 
vonatkozó tervezetét, nyomban tá-
viratilag tiltakozott a kereskedelem-
ügyi és pénzügyminisztereknél, a 
gazdasági életnek ezen u jabb meg-
terhelése ellen. A kamara tisztában 
volt ugyan azzal, hogy ez a köz-
belépés eredményre nem számithat, 
mégis szükségesnek látta annak 
hangsúlyozását, hogy ezek az adók 
már nem a jövedelmet terhelik, ha-
nem az adózók existenciáját támad-
ják meg. Szükségesnek látta azon-
ban a kamara azt is, hogy ezen az 
általános jellegű tiltakozáson kivül 
külön rámutasson arra a veszedelem-
re* amelyet a hirdetési illetek beve-
zetése jelent az iparra, kereskede-
lemre, a sajtóra és a nagyközönségre 
egyaránt. Ez -a tervezett illeték u-
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gyanis ,a jövőben üzletek szerzéséi 
nehezíti meg, holott minden érdek 
amellett szólna, hogy az állam a 
forgalom emelkedését és az uj üz-
letek létrejöttét könnyítse meg. A 
kamiara aínnál inkább reméli, hogy 
<e tekintetben eredményt lehet el-
érni, mert éppen ennél az illetéknél 
a pénzügyminiszter bejelentette, 
hogy mielőtt életbeléptetné, tárgya-
lást kivan folytatni az érdekképvi-
seletekkel. Minthogy a kamara meg-
ítélése szerint az ezen. illeték élet-
beléptetésével járó bevétel semmic-
setre sem á'lhat arányban azzal a 
veszteséggel, amelyet a hirdetések 
összezsugorodása a közgazdasági 
életre jelent, maga részéről a terve-
zetnek a napirendről való levételét 
javasolta és ennek támogatására fel-
kérte a többi kamarákat és érdek-
képviseleteket is. 

* 

Uj úttörvény 
A kereskedelemügyi minisztérium-

ban végre megindultak az .előzetes 
tárgyalások az elavult úttörvény 
megváltoztatására. Az u j törvény hi-
vatása az, hogy az ország Mtfentartá-
si és karbantartási szükségletét üjbój 
megállapítsa és gondoskodjon agy 
ennek, mint az u j utak tervszerű 
kiépítésének pénzügyi fedezetéről. 
Jelenlegi úttörvényünk 40 éves és 
oly időben született, amikor a köz-
(utalc kérdését harmadrendűnek te-
kintették, mert a vasúttól vártak 
mindent. Bizonyos jökig azért az Út-
törvény az oka annak is, hogy uta-
ink kiépítése a század elején meg-
akadt, állami utainkra sohasem ke-
rült elég fedőanyag, hatósági és köz-
ségi úthálózatunk pedig széthullott. 

Az luj úttörvény leglényegesebb 
jiljitása az útalap. * Eszerint az út-
fenntartás 'elsőrendű elodázhatatlan 
szükséglet lévén, költségeit függet-
lenül a költségvetési felhatalmazás-
tól és a politikai tendenciáktól Ugy 
kell biztosítani céladó formájában., 
hogy az Utügy a természetéből folyó 
hosszabb 10—15 éves periódusra 
előre legyen minden vonatkozásban 
megtervezhető. 

Az u j úttörvény az útügyi költ-
ségeket az ut használóira kívánja át-
hárítani. Mindazokat az állami jö-
vedelmeket, amelyek jelenleg |s be-
folynak az Úthasználóktól — tehát 
lautóadók, benzin és olaj vámok és 
kincstári részesedések, útadók, hoz-
zájárulások stb. — egy "értelmében 
a kereskedelmi minisztérium utosz-
íálya rendelkezne. Ez a rendszer a 
nyugati országokban, (Olasz-, Né-
metország, Ausztria) nagyszerűen 
bevált 

Egyidejűleg rendet teremt az uj, 
(Úttörvény az utak adminisztrációja 
terén is. Á jelenlegi 6 utkategóriát 
kettőre csökkenti. Az állami utak 
kategóriájára 10.000 km.j a községi 
utakéba 14.000 km. utat kiván be-
osztani. 

Lényeges szervezeti! átcsoportosí-
táson esne át az egész lutügyi admi-

nisztráció is. Megszűnne az leka-
parások rendszere és helyébe mo-
dernebb fenntartási mód kerülne. 

Az u j úttörvény tervét örömmel 
fogadja az egész ország. A kőbá-
nyák és útépítő vállalatok nyugodt 
üzemmenete nemcsak a vállalatok 
prosperitását fogja ezen a révén biz-
tosítani, de a racionális, tervszerű 
termelés árcsökkenésekre is vezet. 

Megszűnik az eddigi állapot, amikor 
rapszodikusan «egyik évben 15 mil-
lió á ru követ épitettek be, a követ-
kezőkbe 1.8 millió árát. Az úthasz-
nálók természetesen hasonló lelke-
sedéssel állanak az u j törvényterve-
zet. mögé, mert súlyos terheik ellen-
értékét remélik általa vissza nyerhet-
ni. A tárgyalások alapját a Forster-
féle tervezet képezi. 

i ^ i m m i i i unuMi n i r in r rn r rn r r*^ 

A francia leszerelési tervezetei 
Magyarország, Hollandia és Norvégia 

elutasította 
Genfből jelentik: A leszerelési 

konferencia főbizottságának keddi 
ülésén ismét a francia leszerelési és 
biztonsági tervezetet tárgyalták. Jel-
lics szerb külügyminiszter teljes egé 
szében hozzájárult a francia tervhez. 
Masirevich Szilárd magyar delegá-
tus örömmel üdvözölte a mult év 
december 11 én létrejött öthatalmi 
megállapodást, amely megoldotta a 
katonai egyenjogúság kérdését. A 
francia tervezetet illetően a magyar 
delegátus magáévá tette mindazokat 
a kritikákat, amelyek a vita eddigi 
folyamán a francia javaslatok fölött 
elhangzottak. Magyarország a fran-
ci a tervezettel szemben egyébkén t 
csak a későbbi részletes vita folya-

mán szögezi le részLtes állásfogla-
lását. Van Blockiand holland kül-
ügyminiszter élesen támudta a fran-
cia javaslatot, elutasította azt a fran-
cia tervet is, amely arra irányul, 
hogy közös segélyakciót kell szer-
vezni, ha a népszövetség valamelyik 
államát megtámadják. Antóniádé ro-
mán delegátus röviden csak annyit 
mondott, hogy Románia mindenben 
egyetért a francia tervezet alapelvei-
vel és részleteivel. Lange norvég 
megbizott szintén a nemzetközi had-
sereg ellen szólalt föl. Nemzetközi 
hadsereg helyett nemzetközi béke-
szellemre volna szükség. Egyébként 
csatlakozott a holland külügyminisz-
ter fejtegetéséhez. 

Meghalt Sydenham lord 
A magyar igazság {porcosa ugyanasan napon 

&unyt e l , mint Apponyi gróf 
Sydenham lord Bombay állam 

volt főkormányzója, a konzervatív 
főrendek vezére, Magyarország igaz 
barátja, agyvérzésben nyolcvanéves 
korában meghalt. A lord nemrég 
épült fel súlyos náthalázból, de már 
teljesen visszanyerte testi frisseséget. 

Kedden öltözködés közbén hir-
telen összerogyott és mielőtt 
orvosi segítség érkezett, felesé-

ge karjaiban kiszenvedett 
Poíntosaíi ugyanazon a napon, a-

mikor Apponyi Albert gróf távo-
zott az élők sorából, elhagyta a földi 
küzdőteret a magyar igazság egyik 
legkiemelkedőbb külföldi bajnoka is. 
Sydenham lord, az előkelő angol 
főlur, a maga pártatlan és tárgyila-
gos érdeklődésétől vezetve jutott 
arra a meggyőződésre, hogy élére 
álljon azoknak a baráti érzelemtől 
áthatott férfiaknak, akik a lordok há-
zában 

sohasem mulasztották ei egy 
ialkalmat sem a trianoni béke 
igazságtalansága ellepni felszó-

lalásra. 
Ama kiváló egyéniségek között, 

akik a távoli Anglia politikai cs tár-

sadalmi köreiben meg nem szűnő 
fáradozással állandóan hangoztatják 
a békerevizió elengedhetetlen szük-
ségességét, az agg 

Sydenham lord mindig koráinak 
és tekintélyélnek egész súlyával 

lépett sorompóba 

a felsőházban és mindenütt, hogy a 
magyarság sérelmeinek reparációját 
előmozdítsa. A nemes lord mun-
kássága hatalmas mértékben hozzá-
járult hazánk valódi helyzetének 
megismertetéséhez az angol közvéle-
mény előtt s ezzel igen nagy szol-
gálatot tett Magyarország nemzet-
közi állásának megerősítésére. A 
itíágyar revízió történetében az elh 
hunyt lord neve és működése min-
dig fényes lapként fog fennmaradni. 

Gyümölcsfák téli ápolása 
miniszteri rendelet értelmében köte-
lező. Ápoláshoz szükséges permetező 
anyag, valamint házilag előállítható 
permetező anyaghoz szükséges olcsó 

szerek jutányosán beszerezhetők 

KovúcsiU Pál 
füszerkereskedőnél. — Permetezőgép 

kölcsön kapható. 

szobáját, mielőtt megfázna. — De ne 
dobja ki 

j P é 11 SL é t ismeretlen szénre, fára. Hont&y-
nál nyugodtan vásárolhat. Ezért 

axonnal tegyen egy próbarendelést. 
Haviár Dani-Utca 83. 

Gazdag műsorral kezdődik 
a volt kereskedelmísta 

lányok táncestélye 
Az idő közeledtével mindipkább 

kibontakozik a végzett kereskedel-
místa leányok által rendezendő mű-
soros estély színessége és válható 
nagy sikere. A szarvasi fiatalság 
úgyszólván teljes számmal együtt 
lesz ezen kitűnő müsoru e-télyen. 
Az es iéy műsora a követke2Ő: 

1. Megnyitó, mondja: Raskó Kál-
mán igazgató, 

2. Zenélő óra. Az órák: I. Antal 
Ica, II. Brózik Ica, III. Qrexa Ica, 
IV. Ridegh Teri, V. Kiss Annus, 
VI. Törőcsik Teca, VII. Szebelley 
Irén, VIII. Havranek Babcy, IX Kof-
fán Manci, X. Sovány Marka, XI. 
Marsall Bmmi, XII. Grexa Juci. 

L'encier-t táncolnak: Ungár Éva, 
Udvardy Magda, Medvegy Jucir 

G'asner Klári, Dispiter Juliska, Poló-
nyi Böske, Wünschendo fer Erika, 

3 Tegnap és Ma. Zenés jelenet. 
Modern leány: Ridegh Teri. Tea 
baba : Borka Mucu. 

4. Farsangi tánc. Bemutatják: Po-
dani Nusi, Antal Ica, Trabach Man-
ci, Komlósí-y Margit. 

5. Pongyola. Monológ. Előadja: 
Krenyiczky Teri. 

6. Vadrózsa. Daljáték. Zenéjét sze-
rezte: Po'dini Ede. Szövegét feldol-
gozta Váradi Antal. 

Vadrózsa : Megyery Margit. Her-
ceg : Törőcsik Teca. Bagoly: Illés 
Istvánné. Csalogány: Törőcsik Teca. 

Vadászok: Marsall Etnmi, Dispi-
ter Juliska, Urbancsok Zsuzsa, Tus-
jak Eta. Jó tündérek:Marsall Emmi, 
Dispiter Juliska. Gonosz tündér: 
Illés Ibtvánné. 

Énekkar; Brózik Ica, Ridegh Teri, 
Komlósi Ica, Trabách Anni, Szebel-
ly Irén, Polónyi Böske, Havranek 
Babcy, Grexa Ica, Grexa Juci, Antal 
Hona, Pecsenye Ilonka, Koffári Man-
ci, Mikiyáné, Vitális Erzsébet, So-
vány Mária, Kiss Annus, Fáci Man-
ci, Glásner Klári, Koffán Lonci, Si-
mándi Lonci. 

Az estély kezdete: Pontosan 8 
órakor. Belépődijak: Páholyjegy 6 
személyre 9 pengő, földszint az el-
ső 8 sor: 1 pengő 50 fillér, a töb-
bi sorok 1 pengő, tanulöjegy 50 
fillér. 

Az előadás után tánc reggelig. 
A megváltott jegyek a táncmulat-

ságra is érvényesek. Jegyek előre 
válthatók: Holéczy Gusztávné üzle-
tében és este a pénztárnál. Felülfi-
zetéseket a kereskedelmi szaktanfo-
lyam javára köszönettel fogadunk 
és hirlapilag nyugtázunk. Egyszerű 
ruh^k. Pontos megjelenés. 
mmmmm******************** 

Apponyi emlékeze te a Ház-
ban. A Ház tegnapi ülésén Göm-
bös bejelentette, hogy Apponyit a 
nemzet halottjának tekintik és teme-
téséről a kormány gondoskodik, majd 
megható hangon emlékezett meg 
Apponyi grófról. Utána Zichy Já-
nos, majd az ellenzéki pártok ne-
vében Ekchardt Tibor méltatták a 
nagy halott érdemeit 
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H Í R E K 
Gyógyszertári inspekció . Az 

éjjeli és vasárnap délutáni szolgála-
tot Szarvason február hónapban Far-
kas Antal János gyógyszertára tartja. 

Kereskedelmi s z e r z ő d é s F r a n -
c i a o r s z á g g a l . M-igyarország és 
Franciaország közötti kereskedelmi 
szerződés ügyében uj tárgyalások 
kezdődtek. Sorret francia kereske-
delmi miniszter a tárgyalások meg-
nyitása alkalmából kedden délben 
ünnepi ebédet adott a magyar de-
legátusok tiszteletére. 

Szál lást kész í tenek az ország-
út vándorai részére . Békéscsabán 
már régebb idő óta fennáll a nemes 
emberbaráti és szociális intézmény, 
mely az országút vándorainak éj-
szakai szállást nyújt. Ez a szociális 
intézmény a Luther-utcában van és 
számosan veszik igénybe. Most más 
városok is követni akirják Békés-
csabát, mert több helyütt mozgalom 
indult meg, hogy az országút fáradt 
vándorainak éjszakai szállást létesít-
senek. Pécsett most avatták fel a 
humánus intézményt és mozgalom 
kezdődött Kaposvárott is éjjeli me-
nedékhely létesítésére. Értesülésünk 
szerint Békésmegye több nagyköz-
ségében is mozgalom indult, hogy 
állandó menedékhelyet állítsanak fel 
,a szerencsétlen sorsú vándoroknak, 
akiknek a legtöbbje állásnélküli ipa-
Jos, vagy kereskedelmi alkalmazott. 

32 é v után került m e g a z el-
veszet t f iu. Több mint 32 évvel 
ezelőtt, 1900-ban, egy nyári napon, 
Mindszenten, hiítelen és nyomtala-
lanul eltűnt az egyik földmunkáspár 
2 éves gyermeke. A szülők azóta 
megöi egedtek s lassan-lassan el is 
felejtették gyermeküket. A kisfiút kó-
bor cigányok Nógrád megyébe vit-
ték, ahol egy jómódú gazda házába 
juttatta a sors. A fiu csak akkor 
tudta meg, hogy nem a gazda fia, 
amikor az anyai örökség szétosztá-
sára került volna a sor. Szomorúan 
vette tudomásul a hírt, de azonnal 
hozzálátott kilétének és hozzátarto-
zóinak felderítésére. Apróhirdetést 
adott le egy-két lapban s igy sike-
rült is szüleit, kilétét kikutatnia. Igy 
jutott most, 32 év után az elveszett 
fiu Mindszentre. 

• o a o B G D H O B i o a o a o i o H 

Ön nem hiszi el?... 
Győződjék meg .kirakatomban olcsó 
áraimról. Szervizek. Ízléses és olcsó 
ajándéktárgyak egyedüli nagy rak-
tára. Képkeretezések. Modern keret-
lécek. Valódi kölni BLONDEL kere-

tek eredeti gyári árakon. 

Épüleiüvegeasés 
a legolcsóbban! 

Gross Sándor 
üveg-, porcellán- és keretezőüzlete. 

"Piac-tér. Piac-tér. 

Villanyi, rádiót 
és e&&ex sxUKséges dny agoKat 

n^vásárolfon 
addig, amig á r a i m o l c s ó s á g á r ó l meg nem győződik. 

Síefáni Mifyúly 
villany, r d d l ó é s k e r é k p d r a l k a / r é s a e f c nagy-

raUtúra. 

Felh ívás ! Megvettem Nótári R. 
v e g y e s k e r e s k e d é s é t , hitele zőit 
felhívom, hogy követeléseiket nálam 
3 naprn be'ül jelentsék be annál is 
inkább, mert későbben je'entkezők 
igényeit figyelembe nem ves2em. 
Wes?.ter Béla. 

Elraboltak e g y román tirile-
ányt. Constanzában eddig még is-
meretlen két férfi elrabolta Arisita 
Lupu nevü, tizenhatéves urileányt. 
A leányt a tengerpartra hurcolták, 
oít merényle et követtek el ellene, 
majd a tengerbe dobták. Az arrajá-
rök mentetlék ki és szállították kór-
házba. A rendőrség megindította a 
nyomozást. 

Kilenc százalék osz ta lékot f i -
2et a Nemzet i Bank. A Magyar 
Nemzeti Bank hétfőn délután tar-
totta közgyűlését Popovics Sándor 
elnökletével. A közgyűlés elhatároz-
ta, hogy a tartalékalap 5 százalékos 
alapszabályszerü javadalmazása után 
fennmaradó tiszta nyereséget a rész-
vényesek között osztják fel, akik ily 
módon 9 százalék osztalékot kapnak. 

A Szarvasi Újság in-
g y e n közli mindazokat a hir-
detéseket, amelyeknek tárgya 
munkások felvétele, vagy bár-
minemű munkaalkalom nyújtá-
sa a munkaadók részéről. 

Tolvajokat fog tak Békésen . A 
békési csendőrség örúetbe vette Ku-
csera György 33 éves napszámost, 
aki Körözsi György békési lakostól 
évek óta lopkodta a fát. — Ugyan-
csak lefülelték Kecskés Jánost is, 
aki a Wenckhei m- uradalomtól hor-
dott el fát. A tolvajok ellen az eljá-
rás megindult. — Kis Ferenc báké^ 
si lakóstöl ismeretlen tettes 14 da-
rab tyúkot lopott el. 

Ha jó kedve van, 
tartogassa a Levente-bálra! 

Egy kalapért e g y ló Lengye l -
országban . Lengyelország egyes 
kerületeiben a gazdák a nyomasztó 
takarmányhiány miatt oly tömegek-
ben kénytelenek állataiktól minden 
áron megválni, hogy eddig soha 
nem látott árak kerültek felszínre. 
Előfordult, hogy egy lovat 1*5 zlo-
tyért, sőt 1 zlotyért is eladtak, ami 
1 pengőnek, illetve 1 0 fillérnek fe-
lel meg. Másik jelentés szerint egy 
gazda lováért egy egyszerű sapkát 
v4sárolt, de az is előfordul, hogy a 
vásáron visszamaradt lovakat egy-
szerűen szabadjára eresztik, mert 
nem tudják mivel táplálni. 

késxit 
* / 

U t a z á s i k e d v e z m é n y épi tő ipa-
rosok számóra . A belügyminiszter 

•körrendeletileg értesítette a törvény-
hatóságokat arról, ho^y a kereske-
delmi miniszterrel egyetértőleg ked-
vezményes utazásban részesülnek az 
építőipari munkások. Az értesitésék 
szerint, azok a [magyarlionos épitő-
ipari munkások, akik munkakeresés, 
munkavállalás, vagy a végzett mun-
ka helyéről való hazatérés céljából 
utaznak az államvasutakon, a dij-
szabásszerü társasutazási kedvez-
ményt igénybe vehetik. Ez ügyben 
a polgármesterek hivatalos hirdet-
ményt fognak kibocsátani. 

Baleset a bányában . Kunzma-
yer Lajos 51 éves bányász a Kis-
gyóni Kőszénbányában mtmkaköz-
ben elesett a sinek között és egy 
szénnel megrakott csille keresztül-
ment rajta. Kórházba szállították. 

H e l y r e i g a z í t á s . Lapunk tegnap 
számában a hirek között egy „Fel-
hívás" jelent meg, amelynek szöve-
gében Nótári István neve szerepek 
Közöljük, hogy ez helyesen Nótári 
R-nek olvasandó, mert igy szól a 
hirdetés eredett kézirata és csak el-
írás folytán látott igy napvilágot. 

Felhívás 
Olvasóinkhoz! 

Tudomására hozzuk mélyen 
tisztelt olvasóinknak, hogy la-
punkat átmenetileg Orosházán 
nyomatjuk. Elnézésüket kérjük 
azoknak, akik emiatt esetleg 
későbben kapják a lapot mint 
eddig kapták, Ez az átmeneti 
állapot csak egy-két hétig tart, 
mert azután ismét Szarvason 
fog a lap készülni. 

Tisztelettel: 
Szarvasi Újság 

kiadóhivatala. 

KONDOROS! HIREK 
Műkedvelő előadás. Kondoroson 

a »Csárda« dísztermében mostaná-
ban a műkedvelők egész gárdája 
vetekedik a nemes célért, sajnos 
legtöbbször csak az erkölcsi sikert 
érik el. F. hó 19-én a Testedző 
Egyesület rendez esti S órai kez-
dettel egy nagyon kellemesnek Ígér-
kező s az eddigi műkedvelő elő-
adásokat felülmúló nivós előadást. 
Színre kerül: »Náni« énekes nép-
színmű. Rendező Csernfus József, 
Helyárak: 80, 60, 50 és 30 fillér. 

Casinói disztag. A kondorosi üiri 
casinó legutóbbi közgyűlése egy-
hangúlag disztagjává választotta 
Ntü. Keviczky László ev. lelkészérd, 
esperes inrat. 

Ebzárlat . Kondoroson a napokban 
feltűnt egy gazdátlan kutya, melyről 
később megállapították a veszettsé-
get, emiatt a hatóság szigorít eb-
zárlatot rendelt el. 

f ő i s d c 
1933. február 8. 

(KÉSZÁRUPIAC.) 

T e r m é n y t ő z s d e 

Hal lgassa m e á a z 
O L Y M P I K Ü N 

4f1 csöves D I N A M I K U S hangszóróval 
e g y b e é p í t e t t 

rádiói 
a z Á r p á d é t í e r m é b e n 

Szál l í t ja: ^ J ^ ] | [ m ű s z e r é s z . 

Árvaház . Kossu lh- tér . 

76-os tv. uj 14 40 
77-es tv. uj 14 6Ü 
78-as tv. uj 14 80 
79-es tv. uj 15 00 
80-as tv. uj 15 15 
Rozs uj 6 05 

Sörárpa 
Tak. árpa U] 900 
Zab I. r. 900 
Korpa 625 
Tak. liszt 9 10 
Tengeri 6 90 

Irányzat barátságos — Forgalom csendes 

(HATÁRIDŐSPIAC.) 
Buza márciusra 
Buza májusra 
Rozs márciusra 
Tengeri májusra 

1361—1363 
1392—13 93 
695— 695 
7 45— 747 

Tengeri juliusra 784— 7 85 
Irányzat megszilárdult Forgalom csendes 

Sertésvásár 
Fe2ha]ti$ 1470 Eladatlan 220 

Príma 86— 88 Szalonna *06 
Közép 8 2 - 84 Hus 110-124 
Könnyű ? 8 - « 0 Zsír 123-128 
Irányzat: vontatott 
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SxerKes&töi Uxenet 
B. M. Szarvas. Hogyan segítsen 

magán a gazda? cimíi cikksoroza-
tunkat mások is dicsérték. írója va-
lóban élvezetesen tárgyalta azokat a 
tudományos dolgokat, amelyek rend-
szerint igen szárazak szoktak lenni. 
Ilyen irányú cikkeket a jövőben is 
hozunk. 

ádió 
Csütörtök, február 9. 

9.15: Hangverseny. Közreműködik 
Papp Lili, Szigeti Erika és Mally 
Győző. 

Közben hirek. 
12: Déli harangszó az Egyetemi 

templomból, időjárásjelentés. 
12.05: A rádió házikvartettjének 

hangversenye. 
Közben hirek. 
1: Pontos időjelzés, időjárás- és 

vízállásjelentés. 
2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci 

árak, árf olyam hirek. 
4 : Hankiss János dr. előadása. 
4.45: Pontos időjelzés, időjárás-

jelentés, hirek. 
5: A m. kir. földművelésügyi mi-

nisztérium rádióelőadás-so'rozata. 
5.30: A Mándiíts jazz-zenekar 

hatigversenye a Newyorki-kávéház-
ból Vajda Károly énekszámaival. 

6.10: Angol nyelvoktatás. 
6.30: ,Odeon gramofonha,n(gver-

seny. 
7.15: Surányi Miklós felolvasása. 
7.45: A Waldbauer—Kerpely vo-

nósnégyes hangversenye. 
Utána: Pontos időjelzés, hirek, 

fdőjárásjelentés. 
Majd: Magyar! Imre és cigány-

zenekarának hangversenye. 
10.45: Operettrészletek. A m. kir. 

Operaház tagjaiból alakult zenekar 
hangversenye. 

5—5.30 (Budapest II.): Rózsavöl-
gyi gramofonhangverseny. 

Ne nagyítson 
otthon, mert rafzminták nagyítását, 
kisebbítését és áttervezését olcsón 

vállalja 
V I T Á L I S I L O N A 

oki. t. iparmüvésznő. 

Tűzifa, hiszen 
é s mindennemű tüzelő-

anyag előnyös fizetési 
feltételek mellett 

beszerezhető 
H O L ? 

Schlesingernélü 
II. ker., Hunyadi-utca 18. 

Telefon 97. 

Árpád sszálloda 
Icávéöász és éiterem 

a város központjában. — Tiszta szobák, köz-
ismert jó konyha. 

Kereskedelmi utazóknak kedvezmény. 
Telefon 28. Telefon 28. 

Szenzációs ajándék 
a Sz t rehovszky -cég vevőinek. 

Minden nagyrabecsiilt vevőmnek már 10 pengős vásárlás esetén 

1000 PENGŐS ÉLETBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYT 
adok teljesen díjmentesen. 

Ezzel szemben áraimat, a nehéz helyzethez mérten mélyen leszállí-
tottam. Dusán felszerelt raktárral rendelkezem: RÁDIÓK, KE-

RÉKPÁROK, CSILLÁROK, VILLANYSZERELÉSI ANYA-
GOK, IZZÓK, VARRÓGÉPEK. Mindezek javí-

tását szakszerűen, jótállással végzem. Iró-
gépjavitást vállaílok. 

S Z T R E H O V S Z K Y M. cég Szarvas, 
Telefon 59. Piactér. 

Tisztelettel értesitem a nagy-
— érdemű közönséget, hogy a 

99 Központ" szállodát és éttermet 
átvettem, — J e l s z a v a m : A legfigyelmesebb kiszolgálás 

mellett mindenben a mai viszonyoknak megfelelő árak, 
Szives támogatást kér Wigner Sándor vendéglős. 

A S z a r v a s i Ú j s á g 
hírszolgálata megbízható, 

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

Megbízható áruk, 

olcsó árak, gyors és 

pontos kiszolgálás 

Teleionszám: 120. Napiba 1859, 

üppóhfpdetéseb s 

Apróhirdetések díjszabása: 
Hétköznap szavanként 2 fillér, va-
sár- és ünnepnap 4 fillér, vastag-be-
tűvel szedett szónál duplán számit. 
A hirdetések ára postabélyegben is 

beküldhető. 

II. ker. Kossuth Lajos mtca 53 sz. 
a k t t modern 2 szobás udvari lakás 
kiadó. Felvilágosítást ad Dr. Melis 
János ugyanott. 

Motorcsónak potom árért eladó 
Garay vaskeréskedőnél. 

Kardos-dülőben 2 kishold kitűnő 
minőségű szántóföld igen olcsó áron 
eladő. Érdeklődni dr Készt Ármin 
ügyvédnél lehet. 

A Szarvasi Újság kihordöt ke-
res fix f izetésse l . Jelentkezni L 
ker. 9. s z á m alatt a hiadóhiva-
talban. 

Fűzőt, haskötőt minden igénynek 
megfelelően, mérték után, olcsó árért 
készit özv. Kasnyikné, MIKLÓS-féle 
ház. 

Időjárás 
1933. február 8. 

(A szarvasi meteorológiai állomás 
jelentése.) 

Déli hőmérséklet 1 óra 30 p. f6 '0 C 
Reggeli „ 6 óra 30 p. f0 '9 C 
Levegő relatív nedvessége 80o/0 
Borultság reggel 100o/o 

délben 7O0/01 

Légnyomás reggel 751'0 mm 
ff délben 754'5 mm 

Csapadék — mm 
Hóréteg reggel 6 ó. 30 p, — mm 
Szélirány reggel kelet 

„ délben északkelet 

A Meteorologiai Intézet prognózi-
sa a következő 24 órára: A hőmér-
séklet némi csökkenése, főleg nyu-
gaton esők. 

Közgazdaság 
n helybeli gabonapiac árai 
Buza 9—13-80 P, tengeri 5'20— 

5 50 P, árpa 7—7 20 P, zab 6'00— 
6'50 P, tökmag 17 50 P, lucerna 90— 
100 P, 100 kg-ként. 

Irányzat lanyha. 

IrQáxpusztal 

CSEMEGESiUT 
tele/es és olcsó. 

Kéríe minden fíiszerOzletben. 

Felelős M|adó és laptjulajdonos: 
Dr. TOKAY LÁSZLÓ. 

Nyomatott Demartsik! Fereinc 
»Orosház| Friss Hirek« könyvnyom* 

d i jában . 


