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miniszter átvette hivatalát 
Kánya Kálmán, az u j külügymi-

miszter szombaton délután, félötkor 
érkezett meg Berlinből. Az u j kül-
ügyminiszter értesülésünk szerint 
csak szerdán teszi le a hivatali esküt, 
azonban Kánya Kálmán már vasár-
nap délelőtt megjelent a külügymi-
nisztériumban, ahol kabinetfőnöke 
tájékoztatta az aktuális kérdésekről. 
Bár Kánya Kálmán külügyminiszter 
vasárnap még kabinetfőnökén kivül 
nem f o g a d o t t senkit és nem lepett 
érintkezésbe a különböző referensek-
kel, hivatalát vasárnap már átvette. 
Értesülésünk szerint az u j külügymi-
niszter most már hamarosan végre-
hajtja a külügyi képviseletekben azo-
3cat a változtatásokat, amelyekről már 
régebben szó van és néhány napon 
belül sor kerül az u j berlini magyar 
követ kinevezésére is. 

Irtózatos földrengés Kínában 

Tárgyalnak, asz eladósodott 
ga^dúU megsegítéséről 

t _ , . I 1 . ! I C n x ű r í n i r*c! 

Budapesten nagy erővel folynak a 
tárgyalások a gazdák kamatterheinek 
csökkentése érdekében. A iárgyalá-

Csak most válik ismeretessé, hogy 
1932. december 26-án Hansu belső 
kinai tartományban rettenetes föld-
rengés dühöngött. Onnan érkezett 
utasok szerint számos város és falu 
teljesen megsemmisült. A halottak 
számát mintegy hetvenezerre teszik. 

Május 8-án tárgyalja 
a törvényszék Zavaros 

Aladár bünporét 
Székesfehérvárról jelentik: A tör-

vényszéken Horváth G é z a tanacsa 
Jnost tűzte ki Zavaros Aladár volt 
székesfehérvári polgármester es tor-
sai bünperének tárgyalását. Torelcy 
elnök ugy döntött , hogy a tárgyalást 
május 8-án tar t ják meg Budapesten, 
miután a Kúria döntését, a m e l y sze-
rint a tárgyalást a közrend erdeke-
ben idegen területhez tartózó tor-
vényszék tárgyalja, a budapesti toi-
vényszék ugy m a g y a r á z z a hogy a 
budapesti tanács inem Szekesfeher-
•várott, hanem Budapesten tárgyalja 
az ügyet. 

Hir szerint Zavaros Aladár es 
társai az i g a z s á g ü g y m i m s z t e r t o , i tog-
ják kérni, hogy a tárgyalast költség-
kímélés céljából ne Budapesten, Ha-
nem Székesfehérvárott tartsak meg 
és igy az ügyben végső fokon az 
•igazságügyminiszter fog dönteni, za-
varos védője a volt polgarmestei 
isulyos betegségére is hivatkozik be-
Sadványábian. 

sokba a pénzügy minis? térium is be-
kapcsolódott. A tárgyalások során 
négy terv merült fel a gazdák meg-
segítését illetőleg. Az összes érde-
keltek, igy a pénzügyminisztérium, 
a Pénzintézeti Központ és a bankok 
megegyeztek abban, hogy egy külön 
agráralapot kell teremteni, amelynek 
fedezetéről a pénzügyminisztérium 
már is gondoskodott. 

Az agráralapból a terv szerint a 
legjobban rászorulókat segitenék. A 
további tárgyalások csak annak az 
eldöntésére voltak hivatva, miként 
történjék a segités. Az első terv 
szerint nem csökkentenék a kamatot 
1 és fél százalékkal, hanem a gaz-
dák hátralékos kamatainak fizetésére 
használnák fel az agráralapot. 

A második t e r v , az előbbivel szem-
ben, amelyet a mezőgazdaság támo-
gat, kö/el á!l a pénzügyminiszteri 

elgondoláshoz. E szerint csak azok-
nak nyújtanának az agráralapból se-
gélyt, akik a kataszteri tisztajövede-
lem húszszorosánál nagyobb mér-
tékben vannak eladósodva. 

A megsegítés mellett felmerült az 
a kérdés is, hogy kik kapjanak az 
agráralapból, a száz holdon alóli, 
vagy más kategóriákba tartozók is. 
Ennek a kérdésnek a tisrtázására 
Hadik János gróf egész tervezetet 
nyújtott be, amelyben azt javasolja, 
hogy ne a másfél százalékos kamat-
leszállítást biztosítsák a gazdáknak, 
hanem minél nagyobb segélyt nyújt-
sanak az agráralapból a 100 holdon 
aluli földbirtokkal rendelkezőknek, 
de ha a 100 holdon felüli földbir-
tokkal rendelkezők is megkapják, 
kimondottan csak 100 holdas terü-
leten éivényesüljön. 

A negyedik tervezet az egyeztető 
eljárásokat sürgeti kidolgozni a baj-
bajutott gazdák és hitelezők közti 
megegyezések létrehozására^ 

Apponyi gróf a ravatalon 
* - - « » ! S 2 a s r s s s í r < B a l o , ° a n a * 

Apponyi Albert gróf holtteste 
szombaton este érkezett haza a nem-
zetek fővárosából a képviselőház ku-
p o l a c s a r n o k á b a . És a szomorú vasar-
napnak verőfényes délelőttjén meg-
mozdult a város. Az Országházhoz 
torkolló -utcákból f ekete rajokban jöt-
tek az emberek, bogy kegyeletes 
szívvel a -nemzet nagy halottjanak 
ravatalához zarándokoljanak. Szege-
d e k é s gazdagok, gyermekek es 
öregek, mind-mind egy nagy féket 
szalagba olvadtan, a gyásznak es <> 
megrendültségnek ez a hömpolygo 
folyama -elöntötte a k u p o l á s o k 
pompás lépcsőzetetét. Kora delelőt-
ő l késő délutánig Pillanatra sem 
szakadt meg a kígyózó emberarada • 

Halkan, szinte lábujjhegyen vonult 
el mintegy kétszázezer ember a nem-
zet patri lrkájának földi maradvairya. 

d R é g mozdult meg Budapesten 
i,yen hatalmas tömeg, mint amilyen 
J ó s t a nemzet hálája és kegyelete 

mozdított meg. 

állított 21—21 hatalmas vktszgyer-
tya sötéten mered az égnek a kan-
deláberekben, majd csak a temetési 
szertartásnál gyújtsák meg őket. 

Az előtérben imazsámolyokon 
szürkefátyolos missziós nővérek i-
mádkoznak. 

A notabilitások közül vasárnap 
igen kevesen keresték fel Apponyi 
ravatalát. Délben érkezett meg Ap-
ponvi Gvörgy gróf, felesége társasá-
gában, Azonnal a ravatalhoz siet-
tek, ahol könnyezve imádkoztak. 

A koporsó előtt ki-kiválik a sor-
ból egy-egy apáca, hogy ájtatosan 
leboruljon és imádkozzék. Jobbol-
dalt, a folyton mozgó emberek szá-
zaitól lökdösve térdel magábaros-
kadtan egy kopottkendőjii öreg né-
nike, nem látja a fényt, a pompát, a 
fényes urak tömegét. Imádkozik. Tá-
lán ő az, akinek Apponyi Albert 
segített téli időben a rőzsével meg-
rakott kocsiját feltolni az Ostrom ut-
cába. Vagy talán az u n o k á j á t segí-
tette napfényhez, élelemhez, orvos-
sághoz: é l e thez . . . 

A sok ezer ember a megrendült-
ség és a gyász nyomasztó súlyán 
kivül vasárnap megérezte, hogy nem-
zeti nagyság oltára előtt vonul el, 
amelyen az ország egyik legnagyobb 
fiának földi maradványai p ihenned 

A gyász fekete pompája szinte el-
enyészett a márványlépcsőket bonto 

Ára 10 

babérkoszorúk, biborszőnyegek, a 
a színes ablakokon beszűrődő arany 
napsugarak között. Mint valami ha-
talmas templom legfelsőbb szenté-
lyében, a halandó emberek szeme ál-
tal el nem érhető magasságban e-
melkedik a halál trónusa. Körülötte 
ezüst kandeláberekben méteres vi-
aszgyertyák, zöldelő pálmák. 

Fent i a magasban két babérko-
szorú: az egyiket Zita királyné és 
ponyi-családé. A címeres nemzeti lo-
Ottó királyfi küldte, a másik az Ap-
bogó alatt feleszik Apponyi Albert 
koporsója. 

Az előcsarnok minden talpalatnyi 
földjét a koszorúk garmadája bo-
rítja. Ott van a magyar kormány, 
az angol, olasz, francia, osztrák, tö-
rök kanadai és a cseh követségek, 
népszövetségi delegátusok, vidéki 
városok és a társadalmi egyesületek 
fel sem sorolható koszoru-tömege. 
A szalagokon a szeretet és a gyász 
néhány megrendítő szava. 

A koporsó előtt három vörös bár-
sonypárna várja el elhunyt kitünte-
t e t e t t . A katafalk két oldalan fel-

A legkisebb napszámbér 
megállapítását kérték 

a nagyszénásí munkások 
Tegnap több nagyszénási mező-

gazdasági munkás aláírásával kér-
vény érkezett a járási főszolgabiro-
sághoz. A munkások a legkisebb me-
zőgazdasági napszámbérek megálla-
pítását kérték, mivel a jelenleg fize-
tett napszámbéreket túlságosan ala-
csonynak találják. A legkisebb nap-
számbérek megállapítását tudvalevő-
leg bárki kérheti. Ez azonban na-
gyon bizonytalan, kétélű fegyver, 
mert ha magasan állapitjak meg a 
minimális béreket, akkor a birtoko-
sok nem dolgoztatnak, ha pedig 
alacsonyan, akkor a munkasok nem 
értek célt. A főszolgabirósag a kor-
vényt a rendes utón a földnuveles-
ügyi miniszter elé terjeszti, aki meg-
vizsgálja az ügyet és ha szükséges-
nek látja, külön rendelettel rendeli el 
a legkisebb napszámbérek megálla-
pítását. Ezután Ül össze az egyenlo-
szárnu munkaadó- és munkáságok-
ból álló legkisebb napszámbermeg-
állapitó bizottság, amely a körülmé-
nyék gondos mérlegelése után. meg-
állapítja a legkisebb napszambere-

ket. 

fillér, 
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Mispáni / e l e n / é s a vármegye 
sxotnoru Közállapotáról 

Jls Mnségfdrulék kivetésével nem le&eieii meg-
oldani a nyomor 1kérdését 

Dr. Márky Barna alispánnak január 
haváról szóló jelentéséből a következő-
ket közöljük: 

A vármegye területén a mult hó fo-
lyamán a személy biztonság 72, a va-
gyonbiztonság 284 esetben támadtatott 
meg, mig öngyilkosság 1 esetben tör-
tént. Államellenes, vagy defaitista moz-
galmakról nem kaptam jelentést. 

A gazdálkodó lakosság helyzete az el-
múlt hóban rendkívül súlyos volt és 
ezen a helyzeten nem könnyitett a bu-
za árában beállott nemi javulás sem, 
mert a gazdaközönség tekintélyes ré-
sze gabonáját — kötelezettségének tel-
jesítése végett — még az ősszel érté-
kesíteni volt kénytelen. Az állatárak nem 
emelkedtek, minek következtében az ál-
lattenyésztés a gazdák részére lényeges 
bevételi forrást nem jelent. 

A gazdák nehéz helyzete kihat a me-
zőgazdasági munkásság helyzetére is, 
k i k n e k a mezőgazdaság ezidőszerint 
munkaalkalmat nyújtani egyáltalán nem 
tud. Mivel a mezőgazdasági munkás-
ság a mult év nyári és őszi időszakában 
keresetéből tartalékolni úgyszólván sem r 

mit sem tudott, megélhetés szempontjá-
ból teljes mértékben a hatóság által 
folyamatban tett munkaalkalmakra van 
szorítva, mely munkaalkalmak a rendel-
kezésére álló fedezetek arányában csak a 
legszükösebb keresetet biztosítják. 

Az ipari munka-alkalmak majdnem tel-
jesen szünetelnek, a kereskedelem pedig 
pang. 

A kiépített törvényhatósági utak álla-
pota ellen különösebb panasz a mult 
hó folyamán sem érkezett. Egyes tör-
vényhatósági utak javításra szorulnak 
pgyan, de a költségvetés terhére fo-
lyamatba tehető munkálatok ideje még 
nem érkezett el és ezek előreláthatólag 
csak március hő végével lesznek meg-
indithatók. 

A vármegye területén január hónapban 
előfordult tüzesetekről S tűzkár jelen-
tés érkezett be. Az elmúlt hónapban a 
gondatlanságokból származó tüzesetek 
csökkentése érdekében adtam ki rendc-
d el etet. 

E helyen jelentem, hogy a vármegye 
területén az elmúlt évben 223 tüzeset 
fordult elő. A tűzkár összege 222219 P. 

A közigazgatás menetéről különösebb 
jelenteni valóm nincs, az általában zavar-
talannak mondható. A közigazgatási hi-
vatalok tul vannak halmozva munkával 
és teendőiket csak a hivatalos órák 
meghosszabbításával tudják elvégezni. 

Jelentem, hogy az évek óta tapasztal-
ható inség leküzdésének céljaira mindkét 
megyei város és a vármegye több köz-
sége iuségjárulék kivetésére kapott en-
gedélyt. Az volt a feltevés, hogy az 
iuségjárulék kivetésével az erre felhatal-
mozott városok és községek az inség 
súlyos problémáját meg fog ják tudni ol-
dani . Ez a várakozás nem vált valóra, 
mert egyrészt az inségjárülék kivetését 
az erdekeltek nagy ellenszenvvel fogad-
ták és egyes helyeken annak kivetését 
és behajtását törvényes formák között 
bár, de megakasztani kívánják, másrészt 
pedig, mert ha a kivetés meg is történt, 

a befizetés mélyen alatta marad an-
nak az összegnek, amit minden kö-
rülménnyel számolva az inségjárülék 
kivetésére felhalmozott hatóságok ve-

zetői előirányzatba vettek. 
Ennek következtében az inségakció 

során bizonyos mértékig az inségjárülék 
kivetésére feljogosított önkormányzati te-
rületeket is számításba kell venni, mely 
körülmény a vármegye egyéb községei-
ben az akció lebonyolításánál zavaró ha-
tását kétségtelenül érezteti. Jelentem Idi-

lönben, hogy bár a munkásság helyzete 
kétségtelenül igen súlyos, mégis remény 
van arra, hogy őket a téli munkanélkü-
liség nehézségein a hatóságok á t tudják 
segíteni. 

Jelentem, hogy a háztartási költség-
vetésben előirányzott fedezet terhére a 
községeknek hatósági munkaalkalmak 
megindítására, 34.000 P-t utaltam ki. Ez-
idén, ugyanezen fedezet terhére némi 
ipari munkát is előirányoztam, mintegy 
14.000 P értékben, mely munkálatok a-
zonban az időjárás következtében ed-
dig még megindíthatok nem voltak. 

Az állam által nyújtott támogatás ter-
hére az Alsó-Fehér Körösi Ármentesitő 
Társulat megindította a gyulavári lo-
kalizáló töltés építési munkálatait, mely-
nél a gyulai járás községeinek mun-
kásai és gyulai munkások nyernek elhe-
lyezést. A kétegyháza— meclgyesegyhá-
zai ut kiépítésének munkálatai szintén 
rövidesen megindultak. A közúti alap 
költségvetésében az előreláthatólag Ín-
ségre tekintettel a vármegye minden 
részében útjavítási, domboritási és fel-
töltési munkálatok i rányoz ta tok elő, 
mely munkálatok teljesen elő vannak ké-
szítve, de csak a kedvezőbb időjárás* 

beálltával lesznek megindíthatok. 
Jelentem, hogy a fökimivejésügyj mi-

niszter ur a cselédügyi tárgyalásodnál 
az ülnöki rendszert — takarékossági 
okokból, megszüntette. Az éveken á t 
szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy 
ez az ülnöki rendszer a tárgyalások so-
rán nagyon bevált. Helyes volt ez a 
rendszer azért, mert a munkaadók kö-
réből és a munkások köréből a tárgya-
lásokon jelen lévő ülnökök, a tanács el-
nökét szakkérdésekben felvilágosították 
és eredményesen támogatták, másrészt 
pedig felbecsülhetetlen értéke volt, hogy 
a hatóságokhoz forduló munkás, vagy 
gazdasági cseléd látta, hogy vitás ügyé-
ben 

a főszolgabíró tnem egyénileg, ha-
ínem egy munkás és egy munka-
adó tanácstaggal Ítélkezik. Az ül-
nöki rendszernek a mai viszonyok 
között fokozott jelentősége van és 

•ezért az visszaállítandó lenne. 

Javaslom a tek. Közigazgatási Bizott-
ságnak, hogy a rendszer visszaállítása 
érdekében a miniszter úrhoz, felirati 
jogával élni méltóztassék. 

Végül jelentem, hogy a hozzám be-
érkezett jelentések adatai szerint az el-
múlt évben utak, közterületek fásítására 
és erdősítésére közel 200.000 fa lett el-
ültetve, melyből G7.000 akác és 98,000 
szilfa. A fásítás és erdősítés terén Bé-
késcsaba m. város vezet, mert 121.000 
darab fát ültetett. 

Pótválassztús lessz Me&ö-

bájos, ragyogó tjangulatokkal e n i c , 
kednek ki szül je hétköznapjainkból 
3me|yet egyszerűen nem lehet sem 
utánozni, sem megtalálni sehol más-
utt, Tiszán innen, Tiszán tul I 
Az egyik ilyen bájon reggel 7 óra^ 
kor még az egész báli közönség 
aranyos jókedvvel táncolta a csárdást 
— az asztalok tetején, én magam 
is, — vallotta be pironkodva. — És 
mégsem esett a renomén semmi 
csorba! Hát ez nem roman'ika?! 

Általános, lelkes taps fejezte be á 
vita kedves eldöntését. 

— Elmegyünk, elmegyünk! ~ 
kiabálták össze-vissza, csillogó sze-
mek kei. De íme, épen itt van a bál 
egyik lelkes rendezője is. Na Laci 
adjon már maga is egy kis szaksze-
rű feívilágositást! 

— Csak annyit, hölgyeim és 
uraim, — válaszolt Laci barátunk 
hogy a bálát a teljes régi rendelői 
gárda rendezi. De ezt a bevált régi 
ííárdat is megerősítettük és felfrissí-
tettük az idén egy nagyszerű, elkes 
po'gári re dező gárdával.' M rt ez 
a bál, — hogy ugy mondjam, — 
mindnyájunknak szívügye. H szen 
mindnyájan szívesen mulatunk egyet 
jól és olcsón ebben a cudar világ-
ban És mindnyájan szivünkön vi-
seljük a szegény kis leventék felru-
házását. 

Mezőkeresztesről jelentik: Nagy 
izgalom előzte meg a Bottlik József 
halálával megüresedett mezőkeresz-
tesi kerületben a vasárnap megtar-
tott választást, amelyben három je-
lölt vette fel a küzdelmet: Papp-Sza-
bó Károly, a Nemzeti Egység párt-
jának, Tildy Zoltán, a független kis-
gazdapárt és Rónai Sándor, a szo-
ciáldemokratapárt jelöltje. 

A szavazás nagy érdeklődés mel-
lett indult meg és a kerületekben 
ugy a kormánypárt, mint az ellenzék 
részéről sok képviselő tartózkodott 

A képviselőválasztás végleges e-
redménye a következő: Leszavaztak 

9411-en. Ezek közül: 
'Szabó-Rapp Károly 4539, 
Tildy Zoltán 3983, 
Rónai Sándor 889 

szavazatot kapott. (Szabó-Papp Ká-
rolynak 167 szavazata hiányzott a? 
abszolút többség elnyeresétől.) 

Miután ezek szerint egyik jelölt 
sem kapta meg az abszolút többsé-
get, a jövő vasárnap pótválasztás 
lesz. A választópolgároknak körül-
belül 90 százaléka szavazott le. A 
választási elnök Saeppelt Kálmán 
földbirtokos volt. A választás telje? 
rendben folyt le, rendzavarás sehol 
nem történt. 

* i i n i ninir¥W»--ir-)nji_n_TjLi 

Van-e még romantika 
a XX, században? 

(Saját tudósítónktól.) A napokban 
egy nagyobb társaságban ezt a kér-
dést veteíte fel valaki. 

A kérdés élénk eszmecserére adolt 
alkalmat és a vita már azok javára 
dölt el, akik meggyőző érvekkel bi-
zonyították, hogy a romantika már 
teljesen kihalt, mikor egy higgadt 
és szellemes megállapításairól is-
mert, piros arcú, őszhaju öreg ur 
(„öreg" az öregapád! — mondaná 
ő) a következő ellenállhatatlan és 
bájos érveléssel döntötte halomra az 
ellenérveket: 

— Ne veszekedjenek, hölgyeim és 
uraim, — mondotta — de menjünk 
fel a február 25-iki leventetiszti 

bálra és győződjünk meg róla, hogy 
igenis van romantika! 

— Éljen! éljen! — tapsoltak lel-
kesen azok, akik már legalább egy 
leventetiszti bálon résztvettek. Bá-
tyánknak teljesen igaza van! 

— Nem értjük, — akadékoskod-
tak tovább azok, akik még nem vet-
tek részt. Egyik bál olyan, mint a 
másik! Hol itt a romantika?! 

— A romantika éppen ott van 
öcsém, adta meg Karkus bátyánk a 
választ, hogy egyik bál nem. olyan, 
mint a másik. 

Az egyik kitűnik az eleganciájá-
val, a másik felülmúlhatatlan mű-
sorával. Es igy tovább. A levente-
tiszti bálák azonban hasonlíthatatlan 
csajádi kedélyesség ükkel, a rende-
zőség elragadóan lovagias szolgálat-
készségével és azzal az önfeledt, bfl-

Ehbcn a kedves beszélgetéshez a 
magunk részéről csak azt a meg-
jegyzést tesszük, hogy a rendkivül 
csinos és ízléses meghívók már el-
készültek s már címezik is őket. 

Páholyok kizárólag Korim Kálmán 
rendező urnái igényelhetők. 

Más jegyek elővéie'ezhetők a Le-
vente irodában. 

A többi tudnivalókat esetiől-efiet-
re közölni fogjuk. 

A viszontlátásra febr. 25-én. 
Szebb jövőt! 

Tíz postatisztet tartóztattak 
le szovjetkémkedés miatt 

A bukaresti főpostán le'eplezett 
szovjetkémkedés ügyében az állam-
biztonsági hivatal a vizsgálatot be-
fejezte. Tiz postatisztet, kikről bebi-
zonyosodott, hogy a kémszervezet 
szolgálatában álltak letartóztatták és 
az ügyészségnek adták át őket 

Békésmegyét a szegedi 
kerületbe osztják be 

A mult héten megemlékeztünk,, 
arról, hogy az országot hét nagy 
kerületre osszák fel és az adminiszt-
rációs ügyeket e kerületekről szék-
hefyei'ől fogják intézni. 

A decentralizált közigazgatás góc-
pontjaiul kiszemelt városok: Buda-
pest, Győr, Szombathely, Pécs, Sze-
ged, Miskolc és Debrecen. Csanád 
és Békés a szegedi kerülethez fog 
tartozni. 

Fűtse be szobáját, mjelőft tijegfázna. — De ne 
..... ki P én SSét ismeretlen szénre, fára. HontRy-

nál nyugodtan vásárolhat. Ezért axonnal tegyen egy prób^fendelést. 
' ' Havíár Dani-utca 83. 

lxletes és olcsó. 
léríi ralniieq fiiszerüzjetben. 
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Véletlenül agyonlőtte apját 
egy tisztviselő 

Megrendítő szerencsétlenség tör-
tént vasárnap Rákospalotán a Főid-
vári-utca 104. szám alatt. Itt lakik 
Lindaer József nyugalmazott MÁV 
fővigyázó fiával, ifjabb Lindner jó 
zsef B listás OTI tisztviselővel. Va-
sárnap délelőtt temp'omba akartak 
menni és az apa fiával együ't ün-
nep'ő ruhába öitözött. Az api sür-
gette fiát az indulásra, mire ifjabb 
Lindner kérte apját, hopy menjen 
előre, majd ő utána siet, mihelyt 
pisztolya tisztításával végez. Az apa 
azt válaszolta, hogy néhány percet 
még vár s menjenek inkább együtt-

Ifjabb Lindaer a revolver tisztítá-
sa után a tölténytárt óvatosan be-
helyezte a fegyverbe. A ravas2t las-
san le akarta ereszteni, azonban az 
eddig ki nem derített okból hirtelen 
lecsapódott, a revolver elsült és a 
golyó a szembenálló szerencsétlen 
idősebb Lindner József hasába fúró-
dott . A golyó átfuría a hasfalat és 
a szerencséilen ember hátán jött ki. 
A fiu, amikor látta, hogy mi történt 
édesapjával, valósággal önkívületi 
állapotban kiáltozott segítségért. A 
szomszédok a revolverdörrenésre be-
futottak' s nyomban telefonáltak a 
mentőknek, akik pár perc alatt meg-
érkeztek, első kötéssel látták el a 
vérző és eszméletlen embert és be-
szállították a Gróf Károlyi-kórházba. 
A kórházban azonnal műtétet akar-
tak végezni, azonban a szerencsét-
len ember a műtőasztalon meghalt. 

A rendőrség megindította a vizs-
gálatot, hogy terhel-c valakit felelős-
ség a szerencsétlenségért. Ifjabb Lin-
der Józsefet kihallgatása után elbo-
csátották a rendőrségről, az eljárást 
azonban gondatlanságból okozott 
emberölés vétsége miatt folytatják 
ellene. 

Fonoitbutorole0 ízléses mos-
dók, virágállványok, utazó-, kézi-
munka- és piacikosarak kaphatók és 
megrendelhetők IFJ. KISS KÁLMÁN-

NÁL, I. ker. 455. (Kovácsík Gyula 
vegyeskereskedő mellett.) 

Tűzifa, kőszén 
és mindennemű tüzelő-
anyag előnyös fizetési 

feltételek mellett 
beszerezhető 

H O L ? 

Schlesingernélü 
ker., Hunyadi-utca 18. 

Telefon 97. 

3 oldítf 

, rádiót 
toséges anyagokat 

b e vásároljon 
addig, amig áraim olcsóságáról meg nem győződik. 

SíGfáni Mi&ály 
villany, rúdló és teeréUpáralHatrésxelc nagy-

r a k í t í r o . 

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

Előzetes orvosi jelentés. Dr. 
Kiss Ernő, volt klinikai tanársegéd, 
a gyulai állami kórház szülészeti és 
nőgyógyászati osztályának volt he-
lyettes verető főorvos?, jelenleg is 
ugyanazon kóiház sebészeti mütő 
alorvosa, rendelőjét Dr. Tokay Lajos 
orvos házában fogji megnyitni. 

Békésyármegye küldöttségileg 
képviselt! magát Apponyi teme 
tésén. Nagy ha!oltunk Apponyi Al-
bert gróf végtisztességén az összes 
vármegyék és a nagyobb várotok 
küldöttségileg fognak megjelenni. 
Békésvárme jye is h Aromtagu küi 
döttséggei képviselteti magát, mely-
nek tagjai Korossy György főispán, 
baiczai Beiiczei Géza és Geiszt 
Gyula törvényhatósági bizottsági ta-
gok. Békéscsabát a városi főjegyző 
és a békéscsabai társadalmi egye-
sületek szövetségének elnöke képvi-
seli. 

A beruházási program a mi-
nisztertanácsban. A kormány tag-
jai pénteken délelőtt minisztertaná-
csot tartottak. A minisztertanácson a 
beruházási p-ogramot tárgyalták. A 
programnak azt a részét, amely a 
transzferalapból igénybeveheíö 15 
millió pengő felhasználására vonat-
kozik, teljesen letárgyalta a minisz-
tertanács : megállapította az egyes 
közmunkákra és gyümölcsöző beru-
házásokra fordítható összegek nagy-
ságát, a munkálatok sorrendjét és 
az egyes munkák kiírásának idő-

Tiszte letadás a hősök emléke 
előtt. A kultuszminiszter valameny-
nyi iskolának rendeletet adott ki, 
amelyben elrendeli, hogy a hősi ha-
lált halt tanárok és tanítványok em-
iékíre emléktáblát kell elhelyezni az 
iskolákban. Az emíéktlbla előtt el-
li iladva a tanároknak és diákoknak 
kalapot kell emelniök. Évente két 
szer pedig, az intézeti önképzőkör 
egy-egy ülést keíl, hogy szenteljen 
a hősök emiékének. 

KüSföIdre utazók ré-
szére valutát a hivatalos ár-
folyamon kiszolgáltat a Szarvasi 
Takarékpénztár a Nemzeti Bank 
által engedélyezett mennyiség-
ben, útlevél és vasúti jegy el-
lenében. Az útlevelet és vasúti 
jegyet rövid idő alatt beszerzi. 

Öngyilkosság. Vasárnap este Bu-
dapesten a Rózsa utca 27. számú 
lakásán Zsiga Istvánné 54 éves asz-
szony az ablakfélfára felakasztotta 
magát és meghalt. Búcsúlevelet ha-
gyott hátra, amelyben idegbajára hi-
vatkozik. 

Hirtelen halál. Fleischann Sán-
dor 55 éves foglalkozásnélküli a 
budapesti Népszállóban hirtelen rosz-
szul lett és meghalt. Holttestét a 
törvényszéki bonctani intézetbe szál-
lították. 

Részletf izetést kér 35 p e n g ő s 
tartozására Biharugra. Debrecen-
ből jelentik: Debrecenben polgár-
mesteri értekezlet volt. Ezen az ér-
tekezleten olyan dolgok kerültek szó-
ba, amelyekből csak arra lehet kö 
vetkeztetni, hogy a vidék elszegé-
nyedése már a legmélyebb ponton 
van. Bejelentetta ugyanis a polgár-
mesternek dr. Csűrös Ferenc kultur-
tanácsnok, hogy Biharugra község 
már régóta 35 pengővel tartozik 
Debrecennek. A napokban beadvány 

Hallgassa meg az 

O L Y N I P I K O N 
4ft csöves D I N A M I K U S hangszóróval 

egybeépített 

rádiói 
az Árpád éttermében 

Szállítja D A N K Ó műszerész. 

Árvaház. Kossuth-tér. 

érkezett Debrecen városához Bihar-
ugráról, amelyben 3 községi elöljá-
róság kéri, hogy Debrecen ne köve-
telje egy összegben a pénzt, miután 
a községnek nemhogy 35 pengője, 
de még annyi pénze sincs, amiből 
a napi 2 liter petróleumszqkségletét 
fedezni tudná. A polgármester ter-
mészetesen ugy döntött, hogy net$ 
követeli egy összegben a tartozás 
fizetését, hanem apróbb részleteket 
is elfogad. Kérdés azonban, hogy 
tudja e majd fizetni Biharugra az 
apróbb részleteket? 

Egyesületi hir. Felkérjük azösz-
szes Bocskay SE-i tagokat, liogy pi^ 
este 7 órakor jelenjenek meg az 
Ipartestületben, ahol egyesületi gyű-
lést (apunk. 

Rotter—Szollás-pár lett a mű-
korcsolyázás vi lágbajnoka. A 
Stockholmban megtar ott páros mű-
korcsolyázó világbajnoksági verseny-
ben Rotter Babi—Szoliás László 
(Magyarország) győzött 7 helyezési 
számmal, 11.32 ponttal az osztrák 
Papetz és Zwack európabajnoki ket-
tős előtt. A hölgy mükorcso'yázó 
bajnokságot, immár hetedében, Hen-
nie Sonja nyerte ötös helyezési 
számmal, 353.36 ponttal, a fiatal 
svéd Hullén Viviane előtt. Harmadik 
az osztrák Hollofski Hilda, negyedik 
az angol Tavior lett. 

Hitelszükségletét kielé-
gíti, betétjét a legnagyobb biz-
tonság és felmondás nélküli 
visszafizetés mellett kamatoz-
tatja a Szarvasi Takarékpénz-
tár. Foglalkozik a banküzlet 
minden ágával. Terményeit a 
Szarvasi Takarékpénztár raktár-
házába helyezze el, mert igy 
azokra olcsó kölcsönt kaphat. 

Megöltek e g y nemzet i szoc ia -
listát az e is lebeni tüntetők. Eis-
lebenben a nemzeti szocialisták tün-
tetőmenetet rendeztek a város utcá-
in. Amidőn a menet a Klassenkampf 
könyvkereskedés elé ért, a házból a 
kommunisták tüzelni kezdtek a nem-
z e i szocialistákra. A rendőrség és 
a nemzeti szocialista alakulatok a-
zonnal viszonozták a tüzet. Körül-
belül 60—80 lövés esett. Az eddigi 
megállapítás szerint egy nemzeti 
szocialistát megöltek. Ezenkívül há-
rom nemzeti szocialista súlyosan és 
tizenkettő könnyebben megsebesült. 
Hogy a kommunistáknál mennyi a 
veszteség, azt még nem állapították 
meg. Pillanatnyilag a városban csend 
uralkodik. 

1 Az Osztálysorsjáték 
tegnapi húzásán a következő na-
gyobb nyereményeket húzták ki: 

40.000 pengőt nyert: 63792. 
20.000 pengőt nyert: 27210. 
15.000 pengőt nyert: 71567. 
3000 pengőt nyert: 14470. 
2000 pengőt nyert • 38980 43287 

44875 57892. 
IGOO pengőt nyert: 23079 28488 

33999 57514 73398 79390 79733. 
Ezenkívül kihúztak még több ki-

sebb nyereményt. A húzást ma 
folytatják. 
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Rádió 
«s> 

Kedd, február 14. 
9.15: Hirek. 
9.45: Apponyi Albert gróf temetési 

gyászünnepének 'közvetítése. Konferál 
Koudela Géza dr. 

12: Déli harangszó az Egyetemi tem-
plomból, időjárásjelentés. Nemzetközi viz-
jelzőszolgálatj vízállásjelentés magyarul 
és németül. 

Utána a rádió házikvintettjének hang-
versenye. 

1: Pontos időjelzés, időjárás- és víz-
állásjelentés. 

2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, 
árfolyamhirek. 

4: »Emberek az autó előtt«. Csizmadia 
István felolvasása. 

4.45: Pontos időjelzés, időjárásjeíentés, 
hírek. 

5: A Budapesti Hangverseny Zenekar 
hangversenye. 

6: »Az ujságkiadásról'.« Baranyai La-
jos előadása. 

6.25: A m. kir. Operaház előadásának 
közvetítése. »Lohengrin.« Dalmii 3 fel-
vonásban. 

Az első felvonás után pontos Időjelzés, 
Iiirek. 

10: Időjárásjelentés. 
Utána Magyari Imre és cigányzene-

ka r inak hangveresnye. 

Közgazdaság 
a helybeli gabonapiac árai 
Buza 9—14-00 P, tengeri 5 50— 

5 60 P, árpa 7—7 2 0 P, zab 6'50— 
6 80 P, tökmag 1 7 5 0 P , lucerna 100— 
105 P, 100 kg-ként. 

Irányzat szilárd. 

Terménytőzsde 
1933. február 13. 

(KÉSZÁRUPIAC.) 

76-os tv. uj 14 85 Sörárpa 
T7-es tv. uj 15 U5 Tak. árpa U] 9Ü0 
78-as tv. uj 15 25 Zab 1. r. 9 00 
79-es tv. uj 15 45 Korpa 6 25 
80-as tv. uj 15 60 Tak. liszt 910 
Rozs Uj 675 Tengeri 7 00 
Irányzat gyenge - Forgalom közepes 

(HATÁRIDÖSPIAC.) 

Árpád sszálloda 
J k d i é s éf/erem 

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

Kereskedelmi utazóknak kedvezmény. 
Telefon 28. T e , e , o n 2 8 ' 

Szenzációs ajándék 
a Sz t rehovszky -cég vevőinek 

Minden nagyrabecsült vevőmnek már 10 pengős vásárlás esetén 

1000 PENGŐS ÉLETBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYT 
adok teljesen díjmentesen. 

Ezzel szemben áraimat, a nehéz helyzethez mérten műven Ieszálli-
tottam. Dusán felszerelt raktárral rendelkezem: RADIOK, KE-

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

tását szakszerűen, jótállással végzem. Iró-
gépjavitást vállallok. 

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

ilppóliipdetése 
Apróhirdetések díjszabása: 

Hétköznap szavanként 2 fillér, va-
sár- és ünnepnap 4 fillér, vastagbe-
tüvel szedett szónál duplán számit. 
A hirdetésiek ára postabélyegben is 

beküldhető. 

Motorcsónak potom árért eladó 
Garay vaskereskedőinél. 

Olcsó és jó abonans ebédkoszt 
kaphaió, cim a kiadóban. 

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

A Szarvas i Ú j s á g k ihordótke-
res f ix f i ze té s se l . Jelentkezni I. 
ker. 9. s z ó m alatt a hiadóhiva-
ta lban. 

Telefon 59. Piactér. 

Tisztelettel értesítem a nagy-
érdemű közönséget, hogy a 

Központ" szállodát és éttermet 
átvettem, - Jelsxavam: A legfigyelmesebb kiszolgálás 

mellett mindenben a mai viszonyoknak megfelelő árak, 
Szives támogatást kér Wigner Sándor v e n d é g l ő s ^ ^ ^ ^ 

A Szarvasi Ufság 
hírszolgálata megbízható 

Buza márciusra 
Buza májusra 
Rozs márciusra 
Tengeri májusra 
Tengeri juüusra 

Irányzat gyengébb . - Forgalom csendes 
Tengeri jól tartott 

13 85-13 86 
13 99—14 0!) 
7 C8— 710 
7 6 0 - 7 61 
7 9 7 - 7 98 

Felhaltál 

Príma 
Közép 
Könnyű 

Sertésvásár 
4218 Eladatlan 150 
88—90 Szalonna 
8 4 - 8 6 Hus 
78—82 Zsir 

1 10 
110—1 28 
125—1 30 

Irányzat: élénk 

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

szerek jutányosán beszerezhetők 

Kovdcaitc 2>dl 
füszerkereskedőnél. — Permetezőgép 

kölcsön kapható. 

cikkek kereskedése. 

Meghízható áruk, 

olcsó árak, gyors és 

pontos kiszolgálás. 

Telefonszám: 120. Alapítva 1859, 

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

vállalja 
V I T Á L I S I L O N 

oki. t. iparmüvésznő. 

l O l O H O I O I O ' O l l O I O 

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. 

Épületüvegesé® 
a legolcsóbbaní 

Gross Sándor 
üveg-, porcellán* és keretezőüzlete. 
Piac-tér. Piac-tér, 
• C 3 B 0 1 C 3 B C D M O B O B O B O * ' 

Időjárás 
1933. február 11. 

(A szarvasi meteorológiai állomás 
jelentése.) 

Déli hőmérséklet 1 óra 30 p. +3"9 C 
Reggeli „ 6 óra 30 p . - 5 8 t 
Levegő relativ nedvessége 74<>/° 
Borultság reggel 30°® 

délben 50% 
Légnyomás reggel 762-1 mm 

„ délben 761-4 mm 
Csapadék — m m 

Hóréteg reggel 6 ó. 30 p. — """ 
Szélirány reggel d e ; 

délben északnyugat 

A Meteorologiai Intézet prognózi-
sa a következő 24 órára: Éjjel 
erős lehűlés, hajlam ködképződésre. 
Északon kissé felhősebb idő. 

Felelős kfedó és laptulajdonos: 
Dr. TOKAY LÁSZLÓ. 

Nyomatott Demartsik Ferenc 
»Orosházj Friss Hirek« köjiyvnyonr 

d i j ában . 


