
. évfolyam, ár 16. Csütörtök. 38. szám. 

v-i' 

•ág w 
P I L A P 

Előfizetési á rak : 
Negyedévre 6 pengő, egy hónapra 2 pengő. 

Lapzátta éjjel 1 órakor. 

Kálmán külügy 
letette a hí 

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

Telefonszám; 6. 

iff̂ afwcmwim f̂fm r̂Tffwqi nmMa t̂famausiJî ^ Tr̂ MHarwi i i w • i •>•*• m 

Kánya KáUr.án újonnan kinevezett 
külügyminiszter kedden délután négy 
órakor tette le a hivatali esküt a 
kormányzó kezébe. Az eskütételnél 
vitéz Gömbös Gyula m. kir. minisz-
terelnök működött közre, valamint 
Jekelfalusy Z iltán vbtt., mint zász-
lósúr helyettes. Az eskümintát bárci-
házi Bárczy Isiván miniszterelnök-
ségi államtikár olvasta fel. Az eskü 
tétel után a kormányzó Kánya Kál-
mán külügyminisztert magánkihall-
gatáson fogadta. 

Diktátori hatalmat követel 
Hoover az elnök számára 

Washingtonból jelentik: Hoover 
elnök részletes javaslatokat dolgo-
zott ki utóda számára a gazdasági 
válság leküzdésére. Hoover a mene-
külés egyetlen módját csak abban 
látja, hogy az elnököt korlátlan dik-
tátori teljhatalommal ruházzák fel. 
Ellenkező esetben a törvényhozó tes-
tület továbbra is él majd azzal a 
jogával, hogy elgáncsolja vagy kés-
lelteti az uj kormányzat segitő in-
tézkedéseit. 

Vasúti szerencsétlenség 
Moszkvánál 

Moszkvai jelentés szerint a közeli 
Sortirovo pályaudvar közelében vas-
úti szerencsétlenség történt. Nyolc 
ember, közöttük több vasúti alkal-
mazott életét vesztette, sokan töb-
bé-kevésbbé megsebesültek. A rend-
őrség többeket letartóztatott. 
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Meller Rózsit letartóztatták 
Az ügyészség tegnap elrendelte dr. 

Meller Rózsi letartóztatását és a 
rendőrség nyomban foganatosította 
az utasítást. Az írónőt, akinek ügye, 
a kitalált álmerénylet meséje, olyan 
nagy feltűnést keltett, beszállították 
az országos törvényszék fogházába. 

A bécsi ügyészségen azt a felvi-
lágosítást adták, hogy a letartózta-
tást azért rendelték el, mert a szö-
kés veszedelme fenyeget. A vizsgá-
latot dr. Meller Rózsi ellen csalás 
TOíáti folytatják és előreláthetólag 
aagyobb büntetés vár rá. 

a utazik? 
Londonból jelentik, hogy az angol 

Times a küszöbön álló angol-ame-
rikai tárgyalásokkal foglalkozva in-
dítványozza, hogy MacDonald angol 
miniszterelnök utazzék mielőbb Wa-
shingtonba éspedig nem azért, hogy 
tárgyaljon a háborús adósságokról, 
hanem hogy megegyezésre jusson a 
háborús adósságok és a világgaz-
dasági válság közötti valódi viszonyt 
illetőleg. A Times annak a reniénjé-
nek adott kifejezést, hogy a wa-
shingtoni angol nagykövet és Roose-
velt ujabb megbeszélése megoldja a 
kérdést, hogy mennyiben egyeztet-

hető össze az angol és amerikai ál-
láspont. A háborús adósságok ren-
dezése a Times szerint első lépés a 
világ jólétének helyreállítására. 

Helytelen volna, ha az adósságok 
kérdését annyira elhanyagolnák, 
hogy ezáltal veszélyeztetnék a Lau-
sanneban nagy nehezen létrejött e-
gyezményt. A Times végül azt írja, 
hogy az egészséges emberi ész kí-
vánja, hogy a nehézségeket az an-
gol és amerikai kormány elnökének 
kölcsönös eszmecseréje terén hárít-
sák el. 

Az angol álláspont nyomult elő-
térbe a leszerelési konferencián 

A leszerelési értekezlet politikai 
bizottsága keddi ülésén a biztonság 
kérdésével foglalkozott. A francia 
küldöttség azt indítványozta, hogy a 
tárgyalások előtérbe az európai szá-
razföld egyezményét helyezzék. Ezzel 
szemben az angolok, a német, a bel-
ga küldöttség támogatásával val-

m-ennyi európai állam megállapodá-
sáról akarják megkezdeni a vitát. A 
megállapodásban résztvevők kötele-
zettséget vállalnak, hogy a jövőben 
semmiféle viszályt nem fognak erő-
szakkal megszüntetni. A bizottság 
ugy határozott, hogy a tárgyalásokat 
az angol javaslat alapján kezdik meg. 

Sok a megyében a gondatlanságból 
eredő tüzesetek száma 

Az alispán a vármegye tűzkár sta-
tisztikai adatai alapján azt állapította 
meg, hogy feltűnően nagy számban 
szerepel a tűzkár okaként a gon-
datlanság és a gyermekek játéka 
gyufával és egyéb gyujtószerekkel. 
Az elmúlt esztendőben ebből . kifo-
lyólag közel 110 ezer pengőt kitevő 
tűzkár állolt elő. Gondatlanságból és 
gyermekek játékából keletkező tűz-
esetek csökkentése érdeké-ben alis-
pánunk a polgármesterekhez és a 
községi elöljáróságokhoz rendeletei-
adott ki, melyben utasítja őket, hogy 
a szükséges intézkedéseket hatáskö-
rükben tegyék meg. 

Nehéz gazdasági és pénzügyi 
helyzetünkben hatványozottan fontos 
feladatot képez, hogy a tüzesetek ke-
letkezését és a tűzkárokat a közön-
ség saját jól felfogott érdekében 

megelőzze. H a a lakosság a tüzren-
dészeti intézkedéseket, szabályokat, 
óvóelőirásokat betartja s mindazzal, 
ami a j ü z keletkezésére vezethet, 
gondosan bánik, az elért célt meg is 
lehet valósitani. Nagyon kívánatos 
fehát, hogy a lakosság a jövőben 
az alispáni rendeletben megkívántak 
szerint járjon el, annál is inkább, 
mert a gondatlanságból keletkezett 
tüzesetek büntetendő cselekményt 
képeznek, 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Páncélos autókon szállították 
a pénzt a bankoknak 

A csikágói Szövetségi Takarék-
bank páncélos autókban, erőss fegy-
veres fedezettel húszmillió dollár 
készpénzt küldött Detroitba a hely-
zet enyhítésére. 

A Ház tegnapi ülése 
A képviselőház tegnap kezdte tár-

gyalni az osztrák- magyar kereske-
delmi szerződés ideiglenes életbe-
léptetéséről szóló miniszteri jelen-
tést. 
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Egész Romániában ostrom-
állapot lesz 

Bukarestből jelentik: A Curentul 
jelentése szerint a kormány tagjai 
rendkívüli értekezleten tárgyalták 
meg a legutóbbi napok zavargásait, 
elsősorban a kolozsvári eseménye-
ket. A kormány tagjai elhatározták, 
hogy a közeli napokban döntenek 
az ostromállapotnak az ország egész 
területére való kiterjesztéséről, de 
egyelőre sem mellette, sem ellene 
nem foglaltak állást. 

Avarescu marsai lapjában, az In-
dreptareaban foglalkozik az ostrom-
állapot ügyével, amelyről megálla-
pítja, hogy a kormány durva alkot-
mánysértést követett el az életbelép-
tetésével. A kormány különben nem 
nagyon irtózik az alkotmány felrú-
gásától, amint azt a régenstanács 
megválasztásánál is bebizonyította, 
— irja Avarescu. 

Apró hirek mindenfelől 
Megdöbbentő visszaélések soro-

zata robbant ki az Imperial vegyé-
szeti rt. ügyében. Az a vád, hogy 
a gyár olaj helyett vizet szállított a 
MÁV nak. 

Tegnap 40 embert vettek őrizetbe 
Kolozsvárott a zendülés ügyében. 

Tízévi kényszermunkára ítélték a 
párisi olasz konzul merénylőjét. 

Kinai banditák megtámadták a 
japán főparancsnok vonatát. 

Sikkasztásért és okirathamisitásért 
letartóztatták a jánosházai posta-
mestert. 

A román kamara elfogadta a fi-
zetéscsökkentő törvényjavaslatot. 

A Mozart-rekveim hangjai mellett 
mondott misét tegnap Apponyiért a 
hercegprímás. 

Lloyd George uj szabadelvű pár-
tot alakított. 

A vizsgálóbíró lefoglalta az Atlan-
tique roncsát. A hajóparancsnok é s 
egyik mérnöke őrzik. 

Kitört a háború Kolumbia és Peru 
között. 

Ára 10 fillér, 
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Több utat és gátat javítanak 
Békésmegyében az ínség-

munkák során 
A kormány nyújtotta segélyből 

Békésvármegyében a következő mun 
kálatokat fopják elvégeztetni inség-
munka keretében. Békés község ha-
tárában a M xskási-gát létesítése, 
amelynél békési, mezőberényi, körös-
tárcsái, dobozi, bucsatelepi és gyulai 
munkások jutnak keresethez. Érde-
kes, hogy Dobozról 40 munkást 
akartak alkalmazni és csak 25-en 
jelentkeztek. Az állam által nyújtott 
segítségből az Ármentesitő Társulat 
megindította a gyulavári-i lokalizáló 
töltés építését. Rövidesen megindul 
a kétegyháza—medgyesegyházai-ut 
épitése. Az alispán bejelentette, hogy 
a jó idő beálltával több útjavítási 
munka indul meg. 

Az eltűnt álarcok 
Bár nem életbevágó, de mégis 

érdekes, hogy az utóbbi napokban, 
szinte szemlátomást eltűnt az üzle-
tek kirakataiból minden valamirevaló 
álarc. 

A Szarvasi Újság munkatársa 
puszta kíváncsiságból nyomozást in 
ditott, hogy megtudja a rejtdmes 
eltűnések okái. A kirakatok tulajdo-
nosai mást választ nem tudtak adni, 
minthogy az álarcokat, egyiket a má 
sik útin megvásárolta a kedélyes 
szarvasi fiatalság. 

— Dehát minek? 
— Minek? Azért, meit a Szarvasi 

Iparosifjak Önképzőköre folyó hó 
39-én (vasárnap) az Árpád-szálló 
dísztermében álarcos és jelmezbálat 
rendez, ahol ugylátszik. hogy min-
denki ki akar tenni magáért. 

Ugyanis ez a táncmulatság már 
évek óta a legkedveltebb találkozója 
szokott lenni a kedélyes ifjúságnak. 
Joggal reméljük, hogy vasárnap éj-
jel sem lesz ott, sem „petrezselyem", 
sem „paszulykaró", csak igyekezzen 
mindenki idejére ott lenni, nehogy 
egy kifüggesztett táblával találja ma-
gát szembe a későn jövő, amelyre 
az lesz irva: már m e g t e l t . . . 
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Fekete „pirosító." Az északaf-
rikai városokban, különösen azon-
ban a francia gyarmati telepeken, 
mind nagyobb tért hódit a nők kö 
zött a kozmetika. Mivel azonban ott 
nem a piros szin dominál, hanem a 
barna, — pirosító helyett feketitőt 
használnak. Egy leleményes francia 
most Párisban olyan kozmetikai 
gyárat épittet, amelyben kizárólag 
arab és néger nők számára készítik 
majd a* szépítőszereket. Az uj gyár-
ban fekete és barna- arcfestékeket, 
meg hintőport fognak gyártani. 

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. 

Roosevelt bizalmasa a 
ellen 

' Roosevelt bizalmasa Baruch M. 
Bernát a szenátusban tartott beszé-
dében a következőket mondotta: — 
A versaillesi és trianoni szerződést 
bajonettel kényszeritették a vesztes 
államokra. Ezekben a szerződések-
ben foglalt határozatok nem váltak 
b«. A lengyel folyosó), a. Saarvijdék 
és Felső-Szilézia kérdése továbbá a 

Franciaország által teremtett bekeri-
tési szervezet és azon más jogfosz-
tás, amelyet .a Páris körüli béké-
ben sehogy sem vagy csak rosszul 
oldottak m g , okozzák a mai állapo-
tot, amikor minden állam állig fegy-
verben áll és az egész világ a pusz-
tító vámsorompók igáját nyögi. 

KarielenUivUli sszérumgy&rat 
alapitanaM asz állaíwrvo&ote 

jlx uf vállalkozás 30-40 sxáxaléUUal csoUbenti 
ax eddigi árakat 

gyárnak, amely kötelezettséget vál-H ón a pókkal ezelőtt -engedélyt ka-
pott ívády Béla akkori földmüvelés-
ügyi minisztertől az á'Iatorvosok egy 
tömörülése, hogy Magyarországon 
szérumgyárat létesítsen. A magyar 
szérumgyárak karíelje abnormálisan 
nagy haszonra, dolgozik és ezek a 
magas szérumárak sok tekintetben 
akadályozzák, hogy a gazdák megfe-
lelően védekezhessenek az állatbe-
tegségek ellen. Fokozott jelentősége 
van tehát a kartelenkivüli szerum-

lalt arra, hogy a kartel árainál 30 
40 százalékkal olcsóbb preparátumo-
kat hoz forgalomba. Méltányos ez a 
kikötés a magyar állttenyész'és mai 
dekonjunktúrájában, mikor az állat-
árak is nagymértékben csökkentek. 
A tárgyalások igen előrehaladott stá-
diumban vannak és minden remény 
megvan rá, hogy az u j szérumgyár 
készítményéi néhány hónapon belül 
piacra kerülnek. 

n tanítok a népiskolák reformját és 

A tanitóegyesü'etek bizottsága há-
rom memorandumot terjesztett Hó-
man Bálint dr. kultuszminiszter elé, 
melyben a népiskolai oktatás reform-
jára vonatkozó kívánságait és a ta-
nítóság helyzetének prvoslására szol-
gáló kéréseit foglalták össze. 

Sürgeti k minden ekelőtt a nyol c-
osztályu népiskola, mielőbbi törvény-
be iktatását. 

Kérik a középiskolai érettségi bi-
zonyítványra felépített főiskolai ta-
nítóképzés megvalósítását. 

További kérésük a népiskolai tag-
felügyelet kiépítése a tanítók be-
vonásával és az igazgatói hatáskör 
kibővítését, az igazgatói jogkör sza-
bályozására gondnokság egyidejű 
megszüntetésével. Kérik a tanítóság 
bevonását a községek közigazgatási 
munkájába és végül a tanítói szol-
gálati pragmatika megalkotását. 

A második memorandum, amely 
a tanítóság anyagi sérelmeit sorolja 
fel, 

,az egyenlő elbánás elvének al-
kalmazását kéri a tanítóság ré-
szére a hasonló képzettségű 

köztisztviselőkkel. 

Kérik, hogy a miniszter minél e~ 
lőbb nevezze ki a soron lévő tanító-
kat a VII. fizetési osztályba. Továb-
bi kérésük, hogy a 'helyettes éveket: 

; számítsák be a rendes tanítói szol-
gálatba, hogy 

a fizetéscsökkenteseket szüntes-
sék meg és állítsák vissza a ré-

gi állapotot. 
A harmadik memorandumban azt 

sürgetik, hogy a nem állami tanítók 
ugyanolyan kedvezményes áron kap-
ják meg a féláru vasúti jegy vál-
tására jogosító igazolványokat, mint 
az állami tanítóság. 
mMvmsiw 
4 román nemzeti bank nem 
fogad el külföldi tanácsadót 

Bukarestből jelentik: Lugoseanu 
kereskedelemügyi miniszter hossza-
san tanácskozott Auboinnal, a román 
nemzeti bank francia szakértőjével, 
majd a királynál jelent meg kihall-
gatáson, akinek jelentést tett a párisi 
tárgyalások eredményéről. Délben a 
nemzeti bankban Anghelescu bank-
kormányzóval tárgyalt.' A kormány a. 
nemzeti bankot nem értesítette hiva-
talosban a genfi határozatról és a kül-
földi szakértők hatásköréről. A nem-
zeti bank továbbra is kitart régi ál-
láspontja mellett, hogy a népszövet-
ségi ellenőröket csak azzal a felté-
tellel fogadja el, ha ezeknek hatás-
köre csak tájékoztató és nem tanács-
adó jellegű lesz. A kérdést ugy old-
ják meg, hogy a kormány és a nem-
zeti bank között levélváltás történik 
és a kormány kijelenti, hogy a kül-
földi szakértők nem avatkoznak bele 
a nemzeti bank szuverén jogaiba. 

eh 

J ^ e szobáját, mielőtt megfázna, — De ne 
dobja ki 

P é X I SCÚt ismeretlen szénre, fára. Hont&y-
nál nyugodtan vásároltat. Ezért 

azonnal í e g y e n egy próbarendelést. 
Haviár Dani-utca 83. 

Bizonytalan időre elhalasz-
tották a kormánypárt vidéki 

főtitkárainak kinevezéséi 
Az utóbbi hetekben sokat foglal-

ücoztak a lapok a Nemzeti Egység 
Pártjának azzal a tervével, mely sze-
rint az ország nagyobb városaiban, 
széleskörű felhatalmazással főtitkári 
állásokat szervez. 

Már ugy volt, hogy a napokban 
megjelenik a főtitkárok kinevezése, 

í sőt voltak, akik a teljes névsort tud-
ták. Ezek után érthető, hogy nagy 
feltűnést kelt az az illetékes helyről 
nyert nyilatkozat, mely szerint a 
Nemzeti Egység Párt ja bizonytalan, 
i,dőre elhalasztotta a főtitkárok ki-
nevezését. 

Magyar búzát akarnak 
vásárolni az erdélyi gazdák 

A szomszédos államokban, Romá-
niában és Jugoszláviában a rozsda-
károk miatt a búzatermés — mint 
ismeretes — lényegesen alatta ma-
radt az előző évek termésének. Ju-
goszlávia, hogy a belső fogyasztás 
részére megfelelő búzamennyiséget 
biztosítson, a buza kivitelét beszün-
tette. Romániában szintén nagyon 
érezhető a buzalúány, sőt a gaz-
dáknak nincs is vetőmagjuk. Külö-
nösen a megszállott Erdély gazdái 
körében nagy az aggodalom a tava-
szi búzavetőmag hiánya miatt. A 
szatmári román mezőgazdasági ka-
mara most engedélyt kért a román 
földmüvelésügyi minisztertől vetési 
célra 15 vagon magyar buza beho-
zatalára. A kérés elintézése elé nagy 
érdeklődéssel tekintenek a gazdák és 
ha a szatmári kamarának sikerül az 
engedélyt megszerezni, a többi ha-
tármenti körzetek is kérni fogják a 
magyar búzavetőmag vámmentes be-
vitelét. 

w w w w w w w w w w w w w w 

Milliós amerikai utazó-
csekkszélhámosság 

Berlinből jelentik, hogy az ottani 
rendőrség veszedelmes nemzetközi 
csekkcsalót keres, aki raffinált mó-
don csapja be áldozatait. A szél-
hámos kizárólag traveller-csekkek-
kel dolgozik. Ezek a hamiscsekkek 
aránylag lds összegre^ öt font ster-
lingre szólnak és a szélhámos elő-
szeretettel helyezi el ezeket a 
csekkeket olyan módon, hogy egy 
jelentéktelen összegért vásárol és ott-
hagyja a traveller-csekket, miután a. 
kereskedő kifizeti a fennmaradó ősz-
szeget. A traveller-csekkek szélhá-
mosa, ugy látszik, nemcsak Berlin-
ben és a német varosokban követi eí 
csalásait, hanem napról-napra változ-
tatja működésének helyét és az ed-
digi megállapítások szerint Brüsszel-
ben, Lüttichben, Párisban és más 
nagyobb városokban helyezett eí 
számos ilyen csekket. A berlini rj&rid-
őrség szerint a szélhámos által oko-
zott kár milliókra rug. 

j 
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H I R E K 
Gyógyszertári inspekció . Az 

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

Hoover b e s z é d e . Hoover e'nök 
W a s h i n g t o n b a n beszédet mondott, 
amelyben felszólított* az európai ál-
lamokat, hogy térjenek vissza az 
aranyalaphoz és határozzák el ma-
aukat a közös alapon való együtt-
működésre, mert különben össze 
omlik a civilizáció. 

Kiss Ferenc vármegye i kiadó 
i í l apo ta vá l ságos . Kiss Ferenc 
vármegyei kiadó influenzában súlyo-
san megbetegedett, ugy, hogy kór-
házba kellett szállítani. Állapota vál-
ságos. A nagybeteg Kiss Ferenc fel-
gyógyulását né~eí családján és elő-
ke'ö rokonságán kivül barátainak és 
iisite'öinek serege várja. 

Baleset . Takács István gazdasági 
cseléd gyulai Józsefbenedek 25 szám 
alatti lakós Wiltmann Frigyes gaz 
daságában a padlásról leesett Bal 
kulcscionttörést szenvedett. A kór 
házban ápo'ják. 

Az U n g h v á r y t anács S z e g h a 
lomban. A törvényszék Unghváry 
tanácsa Szeghalomba szállt ki. A 
vádhatóság képviseletében dr. Tompa 
Gyula ügyészségi elnök utazott ki 
a községbe. 

Részletben is fizethető az italmé-
rési illeték. Dr. Itnrédy Béla pénz-
ügyminiszter egy ujabb rendeletében 
megengedte, hogy azok az italmé-
rők, akik tartozásukat egy összeg-
ben megfizetni nem tudják, külön 
beadandó kérelmükre a pénzügy-
igazgatóságok részletfizetési ked-
vezményt engedélyezhetnek. Egy-
ben elrendelte a^t is ai pénzügymi-
niszter, hogy a részletek pontos be-
tartása eseten az italmérési engedély 
megvonására vonatkozó -eljárás meg-
indítását a pénzügyi hatóságok füg-
gőben tartják. 

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

vegyeskereskedő mellett.) 

Villanyi, rádiói 
és e$$ea; s sz ii k s é g e s anyagokat 

£m^mmmmm2lÍ2m• 
addig, amig á ra im o l c só ságá ró l meg nem győződik. 

Stefáni Mihály 
villany, rádió és kerékpdralkairésxek nagy-

raktára. 

Miért nem exportálhatunk bur-
gonyát Olaszországba. Még az 
elmúlt gazdasági évben meglehető-
sen nagy mennyiségű magyar bur-
gonyát tudtunk elhelyezni az olasz 
piacokon. Idén az őszi hónapokban 
azonban jóval kisebb arányú volt 
(xporíunk. Január óta még kisebb 
kilátás van rá, hogy idegen burgo-
nyát vásároljanak az [olaszok. Hiva-
talos megállapítás szerint 1932-ben 
mintegy 10 millió mázsával több 
burgonya termett Olaszországban, 
mint az előző évben. Ebből nagy 
té e'eket raktároztak el, amelyek 
nyomni fogják a piacot. Néhány hét 
múlva már megjelenik az uj burgo-
nya, amely Olaszországnak egyik 
legfontosabb korai kiviteli cikke. 

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

szeres jutányosán beszerezhetők 

Kovácsik Pál 
füszerkereskedőnél. — Permetezőgép 

kölcsön kapható. 

Baromfíkiállitás az .Országos Me-
zőgazdasági kiállítás keretében. Az 
Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület által folyó évi március hó 23— 
27-ig rendezendő országos mezőgaz-
dasági kiállítás keretében az idén is 
nagyobb baromfikollekció kerül be-
mutatásra, amelynek a megszerve-
zésére a Baromfitenyésztők Orszá-
gos Egyesülete vállalkozott. A ba-
romfikiállitás iránt igen in,agy érdek-
lődés nyilatkozik meg országszerte 
és bár a bejelentési, határidő február 
hó 25-te van megállapítva, már szép 
számmal jelentkeztek a tenyésztők 
baromfiakkal, valamint galambokkal 
és házinyulakkal. 

114 kat. hold é s 577 n é g y 
szögö l területet ajánlottak fel a bu-
dapesti bankok a mezőgazdasági 
munkanélkülieknek. Ebből 10 hold 
a baranyamegyei Dencsházán van 
A kiosztást a kormányzóné nyomor 
enyhítő akciója vég?i. 

Az amerikai hála érdekes m e g 
nyilvánulása. Wa&hingtonból jelen-
tik, hogy az amerikai szenátus ér 
deke3 törvényt hozott, amellyel kü 
íönös módon tiszteli meg Amerika 
volt elnökének, Coolidge özvegyéi. 
A kormány ugyanis feljogosítja Coo-
lidgenét, hogy élete végéig leveleit 
portómentesen adhassa fel. 

Márciusban megalakul a nagyke-
reskedők viágszervezete. Márhosz-
szabb idő óta arra törekszenek a 
különböző országok nagykereskedői, 
hogy világszervezetbe tömörüljenek. 
Az erre megindított akció eredmény-
re vezetett, mert a márciius 19-én 
Berlinben megtartandó nagykeres-
kedői világkongresszuson megalakít-
ják a nagykereskedelem világszer-
vezetét. Ennek az u j [iwnzjetközv 
szervnek nagy jelentősége lesz a vi-
lágkereskedelem zavartalan lebonyo-
lítása tekintetében. 

Tizenkétmil l ió munkanélküli 
az Északamerikai Egyesö l t Ál-
lamokban. A „Temps" jelentése 
íze*int az amerikai munkásszövet 
ség elnöke 12 millióra becsüli azok-
nak a számát, akik január hónap-
ban az Egyesült Államokban munka 
nélkül állottak. 

B é k é s c s a b a veze t a fás í tás te-
rén. Az elmúlt évben Békésvárme-
gye területén utak, közterületek fá-
sítására és erdősítésére közel 200.000 
fát ültettek el, melyből 67.000 akác, 
a többi pedig szilfa. A fásitás és 
erdősítés terén Békéscsaba vezet, 
mert Csaba 121.000 darab fát ülte-
tett. 

Hadbíróság e lé állítják a zen-
dülő holland hadihajók tisztjeit . 
Amszterdamból jelentik: Holland-
Indiából érkezett jelentések szerint 
napról napra megismétlődnek az ese-
tek, hogy a holland haditengerészet 
tagjai megtagadják az engedelmes-
séget, Igy legutóbb zendülés kisér-
le'e miatt letartóztattak Surbayában 
számos benszülött tengerészt. A ma 
laridi fogházban ezidőszerint 71 eu-
rópai altiszt és tengerész van letar-
tóztatásban az engedelmesség meg-
tagadása miatt. Továbbá jelentik, 
hogy a „Héttartomány" zendülő le 
génysége ellen a legrövidebb időn 

belül befejezik a vizsgálatot, azután 
pedig a zendülőket hadbíróság elé 
állítják. Hadbíróság vonja felelős-
ségre a -páncé los hajó tisztjeit is 
akik kötelességüket hanyagul telje-
sítették. 

Máris 800.000 hektoliter bort 
száll ítottak az Unió szabadrak-
táraiba. Egyelőre csak reménység 
az Egyesült Államok szesztilalmá-
nak felfüggesztése, de különböző 
európai államokból máris 800.000 
hektoliter bort szállítottak az Unió 
szabadraktáraiba, ami körülbelül két 
évi bevitelnek felel meg, ha az utolsó 
„nedves" év statisztikáját vizsgáljuk. 
Ezenkívül európai szabadkikötőkben 
is nagymennyiségű európai bor tárol, 
ame'yet szintén az amerikai piacra 
szántak. 

Ne nagyítson 
otthon, mert raj/minták nagyítását, 
kisebbítését és á tervezéséi olcsón 

vállalja 
V I T Á L I S I L O N A 

oki. t. iparmüvésznő. 

Ingyen adják a széruiriotf a d'SP-
tériaoltáshoz. A belügyminiszter kör-
rendeletben intézkedett a diftéria 
elleni védőoltás országszerte való 
rendszeresítéséről. A rendelet értel-
mében a csoportos védőoltáshoz 
szükséges vérsavó-szérumot a Ma-
gyar Királyi Országos Közegész-
ségügyi Intézet a jövőben díjtala-
nul bocsátja a városok és községek ál-
tal kijelölt oltóorvosok rendelkezé-
sére. 

Készül az uj tejrendelet. Február 
28-án jár le a tejrendelet érvényes-
ségének határideje. A földmivelési 
minisztériumban már készítik az u j 
rendeletet, mely — hír szerint a 
kistermelők részére könnyítéseket 
fog tartalmazni, A készülő rendelet 
ugyan nem lépteti é letbe a szabad-
forgalmat, de a nagy vállalatok mo-
nopóliumát megszorítja és ezáltal re-
mélhetőleg a fogyasztási tej olcsób-
bodását eredményezi. 

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

egybeépített 

rodiótf 
Árpád étíermétoeii 

Száll í t ja műszerész. 

Árvaház . Kossu th - l ér . 

Tűzifa, koszén 
é s m i n d e n n e m ű t ü z e l ő -

a n y a g e l ő n y ö s f i z e t é s i 
f e l t é te l ek mel let t 

b e s z e r e z h e t ő 
H O L ? 

Schlesinpnél!! 
CDi 

II. ker., Hunyadi-utca 18, 
Telefon 97. 
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Rádió 
—•3230*1 tZO 

Csütörtök, február 16. 

9,15: Az Állástalan Zenészek Szimfoni-
kus zenekarának hang-versenye. 

Közben hirek. 
11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálat. 
12: Déli harangszó íiz Egyetemi tem-

plomból, időjárásjelentcs. 
12.05: A rádió há/ikvintettjénekhang-

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

állásjelentés. 
2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, 

árfolyamhirek. 
4: Novella. Irta és felolvassa Demeter 

Géza. 
4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és víz-

állásjelentés. 
5: A m. ldr. fölrfmrvelésügyi minisz-

térium rádióelőadássorozata. 
5—5.30 (Budapest II.): Gramofonhang-

yerseny. 
5.30: Gramofonhangverseny. 
6: Cholnoky Jenő dr. előadása. 
6.30: Bura Sándor és cigányzenekará-

nak hangversenye. 
7.15: »Készül a film«. Helyszíni köz-

vetítés a Pedagógiai filmgyárból. 
8: A Mándits szalonzenekar hangver-

senye. 
8.45: Pontos időjelzés, hirek. 
9: A m. ldr. Operaház tagjaiból ala-

kult zenekai* hangversenye. 
Utána időjárásjelentés. 
10.30: Jávor Sándor jazz-zenekarának 

hangversenye Varsányi Rudolf énekszá-
maival. 

11.30: Bodrics Béla és cigányzeneka-
rénak hangversenye. 

Közgazdaság 
A helybeli gabonapiac árai 
Buza8 50—13*50 P, tengeri 5 i 0 — 

5'30 P, árpa 7—7 10 P, zab 5'90— 
6 4 0 P , t ö k m a g 18OOP,lucerna 95— 
105 P, 100 kg-ként. 

Irányzat egyenetlen. 

T e r m é n y t ő z s d e 
1933, február 15. 

76-os tv. uj 
77-es tv. uj 
78-as tv. uj 
79-es tv.uj 
60-as tv, uj 
Rozs uj 
Irányzat tartott 

(KÉSZÁRUPIAC.) 

14 75 Sörárpa 
14 95 Tak. árpa uj 930 
15 10 Zab I. r. 900 
15 35 Korpa 6 25 
15 50 Tak. liszt 9 20 
670 Tengeri 6 95 

Forgalom csendes 

(HATÁRIDŐSPIAC.) 

Buza márciusra 13 82-1383 
Buza májusra 
Rozs márciusra 
Tengeri májusra 
Tengeri juliusra 

13 96—13 97 
6 89— 690 
7 5 0 - 7 55 
7 88 7 89 

Irányzat megszilárdult — Forgalom csendes 

Felhajtás 
Príma 
Közép 
Könnyű 

Sertésvásár 
1037 Eladatlan 19 
90 -92 Szalonna 116-120 
86— 88 Hus 116-132 
80— 84 Zsir 

Irányzat: élénk 

Marhavásár. 
Felhajtás 589 borjú. 

Elsőrendű borjú 0*66—0*77 
Másodrendű „ 0'60-0*66 
Harmadrendű M 0-50—0'49-

Irányzat: élénk. 

135 

Árpád. sssállotfa 
Káv^ődsi é& éiferem 

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

Kereskedelmi utazóknak kedvezmény. 
Telefon 28. Telefon 28. 

a S z f r e S i o y s z k y - c é g v e v ő i n e k . 

Minden nagyrabecsüst vevöMett mér 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 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 

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 Szarvasi Vjság 
hírszolgálata megbízható 

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

Meghízható áruk, 

olcsó árak, gyors és 

pontos kiszolgálás, 

Telefonszám: 120. Blapitva 1859. 

flpróhirdeté 
Apróhirdetések díjszabása: 

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

beküldhető. 

Motorcsőinak potom árért eladó 
Garay vaskereskedőnél. 

Első kiosztású legelőn két és fél 
járás jutányosán kiadó. Érdeklődni 
lehet II. ker. 28. alatt. 

Olcsó és jó abonans ebédkoszt 
kapható, cim a kiadóban. 

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

Fűzőt, haskötőt minden igénynek 
megfelelően, mérték után, olcsó árért 

j készit özv. Kasnyikné, MIKLÓS-féle 
ház. 

A Szarvas i Ú j s á g ki hordót ke-
res f ix f i ze té s se l . Jelentkezni L 
ker. 9. s z á m alatt a hiadóhiva-
ta lban. 

BCDBCDBBCDBCDHCDBCDgHCDHO 

Ön nem hiszi ei?..a 
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. 

Épüleiüvegexés 
a legolcsóbban! 

Gro&s Sándor 
üveg-, porcellán- és keretezőüzlete. 
Piac-tér. Piac-tér. 

• C D B O B C D B C D H B C D B O B C D B O f f 

I d ő j á r á s 

1933. február 15. 
(A szarvasi meteorológiai állomás 

jelentése.) 
Déli hőmérséklet 1 óra 30 p. f l ' 6 C 
Reggeli „ 6 óra 30 p. —3 8 C 
Levegő relatív nedvessége 71 °/o 
Borultság reggel 00 °/o 

délben 20<>/o 
Légnyomás reggel 756'9 mm 

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

„ délben északnyugat 

A Meteorologiai Intézet prognózi-
sa a következő 24 ó rá ra : Gyen-
gülő szelekkel változékony, hideg 
idő. Egyes helyeken kisebb futó ha-
vazások. 

Felelős Mjadó és laptulajdonos: 

Dr. TOKAY LÁSZLÓ. 

Nyomatott Demarttsik Ferenc 
»Orosházi Friss Hirek« könyvnyom-

d i á b a n . 


