
II. évfolyam. Szarvas, 1933. február 19. — Vasárnap. 41. szám. 

F U G G E T L P O L I T I K A I N A P I L A P 

Előfizetési árak: 
Negyedévre 6 pengő, egy hónapra 2 pengő. 

Lapzárta éjjel 1 órakor. 

Felelős szerkesztő: 

Teljes erővel folyik 

a Feru- columbíaí háború 
Kulumbia fővárosából, Bogotából 

érkező hirek szerint a peru—colum-
biai háború tart. 4 perui bombavető 
repülőgép ismét megtámadta az 
Amazonon horgonyzó Baranquill ko-
lumbiai ágyúnaszádot és több bom-
bát dobott le. A bombák szerencsé-
re a vízbe 7uhantak. 

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

Telefonszám: 6. 

oifást biztosított a vármegye 
a diftéria elleni védekezés 

érdekében 

Orosz-francia megnem-
támadási egyezmény 

A francia hivatalos lap tegnapi 
száma közli a Szovjetoroszország és 
Franciaország között létesült táma-
madást kizáró szerződést , továbbá 
a két állam békéltető eljárásról szóló 
megállapodását. Mind a szerződést, 
mind a megállapodást mult év nq-
vember 29-én irták alá Párisban. 
Most csütörtökön aziután Moszkvá-
b a az ottani francia nagykövet és 
a szovjet külügyi népbiztosának he-
lyettese kicserélték a megnemtáma-
dási egyezmény ratifikációs okmá-
nyait s ezzel az egyemény; hatály-
ba lépett. 

Mária királyné le akarja 
mondatni Carol királyt 

Párisból jelentik: A lapok közlik 
a Daily Mail bécsi táviratát, amely 
szerint Mária királyné Bukarestbe 
megérkezve, hosszabb tárgyalást foly-
tatott fiával, Carol királlyal. Hir 
szerint a királyné azt tanácsolta fi-
ának, mondjon le Mihály vajda ja-
vára. Az uralkodó visszautasította 
ezt a tanácsot és kijelentette, hogy 
biztos a hadsereg hűségében. 

Apró kirek mindenfelöl 
Az antant sulyos ultimátumot in-

tézett Ausztriához a hirtenbergi 
fegyverszállítás ügyében. 

Felrobbant a Rókus uj fertőtlenítő 
kazánja. 

Eckhardt Tibor kedden kihallga-
tásra megy a kormányzóhoz. 

Lefoglalták az Imperial üzleti 
könyveit. 

Meller Rózsit nem helyezik sza-
badlábra. 

Tegnap délben megalakult az uj 
kaitel- és árelemző-bizottság. 

E>er rendőr és gépfegyverek kö* 
zött vonult be Roosevelt Ntwyorkba. 

Márky Barna dr. vármegyei al-
ispán hirdetményben közli a me-
gyebeli városok és községek közön-
ségével, hogy a roncsoló toroklob 
(difteritisz) elleni védekezés érdeké-
ben 

minden szülő díjtalanul beolt-

hatja gyermekét a hatósági és 
intézeti orvosokkal. 

Az oltás évekig megtartja hatá-
sát es immúnissá teszi a gyermeket 
ezzel a rendkívül veszedelmes beteg-
séggel szemben. 

A fidt&tulaiúono&oK 8 millió 
pengő iaíaroxási &itelt KopnaU 

. . . . j » -i • 

Budapestről jelentik: Az úgyneve-
zett begyujtási hitelek folyósításá-
ról már megkezdte a Pénzintézeti 
Központ a tárgyalásokat, tárgyalnak 
még a termelési hitel folyósításáról 
is, amelyet a gazdák kapnának meg 
és végül a "tatarozást hitelekről. Er-
re a célra nyolcmillió pengőt irá-
nyoztak elő és lehetővé akarják ten-
ni hogy a háztulajdonosok a rossz 
állapotban levő házakat kijavíttathas-
sák. Ezért akarják a szükséges hi-
telt rendelkezésükre bocsátani. 

. A tárgyalások már rendkívül elő-
rehaladottak a tatarozási hitelre vo-
natkozóan és hogy a jövő hétre vár-

ható a 8 millió pengő tatarozási hi-
tel folyósításának megindítása. Az 
eddigi tervek szerint a háztulajdo-
nosok egy-két esztendőre kapják a 

A kamattételek megállapítása kö-
rülbelül már kialakult, Az -összeget 
a Nemzeti Bank bocsátja rendelke-
zésre a Pénzügyi Központ utján. A 
PK vezetőségénél azt az értesülést 
szereztük, hogy nemcsak a fővárosi 
háztulajdonosok részesülnek ebből a 
hitelből, hanem azok a vidéki ház-
tulajdonosok is,. akik szintén tata-
rozni kívánják házaikat. 

A boriermöterUleteK 
csöUUentésével aUarfáU a bor-

válságot megoldani 
A bor árának katasztrofális esés? 

válságos helyzetbe sodorta a ma-
gyar bortermelőket. A földmüvelés-
ügyi kormányzat az ezzel összefüggő 
sulyos problémák megoldása céljá-
ból különféle tervekkel foglalkozott, 
amelyek közül legjelentősebb Gla~ 
ser Géza nagybirtokos javaslata a 
termőterületek csökkentése ügyében. 
E tervről kiszivárgott részletek nagy 
nyugtalanságot keltettek a szőlőbir-
tokosok körében, igy elsősorban Za-
lavármegye szőlőtermelői körében, 
akik a különféle híresztelések alap-
ján attól félnek, hogy a szőlőter-
melőterület csökkentése vitális érde-
keiket sértené. 

Ez ügyben a terv szerzője, Glaser 

Géza javaslatáról a következő meg-
nyugtató felvilágosítást ad ta : 

A jelenlegi helyzetben a ter-
melő wem találja meg számítását, 
ráfizetésre termel és pénze nincs. 
EJgyenies következménye leninek, hogy 

a növényvédő anyagokat nem tud-
ja megvásárolni és a szőlő egy ré-
sze elpusztul. Ennek jelei egyes 
hegyvidéken már mutatkoznak is. 

A hegyvidéki memes borokat 
termő szőlők megtartására van 

szükség 
és a csökkentést a lapályszőlők rová-
sára kell végrehajtani. Annál inkább 
indokolt ez, mert ezeknek az úgy-
nevezett direkt-termő szőlőknek ho-
zama adja a legrosszabb minőségű 
bort és rontja az árakat. Ezeknél 
tehát 

60 százalékos csökkentést java-
solok, mig a többi lapályszölő-
iiíél ez 35 százalékra terjedhet. 
A csökkentés alól a tokajhegy-

aljai és somlói borvidék mentesíten-
dő. A terv keresztülvitele esetén 

a jelenlegi 372.580 katasztrális 
holdból 257.953 katasztrális 

hold maradna. 

— E területek nem vesznek el a 
termelő számára, mert javaslatom 
szerint vagy csemegeszőlőre kell 
átplántálni, vagy gyümölcstermelést 
kellene folytatni rajta. 

— A termőterületek csökkenté-
séért a tulajdonosok pénzbeli 
kárpótlást kapnak, mégpedig a 
termőterületek hozama szerint 

holdanként 225—250 pengőt , 
melynek fedezetére a kereskedelmi 
növények i e rmeése kontingentáltat-
nék és ennek feiében az ipari növé-
nyeket termelők holdanként állag 2 
pengőt fizetnének be, mely összeget 
a szőlősgazdák kártalanítására és az 
u j termelőágak bevezelésének költ-
ségeire volna fordítható. 

Biztonsági intézkedések 
Roosevelt védelmére 

Newyorkbói jelentik: Miamiból ér-
kező jelentések szerint a Roosevelt 
elnök ellen megkísérelt revolveres 
merényletnél megsebesült Csermák 
chicagói polgármester állapota to-
vábbra is változatlanul sulyos. Roo-
seveltnek, a merényletből szerencsé-
sen megmenekült elnöknek beikta-
tására zavartanul tovább folynak az 
•feíőkészütetek. A rendőrségnek ugyan 
nagy gondot okoz a sok beiktatási 
ünnepség, mert attól tart , hogy ott 
megismétlődhetik a merénylet. Ezért 
ugy intézkedtek, hogy a rendes két-
ezer főnyi rendőrségen kivül u j abb 
karhatalmat rendelnek ki az elnök 
védelmére. A Capitolt négyszáz ten-
gerészkatona és kétszáz rendőr száll-
ja meg. Az ünnepségek sorozata 
március 2-án kezdődik és 6-án ér 
véget. Maga a hivatalos beiktatás 
március 4-án történik meg. 

M 

Agyonverte az anyját, mert 
nem adott pénzt mozira 
"Bagi Ilona 25 éves vólt szegedi 

cselédlány napokkal ezelőtt a szent-
mihálytelki tanyákon lévő házukban 
dorongga l megverte özvegy édes-
anyját . A leány, aki már sokáig hely 
nélkül csavargott, a gyalázatos me-
rénylet előtt pénzt követelt az any-
jától, mert be akart menni a város-
ba, hogy végignézze a mozielőa-
dást. A szerencsétlen asszony nem 
tudott pénzt adni a leányának, mire 
az doronggal ugy megverte, hogy 
ágynak esett. Most a nagybeteg 
anya belehalt szenvedéseibe. A 
csendőrség a gonoszlelkü leányt le-
tartóztatta és bekísérte a szegedi 
ügyészség fogházába. 

Ára 10 fillér. 
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SZARVASI UJSAG 

Ipapés herBshedelem 
Rovatvezető: Tákos Lajos. 

A kocsigyárté, bognár, kerék-
gyártó ipar munkaköre. 

A bognár, más néven kerékgyártó, 
mindennemű szekerek, kocsik, 
szánkók, s mezőgazdasági eszközök 
faalkatrészeit készíti. A bognár tehát 
'egymagában csak -egész primi-
tív szekereket tudna elkészíteni, mert 
általában már az egyszerűbb szál-
lító müvekhez is kell kovács. A mo-
dern szállitómüvekhez az iparosok j 
egész sorára van szükség, aminők j 
az asztalos, a kovács, a lakatos, a 
kárpitos, a fényező és lakkozó stb. 
Az olyan bognár (kerékgyártó), aki 
ezeket a mesterségeket mind egye-
síti műhelyeiben, már nem bognár, 
hanem kocsigyártó. 

n vásári pecsenyesütők (lacl-
konyhások) nem iparosok. 

A lacikonyíiásoknak nincsen állan-
dó üzletibelyiségük, nem is fejtenek 
ki állandó üzleti tevékenységet. Az, 
hogy a környékbeli vásárokon és 
búcsúkon időnként megjelennek és 
ott valami szokásos hus-félét sütö-
getnek, nem is lehet fő megélhetési 
forrásuk. Ezért az emiittett állandó 
közigazgatási gyakorlat megváltozta-
tását nem indotkorja semmi. 'C91.005 
—1929. K. M.) 

Kéményseprő iparnak gyakorlása 
egyidejűleg reáljogon és személy-

jogon. 
Az 1922:XII. t. c. 63. §-ának első 

bekezdése értelmében a kéménysep-
rő ipar gyakorlására mindenki csak 
egy kerületben nyerhet engedélyt. 
Az idézett törvény 44. §-ának utolsó 
bekezdése szerint pedig »a reájjogon 
kéményseprő iparát csak a munkake-
rületi beosztás alapján (63 §.) neki 
juttatott kerületben gyakorolhatja.« 
Az emütett Utalás következtében is 
egymással kapcsolatos két rendelke-
zés egybevetéséből nyilvánvaló, hogy 
a törvényhozás a 63. §. idézett ren-
delkezésével azt akarta biztosítani, 
hogy a kéményseprő ipart bárki is 
csak egy munkakerületben gyako-
rolhassa, amiből viszönt szükségsze-
rűen következik, hogy az a kémény-
seprő, aki reáljogon gyakorolja va-
lamely munkakerületben a kémény-
seprő ipart, inem kaphat engedélyt 
arra, hogy más munkakerületben 
személyjogon gyakorolhassa a ké-
ményseprő ipart, mert az illető ily 
engedély elnyerése lesetében két 
munkakerületben gyakorolhatná a 
kéményseprő ipart, ez pedig az em-
iitett rendelkezés célzatával nem len-
ne összeegyeztethető s ezenfelül az 
e részben követendő iparpolitikai és 
szociálpolitikai alapelvekkel is merő-
ben ellenkeznék. 

Baleset. Németh Jóisefné békési 
lakost tegnap beszállították a gyu-
lai kórházba, At asszony lakásán 
véletlenül elesett és bál alsó lábszá-
rát törte. 

Botrány egy szatymazi temetésen a ki 
borult holttest miatt 

A közelmúlt napokban csaknem 
botrányba fulladt egy temetés Szaty-
mazon. Korom Géza 32 éves fel-
tűnő szépségű és a szegények irán-
ti jóságáról közismert feleségének te-
metésén nemcsak Szatymaz, de a 
környező községek lakossága is részt 
vett. A halottas kocsit kisérő egyen-
ruhás szolgák, de maga a kocsis 
is annyira részegek voltak, hogy a 
temetőbe menet a kocsis a lovakat 
az árokba hajtotta. A kocsi felborult, 
a koporsó kiesett, fedele leszakadt s 

kiborult az úriasszony Tioltteteme. 
Egyesek elájultak a látványra, mig 
a férfiak haragúkban meg akarták 
lincselni a kocsist és a gyászruhás 
kisérő szolgákat. A jelenlévő plé-
bános nagy nehezen lecsillapította 
a feldühödött embereket, a halottat 

, még egyszer beszentelte és igy a 
; temetési, menet folytatta útját. Ko-
! rom Géza a temetkezési vállalat al-

kalmazottai ellen halottgyalázás mi-
, att feljelentést tesz áz ügyészségen. • 

Mag var KívánságoH 
a l e s z e r e l é s i k o n f e r e n c i á n 

Genfből jeleritik: Tánczos Gábor 
tábornok, péntek délután felszólalt a 
leszerelési értekezlet politikai b ízot t 
ságában. A magyar küldöttség el-
fogadja — mondotta — az európai 
szárazföldi hadseregnek rövid szol-
gálati idő és korlátolt tényleges lét-
szám álapján történő átalakítását. 
Ennek az átalakításnak számolnia 
kell mindén egyes ország egyéni 
jellégével, amely a nemzetek életé-
nek minden területén megnyilvánul, 
igy különösképpen számításba kéli 
venni földrajzi helyzetét és nemzeti 
bizottságának feltételeit. Alkalmas 

időpontban részletes javaslatokat fo-
gok előterjeszteni, amelyek az imént 
tett nyilatkozatom körében mozog-
nak. Tekintettel arra, hogy ezeknek 
a kérdéseknek nagy jelentőséget tu-
lajdonítanak, inagyon hálás volnék, 
ha szívesek volnának Magyarország 
küldöttségét meghívni, hogy a tény-
leges létszámmal foglalkozó bizott-
ságban foglaljon helyet. Az a néze-
tem. ugyanis, éppen ugy, mint a 
német ku döítségnek, hogy ezeket 
a kérdéseket ebben a bizottságban 
kell tárgyalni. 

0 külkereskedelmi bizottság a kereskedők 
fürgeségével dolgozik 

A magyar gazdasági élet hetek 
óta nagy érdeklődéssel kiséri azo-
kat a tárgyalásokat, amelyeket a kor-
mány megbízásából Winchkler Ist-
ván dr. folytat a kiviteli és beho-
zatali kérdések rendezése ügyében. 
Az elmúlt napokban Winchkler Ist-
ván tájékoztatta eddig végzett mun-
kájáról és terveiről a nyilvánosságot. 
Nagyjelentőségű kijelentéseket tett 
Winchkler István, kit a miniszterta-
nács a Külkereskedelmi Bizottság és 
az u j Külkereskedelmi Hivatal szer-
vezésével bizott meg. 

A kormány — mondotta Winchk-
ler, — megalakulása percében láttav 

hogy 
külkereskedelem terén a szétá-
gazó hatáskörök és adminisz-
trációk összef ogására van szük-

ség. 
Már a Nemzeti Munkatervnek 64-iJc 
pontja is szükségesnek tartja az ex-
portügyek koncentrálását. 

— A Külkereskedelmi Hivatalnak 
két feladatköre van. Az egyik az 
exportfejlesztés, irányítás, piackuta-
tás, a kivitelre kerülő áruk minő-
ségi ellenőrzése, tehát az a feladat-

kör, amelyet eddig külön láttak el a 
mezőgazdasági és az "ipari export-
intézetek. A második munkakör vi-
szont a kötött gazdálkodás admi-
nisztrációja. Ma 

az exportőrök valósággal háló-
ban vergődnek, 

annyira bonyolult a forgalom lebo-
! nyolltása. 

Akárhol is myuluiik bele a sza-
badversenyen alapuló gazdasági 

- életbe, a beavatkozásból ezer 
1>aj származik. 

—••A kormány azt akarja^ hogy 
lehetőleg ne akadályozza az egyesek 
külkereskedelmi tevékenységét. ' De 

. ha már feltétlenül szükséges a be-
avatkozás, akkor 

az mindenkivel szemben egyen-
lő formában Inyilváttuljon. 1 

Egymagában az adminisztráció 
gyors és sima lebonyolítása orvosol-
hatja különben a mostani panaszok 
egy részét. 

— Széleskörű éxportpolitikáVól 
ma, amikor a világforgalom romok-
ban hever, nem beszélhetünk és 
messzemenő célokat íiem iő tűzhe-
tünk ki. A kínálkozó alkalmak vil-

1933. február 19. 

Iámgyors kihasználására azonban & 
mai széttagolt adminisztráció mellett 
gondolni sem lehet. Ezért bízta egy 
kézre a kormány a végrehajtást, ^ 
mely szervnek vezetője természet-
szerűleg nem lehet bürokrata. Amig 
én a Magyar Királyi Külkereske-
delmi 'Hivatal élén fogok állani, as 

inem fog elbürokratizálódni, h&-
inem a kereskedők fürgeségével 

dolgozik. 
Hiszem, hogy ily szempontokat ér-

vényesítve, sokat lehet segíteni a je-
lenlegi helyzeten. 

J ^ ^ szobáját, mielőtt Wégfazna. — De ne 
dobja ki 

tí é 11 át ÓÍ isníeretlen Szélire,1' fára. Honí&y-
nát nyugodtan vásárolhat. Efcért 

a z o n n a l t e g y e n egy ^Wbarendelést, Haviár Dani-utca 83. 

Kí akarják tiltani Amerika 
területéről a kommunistákat 

Londonból jelentik: Walfield sze-
nátor törvényjavaslatot nyújtott be 
a washingtoni szenátusban, amely-
nek értelmében a külföldi kommu-
nisták az Egyesült Államok terüle-
téről kitiltandók vagy deportálan-
dók. A javaslattevő sürgős tárgyalást 
kért, de ezt a szenátus Borah sze-
nátor javaslatára nem adta meg. A 
képviseKház igazságügyi bizotisága 
korábbi határozatával ellentétben jó-
váhagyta azt a törvényjavaslatot, 
antely szigorú büntetést szab ki 
azokra, akik a kormánynak erősza-
kos utón, vagy a hatóságokkal szem-
ben tanúsított ellenállás utján Való 
me^döniésére i gatri3k. 

Díjmentesen szállítják haza 
a 

A m. kir. Föidmiveléstigyi minisz-
ter ur arról.értesítette a vármegyék 
Gazdasági Felügyelőségeit, miszerint 
a márciűsban Budapesten megtar-
tandó tenyészállatvásáron, megvásá-
rolt tenyészanyagoknak hazaszállítá-
sát tárcája törhére elvállalja. / Min-
denesetre igen nagy megkönnyítést 
jelent a vásárló gazdaközönségnek 
ezen intézkedés, hogy a megvásárolt 
tenyészállatot az állam díjmentesen 
haza szállítja, miután a szállítási 
költség köztudomásúlag elég tekin-
télyes összeget képvisel. 

Hitler bevezeti a numerus 
klausust az egyetemeken 

Berlinből jelentik: Hitler kancellár 
sajtóirodája tájékoztatót adott ki a 
közeljövőben meg jelenő kormány-
rendeletekről. Az uj rendeletek egyi-
ke az egyetemekre való felvételt 
szabályozza. A rendelet hivatkozik 
arra, hogy évente mintegy 40.000 
ifjú hagyja el a középiskolákat és 
tódul az egyetemekre, annak meg-
vizsgálása nélkül, hogy képességei 
alkalmassá teszik-e az egyetemi ta-
nulmányokra. Eiért a jövőben min-
den egyetemre jelentkezőt felvételi 
vizsgának vetnek alá. Aki nem tdd 
meg a követelményeknek, beiratkoz-
hatik az egyetemre, félév rtiuiva 
azonban' ujabb vizsgálat alá megy-
Ha ekkor sem találják továbbtanu-
lásra alkalmasnak, abba kell hagy-
nia tanulmányait. 
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ÍREK 
Gyógyszertári inspekció. Az 

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

A Gróf Bolza család eladta 
budapesti palotáját. Az elmúlt 
hét legérdekesebb ingat aneladása 
volt az, melynek következtében a 
gróf Bolza család Disz-tér 7. alatti 
magánpalotája, mely gróf Bolza Ma-
rietta tulajdona volt, gazdát cserélt 
és Schulhof Lajos borkereskedő bir-
tokába jutott. Az eladott objektum 
a gróf Bolza család Tárnok utca 6 • 
szám alatti réfei pal tájának közvet-
len tőszomszédságában fekszik és 
.esztendők óta üresen állt, mivel az 
állandóan békésmegyei birtokukon 
tartózkodó Bolza-család fővárosi tar-
tózkodása alkalmával a Tárnok-ut-
cait használta. Ez volt az oka az 
ingatlan eladásának, mely különben 
igen olcsó ár mellett történt. 

Meghalt Dobay Elemér száza-
dos, a gyulai csendőrszárny pa-
rancsnoka. Péntek reggelre meg-
rendítő halá hírre ébredt Gyula vá-
ros lakossága. Éjszaka 11 órakor 

t szívszélhűdés következtében hirtelen 
meghalt Dobay Elemér m. kir. csend 
érszázados, a gyulai csendőrszárny 
parancsnoka, Nóvák utca 28. szám 
alatti lakásán. A tragikus. halálhír 
-futótűzként terjedt el a városban s 
mindenütt mélységes részvétet kel 
tett. Dob3y Elemér s?ázados nem 
régen van Gyulán, de e/en rövid 
idő alatt i3 megnyette a gyulai tár-
sadalom nagyrabecsülését. Temet íse, 
. mint értesültünk, katonai pompával 
vasárnap délután 3 órakor lesz. 

Kiss Ferenc vármegyi kiadó 
meghalt. A gyulai kórházban nagy-
betegen fekvő Kiss Ferenc várme-
gyei kiadó az éjszaka 11 órakor 

: meghalt. Tüdőgyulladását kiheverte, 
azonban agyhártyagyulladást kapott, 
amelybe belehalt. A halál hire az 
-egész városban mélységes részvétet 
keltett. Halálát feleségén és gyer-
mekein kivül testvére, Kiss László 
ny. főszolgabíró és kiterjedt rokon-
ság gyászolja. 

H i t e l s z ü k s é g l e t é t k i e l é -
gít i , 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. 

Dinamittal követett el öngyil-
kosságot egy sulyos beteg. Lé-
váról jelentik, hogy Jancsik András 
negyvenéves molnár borzalmas mó-
don vetett véget életének.. Gyógyit-

•tiatatlan betegsége miatt annyira el-
keseredett, hogy szájába dinamitot 
tett s azt meggyújtotta. A felrobbant 
dinamit leszakította a fejét és a fel-
ismerhetetlenségig szétroncsolta. 

H a l l g a s s a m e é a z 

O L Y M P I K O N 
4f1 csöves D I N A M I K U S hangszóróval 

egybeépített 

rádiói 
az Árpád éttermében 

S z á l l i l i a : D A N K Ő m ű s z e r é s z . 

Árvaház . Kossu lh - t ér . 

ttl 

Elraboltak egy feltűnően szép 
kolozsvári leányt. Ko'ozsvárott 
csütörtökre virradó éjjel 6 fiatalem-
ber revolverrel felfegyverkezve erő-
szakkal behatolt özvegy Bodán Já-
nosné házába. Az asszonyt össze-
vissza verték, azután az özvegy fel-
tűnően szép 16 éves nevelt lányá-
nak a hálószobájába haiotak be és 
kényszeritették, hogy az éjjeli öltö-
zékben menjen velük a ház előtt 
álló autóig, ahová a leány beemel-
ték és elszáguidtak vele. A rendőr 
ség megindította a nyomozást. 

SIMON GYULA 
villanyeröre berendezett „HATTYÚ 

mosodájában Szarvason: 
Gallértisztitás darabonként 12 fi!l. 
Ing, keményre vasalva . . 50 fill. 
Frakking mosva és vasalva 80 fill. 
Továbbá női diszkézimunkák, csip 
ke és kézimunkafüggönyök, és egyéb 
mosható ruhanemüek jutányo3 áron 

elfogadtatnak. 
S z a r v a s , II., K o s s u t h utca 

36. szám 

Magyar tejtermékkivitel szö-
vetkezet. A magyar termékkiviteli 
vállalatok „Butyryl" Magyar Tejter-
mékkiviteli Siövetkezet cimen szö-
vetkezetbe tömörültek. A szövelke-
zet megalakulása óta már jelentős 
mennyiségeket exportált, amennyi-
ben például a folyó év január ha-
vában bejelentett 27.2 vagon kivitt 
márkázó t vajmennyiségböl 15.6 va-
gont szállított. A szövetkezet vajki-
vitele alakuló közgyClésétöl számít-
va a mai napig 26.6 vagon. A kül-
föld nagy szimpátiával fogadta a 
tömörülést. Külföldi hirek alapján 
megállapítható, hogy a szövetkezet 
tagjai az eddiginél egységesebb mi-
nőségű árut szállítanak és igy az 
áralákinálás megszűnt. 

Külföldre utazók r é -
s z é r e 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. 

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

szerek jutányosán beszerezhetők 

K o v d c s i k P d l 
füszerkereskedőnél. — Permetezőgép 

kölcsön kapható. 

Háromszoros gyi lkosság, ön -
gyilkosság, gyújtogatás. Borosz-
lóba jJentik: Strieseielepcn borzal-
mas esemény történt Liebethal rok-
kantjáradékélvező agyonveitekét fiát 
és leányát, felgyújtotta a házat, 
amelyben Családja lakik, majd föl-
akasztotta magát a pajtában. A tet-
tes egy idő elfitt bányaszerencsét-
lenség következtében törmelék aji 
került, ahonnan kimentették, de az-
óta nem volt birtokában teljes ép-
elmüjéségének. Egy ízben már f o -
lyót röpített agyába és ezt még min-
dig nem tudták eltávo'itant 

KONDOROSI HIREK 
A Kondorosi Tes tedző E g y e -

sület közgyűlése PióffrhLijos nyug. 
állomás elöljárót egyhangú lelkese-
déssel, mint sportot' pártolót elnö-
kévé választotta. Az uri casinó is 
gondnoknak választotta. 

Egyházi számvizsgálat . A kon-
doros! ev. egyház a mtílt évi zár-
számadásokát megvizsgálta és , a 
legnagyobb rendet és pontosságot 
észlelte. Á gondnoknak, Janis Már-
tonnak a további felelősség alóli 
felmentését javasolja az égyházta-
nácsnak. 

Negyvenmillió hitel Ipari mun-
kákra. Budapesti jelentés szerint 
minden remény megvan arra, hogy 
a Nemzeti Bank negyvenmilliós hi-
telkeretet biztosit az ipari munkák 
megindítására. Ha ez a remény va-
lóra válik, az ország iparos társa-
dalmát legalább részben munkába 
lehet állítani s ez nemzeti szem-
pontból is nagy jelentőségű. 

Az amerikai cserkészek szín-
darabot mutatnak be Gödöllőn. 
Az amerikai cserkészek nagyvonalú 
színmüvet készítettek elő, melyben 
a cserkésztestvériesség gyakorlati 
megvalósítását mutaflák be. A szin 
mü neve: „Mightier tan theSwor" 
(Ami hatalmasabb mint a kard.) 
Ebben számos nemzetiségű cser-
kész mellett Lord Baden Powelt is 
megszemélyesítik. Most az irányban 
folynak tárgyalások, hogy az ame-
rikai cserkészek színdarabja Gödöl-
lőn is bemutatásra kerüljön a Jam-
boree alkalmával oly módon, hogy 
a világ főcserkésze szerepét maga 
Baden Powell személyesen vállalná. 

ft helvbell gabonapiac árai 
B u z a S 5 G - Í 3 ' 5 0 P, tengeri5 JO 

5 30 P, árpa 7—7 10 P, zab 5*90-
<j'40 P, tökmag 18 00 P, lucerna 95-
105 P, 100 kg-ként 

Irányzat egyenetlen. 

1933. február 18. 
(KÉS7ÁRUPIAC.) 

76-os tv. uj 15 00 áörárp* 
77-es tv. uj 15 20 Tak. árpa U] 940 
78-as tv. uj 15 40 & & 1- r- 9 0 0 

79-es tv. uj 15 60 Korpa 6 
80-as tv. uj 15 75 Tak. liszt 930 
Rozs uj 680 Tengeri 700 
irányzat barátságos — Forgalom csendes 

(HATARIDÖSPIAC) 

Buza márciusra 
Buza májusra 
Rozs márciusra 
Tengeri májusra 
Tengeri juUusr* 

14 20—14 21 
14 19—14 21 

6 98— 7 00 
7 47— 748 
7 85— 786 

Villanyi, rádiói 
é s e » « e * s « l l * s < 5 « e » a n y « » o & a < 

vásároljon 

Irányzat tartott — Forgalom közepet 
Buza barátságos 

Sertésvásár 
Felhaltál 320 Eladatlan 197 

Prim. S 2 - 9 6 Szalonna JJ6-120 
Közép 86-90 Hus £ - 34 
Könnyű . 8 2 - 86 Zsír 135-140 
irányzat: változatlan 

addig, amíg áraim olcsóságáról meg nem győződik. 

Siefáni Mi&ály 
vmany, rddlú 

m . | 
Mindazoknak, akik felejthetetlen 

ió feleségem, szeretett édesanyánk 
véetisztességén megjelentek srész-
vétükkel, vigasztaló szavaikkal vég-
telen fájdalmunkon enyhítem igye-
keztek, ezúton is köszönetet mon-
dunk. 

Rácz Pál és családja. 
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Rádió 
Vasárnap, február 19. 

9 : Hirek, kozmetika. 
10: Református istentisztelet a Kálvin-

i é r i templomból. Prédikál Ravasz Lász-
ló div püspök. 

11: Egyházi népének és szentbeszéd a 
Jézus Szíve templomból. Szentbeszédet 
mond P_ Bangha Béla dr. jézustársa-
sági házfőnök. 

12: Pontos időjelzés, időjárás és víz-
állásjelentés. 

Utána a Budapesti Hangverseny Ze-
nekar hangversenye. 

Közben: »Rádiókrónika«. Elmondja 
Papp Jenő. 

2: Gramofonhangverseny. 
3 : A m. kir. földmívelésügyí minisz-

térium rádióelőadássorozata. 
3—345: (Budapest II.): Gramofonhang-

verseny. 
3.45: Az is'kolánkivüli népművelés rá-

idáó előadása (Rádió Szabad Egyetem. 
4-30: Pontos időjelzés, Időjárás jelentés, 
Utána a m. kir. Mária Terézia 1. hon-

védgyalogezred zenekarának hangverse-
nye. 

5.30: »Valami fény látszik. <c Novella, 
I r ta és felolvassa Komáromi János. 

6: A miskolci Lévay József Közműve-
lődési Egyesület hangversenyének köz-
vetítése. 

7.15: Karinthy Frigyes felolvasása. 
7.45: Magyar dalest. Közreműködik 

Bodán Margit, Cselényi József ^s Csor-
b a Gyula cigányzenekara. 

9 : Pontos időjelzés, sport és ügető-
versenyeredmények. 

9.15: Az Ostende jazz-zenekar és Hor-
vá th Gyula cigányzenekarának hangver-
senye. 

11: A Kerntler-trió kamaraestje. A trió 
t ag ja i : Korntler Jenő dr. Országh Ti-
vadar és Friss Antal. 

Hétfí>, február 20. 

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

plombólj időjárásjelentés. 
12.05: Az Országos Postaszenekar 

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

állásjelentés. 
I.30: Tanfolyam a Testnevelési Főis-

koláról . 
2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, 

árfolyamhlrek. 
3.30: A rádfó dfákfélórája. 
4: Asszonyok tanácsadója. 
4.45: Pontos időjelzés, időjárás jelen-

tés, hirek. 
5 : »Ida és Ica«. Novella párbeszéd-

ben. Irta és felolvassa if j . Hegedűs Sán-
d o r . 

5.30: Gramofonhangverseny. 
6.30: Német nyelvoktatás. 
7 : A Magyarországi Munkásdalegyle^ 

l e k Szövetsége képviseletében az Első 
Zuglói Munkásdalkör és a Rákospalotai 
Szabadság Dalkör hangversenye. , 

7.45: Szinmüelőadás a Stúdióból. »E1-
Iák«. Tragédia öt felvonásban. Irta Har-
sányi Kálmán. 

10: Pontos időjelzés, hirek, időjárás-
jelentés. 

Utána zenei paródiák* A m. kir. Ope-
raház tagjaiból alakult zenekár hangver-
senye. 

II .30: Toll Árpád és Jancsi cigány-
zenekarának hangversenye. 

Fonoil'buioro'k, ízléses mos-
dók, virágállványok, utazó-,. kézi-; 
munka- és piacikosarak kaphatók és1 

megrendelhetők IFJ. KISS KÁLMÁN-
NÁL, í. ker. 455. (Kovácsk Gyula 

vegyeskereskedő mellett.) 

Árpád szálloda 
U ó v f f i á s L é s é f / e r e m 

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

Kereskedelmi utazóknak kedvezmény. 
Telefon 28. Telefon 28. 

• CD • (=>•• CD • CD • CD •<=>•• CD m CD 
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. 

ÉpüleiUvegesés 
a legolcsóbban i 

Gross Sándor 
üveg-, porcellán- és keretezőüzlefe. 
Piac-tér. Piac-tér, 

• CDICDBC3HIC3BOICDIOB 

He nagyítson 
otthon, mert rajzminták nagyítását, 
kisebbítését és á'tervezését olcsón 

vállalja 
V I T Á L I S I L O N A 

oki. t. <pirmüvésznő. 

Irbáscpu&aítai 
C S E M E G E S A J T 

ixleies é s olcsó. 
Kérje minden fiiszerüzlefben. 

O l c s ó n c s a k u g y v á s á r o l h a t 

tüzelőanyagot, ha szükségletét BukAdolí 
piactéri üzletében szerzi be. Legelsőrendü diókoksz! 
Dorogi, bagjasaljai és ózdi darabos szenek! Gyöngyösi 
lignitszén, száraz tűzifa apritva, fürészelve vagy hasá-

bos, olcsó tűzifa dorongból apritva, fenyő lécfa. 
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás! Kedvező fizetési feltételek! 

Minden tételt saját kocsimmal házhoz szállítok. Tel : 26. 

Buk Adolf tüzelő- és szénnagykereskedő. 

Nász- és jegyajándékokat 
a legnagyobb választékban, a légjutányosabb árakon, 

részletre is vásárolhat 

Fleiscfier Jenő 
óra- é s ékszerüzletében. 

= Nagy választék mindenfajta optikai cikkekben! = 

Szenzációs ajándék 
a Sz t rehovszky -cég vevőinek. 

Minden nagyrabecsiilt vevőmnek már 10 pengős vásárlás esetén 

1000 PENGŐS ÉLETBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYT 
adnk 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 vállaltok. 

S Z T R E H O V S Z K Y M. 
Telefon 59. 

cég Szarvas, 
Piactér. 

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. 

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-dűlőben 2 kishold kitűnő 
minőségű szántéföld igen olcsó áron 
eladó. Érdeklődni dr Készt Ármin 
ügyvédnél lehet. 

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

W M H I l M 

Tűzifa 
és mindennemű tüzelő 
anyag előnyös fizetési 

feltételek mellett 
beszerezhető 

H O L ? 

Schlesingernél! 

JHP* 

II. ker., Hunyadi-utca 18, 
Telefon 97. 

Időjárás 
1933. február 18. 

(A szarvasi meteorológiai állomás 
jelentése.) 

Déli hőmérséklet 1 óra 30 p. f2 '8 C 
Reggeli „ 6 óra 30 p. —2*2 C 
Levegő relatív nedvessége 44<>/o! 

Borultság reggel 100 o/o-
„ délben 7O0/01 

Légnyomás reggel 754'5 mm 
* délben 754'3 mm 

Csapadék — mm 
Szélirány reggel északnyugat 

» délben északnyugat 

A MeteoroIogiai Intézet prognózi-
sa a következő 24 órára: Borult 
idő fagypontkörüli hőmérséklettel, 
nyugat felől terjeszkedő lecsapódá-
sok. 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
Dr. TOKAY LÁSZLÓ. 

Nyomatott Demarftsik Feretac 
»Orosházi Friss Hirek« könyvnyom-

dájában. t 

/ 


