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E l t e m e t t é k A p p o n y i A i b e r t e j | sZarvasi Bsgénvek bűnszövetkezetét 
lepfezte le a csendőrség Régi idők óta nem látott gyász-

pompával ment végbe tegnap a fő-
városban Apponyi Albert gróf teme-
tése. 

Tiz óra után néhány perccel fel-
csendültek a Himnusz hangjas és 
Serédi Jusztinián bíboros he*cegpn 
más a ravatal elé lépet*, hogy fé-
nyes papi segédletével megkezdje a 
gyászszertartást. 

A beszentelés után Gömbös Gyu-
la miniszterelnök lépett a ravatalhoz. 
Megilletődve néma csendben kezd 
beszélni. Érces hangja meg-megre-
meg amint mondja: 

Őszinte szószólója voltál a ma-
gyar ügynek és ha kellett, sikra 
szálltál a nemzeti önállóságunkat 
célzó küzdelmünkben a nemzetéit. 
Küzdöítél a nagy monarchiáért, de 
gondolatvilágod tengelyében mindig 
az öncélú magyar gondolat lebegett. 

— Magyar voltál, remekbe sza-
bott magyar. Küzdöttél és szenved-
tél ezért a nemzetért, bizonyára Te 
is odavarázsoltad a magyar égboltra 
az álmok álmát, az erős Magyaror-
szágot és a világháború ulán velünk 
együtt Te sem érted ezt meg, ván-
dora lettél tehát a magyar gondolat-
nak, vándora, apostola és fáklyavi-
vője a magyar igazságnak. 

— Apponyi Albert gróf, odavará-
zsoltad a genfi égboltra a kettős ke-
resztet és a hármas halmot: a ma-
gyar igazságot. 

— A genfi-tó vidékén viszhang-
2ik a Te hangod, igazságot követel-
ve e nemzet számára s mi optimista 
lélekkel, mint Te, reménykedőnk, 
Siogy utolsó szavad meghallgattatik. 
Térdreborulva és alázatos lélekkel 
imádkozunk lelki üdvödért és kérve-
kéxtink, hogy a magas egekből 
áraszd felénk lelked erejét és légy 
örökké példája minden magyar em-
bernek. 

Ezután következett a gyászszer-
Sartás utolsó és befejező mozzanata: 
a koporsót az egyik jobboldali ajtón 
keresztül kiviszik a szabadba, meg-
kerülik vele a templomfal oldalán 
vágott vasajtón keresztül leviszik az 
altemplomba. 

Az utolsó beszentelés után a csa-
ládtagok néhány perces csendes 
imába merülve búcsúznak halott-
juktól, majd elhagyják a kriptát és 
a súlyos vasajtó bezárul. 

Évek óta rendszeresen fosztogatták a Sscarvas-
Mörnyéfcl iany&lzat 

(Saját tudósítónktól.) Néhány hét-
tel ezelőtt irtuk lapunkban, hogy 
Jelen István sz;arvasi, Mórocz Sán-
dor és Lentvorszky János csabacsüdi 
Lakosok rablást intéztek Petyován 
András csabacsüdi tanyája ellen, és 
Petj 'övánt súlyosan megsebesítették. 
Azóta sikerült a csendőrségnek ki-
nyomozni, hogy a rablást elkövető 
legényeknek társaik vannak, akikkel 
évek óta szervezett tolvaj bandát ala-
kítottak és fosztogatták a szarvasi és 
környékbeli tanyákat. 

Kézrekerült Lentrovszky János 
testvére Mihály is, Szekretár Pál. 

gények. E lcét utóbbi testvérnek 
együttvéve 150 hold földje van. Az 
utóbbi évek tolvajlásait a tanyavilág-
ban csaknem mi,nd ők követték el. 
A csendőrség most állítja össze bün-
lajstromukat, amelyen rengeteg liba, 
kacsa, tyúk, bárány, sertés szerepel. 
Ezeket legnagyobb részben a szarva-
si, csabacsüdi, kiskirályságí és jó-
zsefszállási határban lopkodták ösz-
sze. Az ellopott holmit nagyrészben 
eladták, s -az árát elmulatták. A 
csendőrség tovább nyomoz ügyük-
ben, mert a bünlajstrom még ko-
rántsem teljes. 

Maglóczky János és Pál szarvasi le~ 
i ffü'nviinn mniinirir'i 

Nincs ingatás 
— mond/a 
A Uöszigascgatásl bizottság Ülése 

a megyében i 
asz alispán 

Békésvármegye közigazgatási Bi-
zottsága hétfőn délelőtt 9 órakor 
ülést tartott, melyen Korossy György 
főitspán elnökölt, aki az ülés meg-
nyitása után Apponyi emlékének ál-
dozott, indítványozta, hogy a Köz-
igazgatási Bizottság Apponyi érde-
meit jegyzőkönyvben örökítse meg 
és családjának feliratilag részvétét 
fejezze ki. 

A Közigazgatási Bizottság tagjai 
i\z indítványhoz hozzájárultak. 

Ezután dr. Pánczél József főjegy-
ző felolvassa az alispáni jelentést, 
melyet lapunk tegnapi számában kö-
zöltünk. 

A jelentéshez dr. Telegdy Lajos 
szólt hozzá. Sajnálattal látja, hogy a 
magyar kormány működése adóeme-
lésben és fizetéscsökkentésben merül 
ki. Megállapítja, hogy a kormány 
azon AZ u tón halad, amelyet elődje 
kezdett meg. Nincs bizalma a jöven-
dő iránt és ezt szükségesnek tartja 
a közigazgatási bizottság előtt ki-
fejezésre juttatni. 

Kitért a dobozi és a gyulavári ese-
ményekre, amelyekről az alispáni je-
lentés is megemlékezik. Indítványoz-
za, hogy irjon fel a bizottság a kor-
mányhoz, hogy az italmérésckei 
szombaton déltől hétfő reggelig tart-
sák zárva, mert sajnálattal tapasztal-

ta, hogy az ínségesek, akik megkap-
ják az inségmunka keretében vég-
zett munkájuk után heti járandósá-
gukat elisszák. 

A felszólalásra dr. Márky Barna 
alispán válaszolt. Hangsúlyozta, 
hogy a vármegye területén semmi 
jelét nem látja és tapasztalja annak, 
mintha a munkásságot izgatnák. A 
gyulavári képviselőtestületi tagvá-
lasztásokkal kapcsolatban megjegy-
zi, hogy az alispáni jelentésnek erre 
vonatkozó részét a főszolgabírói je-
lentésből vette s azért a főszolgabí-
rót terheli a felelősség. 

Január hóban a közegészségügyi 
viszonyok mérsékeltek voltak. Az 
influenzának járványszerü fellépésé-
ről még nem beszélhetünk. Viszont, 
hogy lázas nátha, amely kompliká-
ciót nem okoz, mennyi van a várme-
gyében, azt számszerűleg kimutatni 
nem lehet. Szövődményes influenzát 
.összesen 4 esetben jelentettek be, 
ezekhez a betegségekhez tüdőgyulla-
dás társult. Van ezenkívül a várme-
gyében elég sok esetben, de súlyo-
san fellépő roncsoló toroklob. E be-
tegség ellen a vármegye alispánja 
épen mostan adott ki egy körülte-
kintő, szigorít rendeletet, amelyben 
majdnem kötelezően elrendeli a nyu-
gati államokban már bevált, nálunk 

három vármegyében kipróbált úgy-
nevezett Raijion-féle védőoltást. 

A pénzügyigazgató jelentése igen, 
érdekes adatokat tartalmaz. Az 
egyenesadó hátralék 4.613.284 pen-
gő, ez évi előírás 10.616.209 pengő, 
amely összegre fizetés csak 396.686 
pengő történt. Illetékekben január 
hónapban 123.667 pengőt, forgalmi-
adóban 120.219 pengőt fizettek be. 

A tanfelügyelő több tanitó ellen 
fegyelmi eljárás megindítását indít-
ványozta, amit a bizottság el is ren-
delt, majd a többi szokásos refe-
rádák következtek, amelyeket hozzá-
szólás nélkül tudomásul vettek. 

Budapestre jön kereskedelmi 
tárgyalásokra a német 
kormány megbízottja 

Berlinből jelentik: Illetékes he-
lyen cáfolják azokat a lapjelentése-
ket, hogy a magyar kormány tilta-
kozott Berlinben az u j német vám-
emelések ellen és hogy a német kor-
mány megbízottat küld emiatt Bu-
dapestre. Illetékes hely közlése sze-
rint ilyen magyar lépés már csak 
azért sem történhetett, mert az u j 
német vámok egyáltalán nem érin-
tik Magyarországot. Már régebben 
megállapodás jött létre Magyaror-
szággal, hogy tárgyalásokat kezde-
nek bizonyos kereskedelempolitikai 
kérdésekről. Ezért utazik legköze-
lebb a német kormány megbízottja 
Budapestre, a vámemelésekhez azon-
ban ennek az útnak semmi köze sin-
csen. 

Hohenzollern restaurációról 
szó sem lehet! 

Hitler kancellár nyilatkozik aSun -
day Express vasárnapi számában. 
^Franciaországnak le kell szerelnie 
ugyanugy, mint Németországnak, — 
mondja — vagy pedig Németország-
nak meg kell kapni az egyenlő 
fegyverkezés jogát. A versaillesi 
szerződést revidiálni kell, mivel sze-
rencsétlennek bizonyult nemcsak Né-
metország, hanem az egész világ 
számára, amelyet örök időkre győ-
zőkre és legyőzőitekre akart felosz-
tani. A lengyel korridort vissza kell 
adni Németországnak. A Hohen-
zollern-monarchia helyreállításáról 
szó sem lehet. A köztársaság cs a 
monarchia harca a politikai pártok 
szakadásához vezetne és végtelenne-
hézségeket idézne elő abban a pil-
lanatban, amikor Németországnak 
egységre van szüksége.» 

Ára 10 fillér, 
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A jászberényi hivatalos 
jelölt: Imrédy Béla 

A jászberényi kerületben Appo-
nyi Albert gróf elárvult mandátu-
máért máris megindult a küzdelem. 
Apponyi temetése előtt a jelöltek 
nevét egyik párt sem tartja ildomos-
nak publikálni, azonban most már 
kétségtelen, hogy az egységes párt 
Imrédy Béla pénzügyminisztert je-
löli. Vele szemben a független kis-
gazdapárt egy hetybeli gazdával in-
dul a küzdelembe. 

Egy álfanífót tartóztattak 
le Szegeden 

Hódmezővásárhelyen még a mult 
év derekán feltűnt egy Salac János 
iievü fiatalember, aki állásnélküli ta-
nítónak adta ki magát. Később Sa-
lacot meggyanúsították egy bünügy-
ből kifolyólag, de akkor már nem 
inem találták Vásárhelyen. A vásár-
helyi rendőrség erre körözvényt a-
dott ki, amelynek eredményeképpen. 
Salacot Szegeden elfogták és letar-
tóztatták. Kihallgatása során Szege-
den is tanítónak mondta magát, sőt 
egy bizonyítványt is mutatott a vá-
sárhelyi polgármester aláírásával, a-
melyben házitanitóként van igazolva. 
A szegedi rendőrség azonban tovább 
faggatta és faggatás közben bevál-
totta, hogy Virág Aladárnak hívják 
és már egy évet töltött börtönben 
sikkasztásért. Büntetésének kitöltése 
után véletlenül hozzájutott a Salac 
János nevére kiállított iratokhoz és 
ezekkel követte el sorozatos szélhá-
mosságait a legutóbbi időben, ame-
lyekért most fogja majd megbüntet-
ni i a szegedi törvényszék. 

Feleségfii akarta venni 
saját nagyanyját 

Amerikai izü, fantasztikus törté-
netről számol be egy sanfranciskói 
jelentés, amely szerint ott a napok-
ban házasságkötés céljából megje-
lent az anyakönyvi hivatalban egy 
Mc. Dugan nevü 21 éves fiatalem-
ber és egy 62 éves özvegyasszony. 
Amikor a házasuló felek személy-
azonossági papírjait megvizsgálták, 
kiderült, hogy az élemedett korú 
menyasszony nem más, mint a vő-
legény nagymamája. Megállapítot-
ták, hogy a különös pár apróhirde-
tés utján ismerkedett meg egymás-
sal, mert a fiatalember, aki árván 
maradt s azóta lelencházban nevel-
kedett, hirdetést tett közzé, amely-
szerint életkorra való tekintet nélkül 
hajlandó feleségül venni bármelyik 
vagyonos uriasszonyt, A sors külö-
nös jétéka folytán Mc. Dugan hir-
detésére saját nagyanyja válaszolt, 
akinek természetesen fogalma sem 
volt arról, hogy a jelentkező férjje-
lölt az unokája. A párját ritkító eset-
ben még az amerikai törvényhozás 
is házassági bontó okot látott fenn 
forogni és a vállalkozó szellemű 
nagymamát nem eskette meg uno-
kájával. 

JMpponyl-musseum less: a 
Verböcszy-utcal palotából 

Apponyi Albert gróf halála után 
a nagy államférfi barátai és hívei 
körében mozgalom indult meg Ap-
ponyi múzeum létesítésére. A moz-
galmat Nemes Antal püspök, Ap-
ponyi Albert gróf egyik legbizalma-
sabb barátja indította meg. Az ed-
digi elgondolások szerint a Verbőczy 
utcai Apponyi-palotába akarják a 
nemzeti kegyelet múzeumát beren-
dezni. 

A tervvel kapcsolatban Nemes An-
tal püspök a következőket mondotta: 

— Tényleg mozgalmat indítottunk 
Apponyi múzeum létesítése érde-

kében. Apponyi még a háború előtt 
vásárolta Verbőczy utcai házát. Itt 
készítette elő világhírű beszédeit is. 
ü g y érezzük, hogy kötelességünk 3 
muzeum eszméjét megvalósítani. A 
főváros vezetőit kérjük meg, hogy 

álljanak mellénk és ugy anyagilag, 
mint erkölcsileg támogassanak ben-
nünket. Ezenkívül megalakítjuk az 
»Apponyi baráti kört.« Néze-
tem szerint ez a terv sike-
rülni fog. Sikerülni is kell. Apponyi 
olyan nagy ember volt, akinek em-
léke megérdemli, hogy házát meg-
vásárolja a magyar nemzet. Szent 
templomnak kell tekinteni azt a .há-
zat, ahol Apponyi élt és dolgozott 
a haza érdekében! 

Apponyi Albert gróf személye már 
a halhatatlanságé és nemzeti ideálo-
kat szimbolizál, Igy minden Appo-
nyira vonatkozó emlék méltó arra, 
hogy egy muzeumban őrizzék meg 
az utókor számára. Nemcsak kegye-
letes megemlékezésül, hanem okulá-
sul is a következő generációk szá-
mára. 

Mennyi adót fizet a 
az ni rendelet szerint 

IOOO pengd j n y e r s ü áazbér fovede lem után 321 P 
40 fillér adó 

A február 1-én életbe lépett kor-
mányrendelet után, mely tudvalevő-
leg felemelte az adót, a közönség 
nagy része bizonytalanságban van 
adóemelés mérvét illetőleg. A kö-
vetkezőkben tájékoztatót adunk az 
adóemelésről és u j adókról: 

Adóemelés a rokkantadónál (két-
szeresére,) jöv. adó utáni pótléknál 
(évi 30 százalékról 60 százalékra) és 
alkalmazottak kereseti adója utáni 
külön adónál van. Teljesen u j adó a 
házadó rendkívüli pótléka (az évi 
házadó 20 százaléka). Nem tévesz-
tendő össze a régebbi keletit és ma 
is meglevő rendkívüli pótlékkal, mely 
az évi nyersházbér jövedelem 2 'és 
fél százaléka. 

Hogy egy közepes ház tulajdono-
sának az adózása milyen, lesz a jö-
vőben, azt az alábbi példával ma-
gyarázzuk meg. 

Vegyünk pl. egy háztulajdonost, 
aki 4 lakójától összesen évi 800 P 
lakbért kap. Ehhez számítjuk még 
saját kis 2 szobás lakásának haszon-
értékét 200 P-t, az évi nyersházbér-
jövedelem tehát 1000 P-t tesz ki. 
Ezután a következő adókat fizeti: 

Házadó (a nyersházbérjövedelem 
16 százaléka) 160 P. Községi pótadó 
(a házaknak 50 százaléka) 80 P. 
Útadó (a házadónak 13 százaléka) 
20.80 P. Nyilvános betegápolási pót-
adó (a házadónak 16 százaléka) 
25.60 P. Rokkantellátási adó (Pro-
gresszív: 2—10 százalékig) 10 pen-
gő (emelkedett). Külön pótlék (a ház-
adó 20 százaléka) és 2 és fél — 25 

P. (Uj adó.) Összesen: 321.40 P. 
Ennek első félévre eső részét (a 

január hóra eső részt is beleszá-
mítva) öt egyenlő részletben a má-
sodik félévre eső összegét pedig 6 
havi egyenlő részletben fizetheti a 
tulajdonos. 

A fentebb közölt százalékok meg-
ismerésével könyen kiszámítható 
bármely összegű nyersházbérjövede-
lem után járó évi adó. 

Százalékban kifejezve a nyersjö-
vedelem) évi 34 százalékát, kell köz-
adóba fizetni egy esztendőben. A 
legfeljebb 2 szobás családi házak 
után azonban, (mert ezekre sem 
külön pótlék nincs kivetve) az évi 
nyersházbérjövedelemnek 30 száza-
léka fizetendő. 

Természetesen a jövedelem- és va-
gyonadót fizető adózóknak (az évi 
1000 pengőt meghaladó tiszta jö-
vedelem után fizetendő.) a mult év-
ben fizetett jövedelmi adót is szá-
mításba kell venniök az adófizetésnél 
azzal 'a különbséggel, hogy a jöve-
delmi "és vagyonadó után is járó 
rokkantadó az idén kétszeresére e-
melkedett és a jövedelemadók 60 
százalékos pótlékolás alá esnek. 

A vagyonadót továbbra is terheli 
az évi 100 százalékos pótlék. Va-
gyonadót fizet mindenki, aki jöve-
delmi adót fizet és 5000 pengő ér-
tékű tiszta vagyona van. A jöve-
delmi adót nem fizető adózók csak 
25.000 pengő értékű tiszta vagyon 
titán fizetnek vagyonadót. 

szobáját, mielőtt megfázna. — De ne 
dobja ki 

p é n z é i ismeretlen szénre, fára. Hont&y-
nál nyugodtan vásárolhat. Ezért 

o s o n n á l í egyen egy prőbarendelést. Haviár Dani-utca 83. 

m 

A nemzetközi fizetések 
bankja meghosszabbított] 
Németország 86 millíés 
vísszleszámitolásí hitelét 
Baselből jelentik: A nemzetközi 

fizetések bankjának igazgatótanácsa 
most tartotta 29. ülését. Az ülésen 
a német kiküldöttek Luther drM ai 
birodalmi bank elnökének vezetésé-
vel teljes számban megjelentek. Az 
igazgatótanács elvben hozzájárult a 
német birodalmi banknak 86 millió 
dolláros vísszleszámitolásí hitelének 
meghos$2íabbi ásához, anélkül, hogy 
a további visszafizetési részletek kér-
dése szóba került volna. A /nemzet-
közi fizetések bankja csatlakozni fog 
a hitelben résztvevő három másik 
bank állásfoglalásához. Ezek a ban-
kok március 4-ig közlik, hogy bele-
egyeznek-e a birodalmi, blank áíka.1 
felajánlott visszatérítési összegbe. A 
továbbiakban az igazgatótanács a 
szokásos folyó ügyekkel foglalko-
zott. A következő ülés március 13-án 
lesz. 

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

100.000 pengőt nyert 65782. 
15 000 pengőt nyert 4791. 
3000 pengői: m e : t 9852 
2000 pengőt nyeitek: 23719 75495 

83392. 
1000 pengőt nyertek: 7776 1724S 

22877 23705 48793 82661 
800 pengőt nyert k : 1777 9144 

23594 29546 42658 43181 52827 
77634. 

Ezenkívül kihúztak még több ki-
sebb nyereményt. A húzást csülökö-
kön folytatják 

Mennyit kell költeni 
az amerikai művésznőknek 

a színikritikusokra 
Leonora Ulric, Amerika híres drá-

mai művésznője — mint a londoni 
Times-ben olvassiik — különös vá-
dat hangoztat adófelebbezésében — 
a newyorki színházi kritikusokkal 
szemben. A művésznő az adósróf el-
len lázongva, sokalja a reá kivetett 
összeget és adóköteles jövedelméből 
tizenegyezerszázharminc dollárnak 
(több mint hetvenezer pengő) levo-
sát kérte azon a ci,men, hogy ezt £ 
pénzt a drámai kritikusok megven-
dégelésére, etetésre és itatásra köl-
tötte el. A színésznői pályán is van-
nak reprezentációs kiadások, ápolni 
kell a társadalmi összeköttetéseket, 
különben nem lehet karriert csinálni, 
tehát a jövedelemből ezt a rezsikölt-
séget üssék le. Az adófelügyelőség' 
nem teljesítette a művésznő kérését, 
noha elismerte, hogy barátokat csak-
ugyan legkönnyebben a dúsan teri-
tett asztalok által lehet szerezni és a 
szinészpályán szükség is van a jó-
akarókra, csakhogy ezeket nem sza-
bad rideg üzleti számitások alapjáif 
verbuválni. Igy döntött a felebbezé-
si fórum, de kérdés mit szólnak 
majd a pellengérre állított színházi 
kritikusok. 

v 
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Í R E K 
Gyógyszertári inspekció. Az 

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

Gyászistentisztelet Apponyi lel-
kiüdvéér t . Tegnap reggel fél 9 
órakor a róm, kat. templomban 
gyászistentisztelet volt gróf Apponyi 
Albert lelkiüdvéért, amelyet Fetzer 
József esperes-plébános végzett. A 
gyászistentiszteleten megjelentek a 
hatóságok képviselői is. 

Márciusban miniszterközi bi-
zo t t ságok jönnek Békésvárme 
gyébe . Hir szerint március elején 
miniszterközi bizottságok jönnek me-
gyénkbe az egyes városok kö.tség-
vetését felülvizsgálni. Békésmegye 
több községében ugyanis a pótadó 
50 százalékon felül van. Azokat a 
költségvetéseket fog j i ez a bizott-
ság felülvizsgálni, amelyeket eddig 
az alispán felülvizsgált. Ennek a 
bizottságnak a teendője lesz a leg-
pon'osabban kivizsgálni a költség-
vetéseket, esetleg lefaragni a pót-
adóból. 

Károlyi Gyula gróf Kossuth 
tanulmányt ir. Gróf Károlyi Gyula 
amióta lemondott a székesfehérvári 
mandátumáról, nem foglalkozik a 
politikával. Visszavonultan, csende-
sen él tiborszállási birtokán. Most, 
mint értesülünk, Káro'yi Gyula gróf 
Kossuth Lajos emigrációs iratait ol-
vasgatja és tanulmányozgatja. Kör-
nyezete ugy tudja, hogy Kossuth-
tanulmányt akar irni. 

Kigyulladt autó . A'api endrődi 
gyógyszerész személyautója, amely-
nek Lipták György a vezetője és 
amely Endrőd és Gyoma között szo-
kott személyforgalmat lebonyolítani, 
eddig ismeretlen okból kigyuladt és 
leégeit. A kár jelentékeny. Valószí-
nűleg öngyulladás történt. Szeren-
csére emberéletben nem esett kár. 

Hirdessen a Szarvasi UJság-ban. 
— Kalmár Béla dr. főkapitány-

helyettes. A hivatalos lap keddi szá-
ma közli, hogy a kormányzó a bel-
ügyminiszter előterjesztésére Kalmár 
Béla dr. rendőrfőtanácsosnak a fő-
kapitányhelyettesi cimet adományoz-
ta. Az uj főkapitányhelyettes egyike 
ama rendőrfőtisztviselőknek, aki a 
jellegzetesen világvárosi rendőri szol-
gálat minden ágában nyugateurópai 
kult'urnivón járatos. Hosszú rendőr-
tisztviselői szolgálatát mindig a bu-
dapesti rendőrfőkapitányság kereté-
ben teljesítette. Több fővárosi kerü-
leti kapitányság vezetője volt, a kom-
mün futáni nehéz időkben detektivfő-
•nökhelyettes, majd a bünügyi osz-
tály vezetője, legutóbb pedig az V. 
kerületi kapitányság kerül etvezetői 
állásából került a főkapitányság el-
nöki osztályának élére. Itt érte most 

főkapitányhelyettesi, kinevezés, a-
mely a budapesti államrendőrség e-
gész tisztviselő-karában osztatlan 
örömet és megelégedést keltett. 

"M 

Villanyt, rádiót 
és e fi ö e í s z ü k s é g e s anyagolcat 

nGvásárolfon 
addig, amig áraim olcsóságáról meg nem győződik. 

Stefáni Mihály 
villany, rádió és teerékpáralUairésseeU nagy-

ralitára. 

Hock János a z egyik ujság-
koncern vezércikkírója lesz. Hock 
Jánost, akinek tagadhatatlanul még 
sok hive van, az egyik nagy ujság-
koncern vezércikkírójának kérte fel. 
Hetenként két-hitom cikket kellene 
megírnia, melyért a lapváílalat olyan 
honoráriumot ajánl, melyből a ren 
des megélhetéshez szükséges dolgo-
kat fedezni bírja. Értesülésünk sze 
rint Hock János még az ajánlatra 
nem válaszolt. 

A f es tékfáz is adóról szóló ren-
delet — amelynek tervezetét az ér-
dekeltek a mult hónapban tárgyal-
ták még — márciusban éleibe lép. 

Elvágta az ü v e g s z i l á n k a ke-
zét . Szarvas Márton békéscsabai 
fiatalember, valószínűleg virtusból 
jobbkezével belörte az egyik békés-
csabai korcsma ablakát. Az üveg-
szilánkok oly súlyos sérüléseket ej-
tettek Szarvas Márton kezén, hogy 
a mentőknek .kellelt. bekötöznt. 

Orvosi tanács. 
— Hát Szörcsöki kom.m, miért 

nem teszi le a keiéből azt a centi-
métert? 

— Mert a doktor azt mondta, 
hogy az ivásnál különösképpen tart-
sak m é r t é k e t . . . 

A kereskedelmi miniszter kör-
rendeletet adott ki, amelyben 
megtiltja, hogy 20 évnél fiatalabb 
nőket kiszolgáló, vagy felirónői mi-
nőségben szállodák, kávéházak, ko cs-
mák és cukrászdák alkalmazzanak. 

Félmill ió p e n g ő s közmunka 
Pes t szenterzsébe ten . Pesíszenter 
zsébeten a MABI kölcsönből és a 
költségvetésben lévő fedezetből kö-
zel 500 000 pengős közmunka lebo-
nyolítását tervezi a vá io3 vezetősé-
ge. Csatornázás, útépítés, járdasze-

gély épités, aszfaltozás s a tüdőgon-
dozó uj épületének létesítése szere-
pel a munkaprogrammban. 

Debrecen uj mélykutat furat. 
A debreceni nagyerdei mélyfúrás 
kútjánál, mely az erdei strandot és 
me'eguszodát melegvízzel táplálja, 
januárban egyheles üzemzavar volt, 
amelyet kijavítottak és azóta állan-
dóan rendes a viz és földgázszol-
gáltatás. Ennek e'lenére, hogy a ha-
sonló üzemzavarokat megakadályoz-
za, Vásáry István polgármester elő-
terjesztést iett a törvényhatóiági bi-
zottságnak, hogy egy második mély-
kút fúrására adjon felhatalmazást. A 
szükséges 220.000 pengő fedezetet 
a városnak már sikerült előteremte-
ni és igy, amint a közgyűlés hatá-
rozatát a kormány jóváhagyja, azon-
nal megindul a második mélyfúrás, 
amelyet az első mélykút közelében 
kezdenek meg. 

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

vállalja 
V I T Á L I S I L O N A 

oki. t. iparmüvésznő. 

Megöl te a z inf luenza London 
150 é v e s óriás teknősbékáját . 
Londonból jelentik: A londoni nát-
haláz legújabb áldozata Sopa, a lon-
doni állatkert 150 éves, három má-
zsa sulyu óriás teknősbékája, amely 
kétheti szenvedés után tüdőgyulla-
dásban kimúlt. A „korai véget ért" 
hüllőt, amely az állatkert egyik leg-
népszerűbb lakója volt, kitömik és 
a south-kensingtoni természetrajzi 
muzeumban helyezik el. 

A n é m e t birodalmi vasutak 
magyarországi leveles nyersdohányra 
— ha azok a német vasúton át ha-
ladnak nyugateurópai államokba, te-
hát tranzitó áruként kezelhetők — 
30 százalékos tarifaengedményt en-
gedélyeztek. 

Közgazdaság 
Tartott volt a keddi piac. 

A keddi piac a multheú piacok-
hoz képest tartott volt. A baromfi-
akban az árak nem változtak. A ke-
reslet rendes volt, a kinálat élénkü-
lő. A gabonapiacon az árak 10 f ü -
lérrel estek. Barorfifi nagybani be-
vásárló árak: Tojás darabonként 
7—7 5 fiit,, tyúk P 0 90—1'003 csir-
ke .p i _ i ' 0 5 , kacsa, liba P 1'—1,10 
pulyka P 0 6 0 — 0 85 kilogramonként. 

H helybeli gabonapiac árai 
Buza 8'50—13*50 P7 tengeri 5 1 0 — 

5 30 P, árpa 7—7 10 P, zab 5 '90— 
6 40 P, tökmag 18 OOP, lucerna 95— 
105 P, 100 kg-ként. 

Irányzat egyenetlen. 

T e r m é n y t ő z s d e 

1933. február 14. 
(KÉSZÁRUPIAC.) 

76-os tv. Uj 14 75 Sörárpa 
77-es tv. uj 14 95 Tak. árpa u] 9 30 
78-as tv. uj 1510 Zab I. r. 9 00 
79-estv.uj 1535 Korpa 6 25 
80-as tv. uj 15 50 Tak. liszt 9 10 
Rozs uj 670 Tengeri 6 90 
Irányzat gyengébb — Forgalom élénk 

(HATÁRIDÖSPIAC.) 

1372—1373 
13 83—13 84 

6 8 0 — 6 82 
7 45— 7 46 
7 8 3 - 785 

Forgalom csendes 

H a l l g a s s a m e g 

OLYN I I 

Buza márciusra 
Buza májusra 
Rozs márciusra 
Tengeri májusra 
Tengeri juliusra 

Irányzat lanyha — 

Sertésvásár 

Felbajtíb 305 Eladatlan 87 

Príma 88— 90 Szalonna 1 
Közép 8 4 - 8 6 Hus 112-130 
Könny fi 7 8 - 82 Zsir 125-1 30 
Irányzat: kissé élénkebb 

M a r h a v á s á r . 

Felhajtás 589 borjú. 
Elsőrendű borjú 0-66—0-77 
Másodrendű „ 0*60-0*66 
Harmadrendű „ 0-50—0-49 

irányzat: élénk. 

Ir&ástpussctal 

CSENI EGES93T 
i&letes é s olcsó. 

Kérje minden liiszeiüzletben. 

4f1 csöves D I N A M I K U S hangszóróval 
egybeépített 

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

Szál l l l ja: 0 A N K O műszerész;. 

Árvaház. Kossuth-tér. 

Fonottbutorolc, ízléses mos-
dók, virágállványok, utazó-, kézi-
munka- és piacikosarak kaphatók és 
megrendelhetők IFJ. KISS KÁLMÁN-
NÁL, I. ker. 455. (Kovácslk Gyula 

vegyeskereskedő mellett.) 

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

szerek jutányosán beszerezhetők 

Kovácsit* Pál 
füszerkereskedőnél. — Permetezőgép 

kölcsön kapható. 



4 oldal SZARVASI UJSAG 1933. február 15. 

SPORT 
Az 1932—33. évi másodosztályú baj-

noki mérkőzések tavaszi sorsolása: 

Március 12: Turul—MTK, T A C - C A S S 
Március 19: MMÁV—TAC r CASS— 

OFC, Bocskai—GySC. 
Március 26: MTK—MMÁV, GySC— 

CASS, Turul—Bocskai. 
Április 2: OFC—Turul, MMÁV—Bocs-

kai, TAC—GySC. 
Április 9: MTK—TAC, CASS—MMÁV, 

Bocskai—OFC. 
Április 23: OFC—MTK, MMÁV—Tu-

rul, Bocskai—TAC. 
Április 30: GySC—OFC, Turul—CASS. 
Május 7: OFC—TAC, MTK—GySC r 

CASS—Bocskai. 
Május 14: TAC—'Turul, Bocskai— 

MTK, GySC—MMÁV. 
Május 21: CASS—MTK, T u r u l - G y S C . 
Május 2S: MMÁV—OFC. 
Juníus 25: I. osztály 11. helyezettje— 

II. osztály 2. helyezettje. 
Julius 2: II. osztály 2. helyezettje— 

I. oszt. 11. helyezettje. 

Rádió 
Szerda, február 

9.15: Hangverseny. Közreműködik Ko-
vács Mária, Ragyóczky Jolán és To-
kaj i András. 

Közben hirek. 
11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 
12: Déli harangszó az Egyetemi tem-

plomból. 
32.05: A Szervánszky szalonzenekar 

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

állásjelentés. 
2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, 

árfolyamhirek. 
3.30: A rádió diákfélórája. » Utazás a 

Munkaközben.« 
4: »Aprőságok egy nagy hadvezérről.« 

{Görgey.) Jónás Károly előadása. 
4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, 

hirek. 
5 : A m. kir. Operaház tagjaiból alakult 

zenekar Schubert-hangversenye, 
6.10: Olasz nyelvoktatás. 
6.30: Magyar nó ták két zongorán. Elő-

adja Paksy Jenő dr. és Kárpáth Zoltán dr. 
7.20: »Szerelem és házasság«. Porzsolt 

Kálmán előadása. 
7.45: A Budapesti Hangverseny Zene-

kar hangversenye a Zeneművészeti Fő-
iskola nagyterméből. 

9.45: Pontos időjelzés, hirek, időjárás-
jelentés. 

Utána gramofonhangverseny. 
10.45: A Magyar Cserkészszövetség 

lengyelnyelvü előadása. Borsiczky Sán-
do r dr. »Miasto Jamboree na Wegrzech« 
(Magyarországi jamboree város.) 

l O I O l l O I O I O I 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. 

Épületüvegezés 
a legolcsóbban! 

Gross Sándor 
üveg-, porceílán- és keretezőüzlete. 
Piac-tér. Piac-tér. 
acOMCDUCD 

Árpád ssálloda 
Köv&ődsz és é l t e r e m 

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 nagvrabecsiilt vevőmnek már 10 pengős vásárlás esetén 

Í 0 0 0 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 vállallok. 

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

Tisztelettel értesítem a nagy-
• érdemű közönséget, hogy a 

Központ" szállodát és éttermet 
átvettem, — J e f e z a r a x n r A legfigyelmesebb kiszolgálás 

mellett mindenben a mai viszonyoknak megfelelő árak, 
Szives támogatást kér Wigner Sándor vendéglős. 
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A Szarvasi Újság 
hírszolgálata megbízható 

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

Megbízható áruk, 

olcsó árak, gyors és 

pontos kiszolgálás, 

Telefonszám: 120. Alapiba 1859. 

apróhirdetése 
Apróhirdetések díjszabása: 

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

beküldhető. 

Motorcsónak potom árért eladó 
Garay vaskereskedőnél. 

Olcsó és jó abonans ebédkoszt 
kapható, cim a kiadóban. 

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

A Szarvasi Új ság kihordöt ke-
res f ix f izetésse l . Jelentkezni I. 
ker. 9. s z á m alatt a hiadóhiva-
talban. 

Tűzifa, hoszér 
és mindennemű tüzelő' 
anyag előnyös fizetési 

feltételek mellett 
beszerezhető 

H O L ? 

Schlesingernélü 
II. ker.f Hunyadl-ufca 1 

Telefon 97. 

Időjárás 
1933. február 14. 

(A szarvasi meteorológiai állomás 
jelentése.) 

Déli hőmérséklet 1 óra 30 p. f5 '8 C 
Reggeli „ 6 óra 30 p. +1'2C 
Levegő relatív nedvessége 53 o/o 
Borultság reggel 100 

délben 90o/o* 
Légnyomás reggel 752*9 mm 

délben 748'2 mm 
Csapadék — mm 
Hóréteg reggel 6 ó. 30 p. — mm 
Szélirány reggel nyugat 

délben északnyugat 

A Meteorologiai Intézet prognózi-
sa a következő 24 órára: Változé-
kony, szeles, viharos idő futó lecsa-
pódásokkal (eső vagy hó) és hő-
csökkenéssel. 

Felelős k|adó és laptulajdonos; 
Dr. TOKAY LÁSZLÓ. 

Nyomatott Demartsik' Perelne 
»Orosházi Friss Hirek« könyvnyom-

dájában. 
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