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Messze jár már tőlünk a mult 
század 48-ik éve és mégis ugy 
érezzük, hogy benne ünnepel 
a szivünk. Bucsujárókként me-
gyünk március Idusához, hittel 
telünk meg e napon s ha ne-
hezen is, letesszük aggodal-
munkat, hogy legalább ezen a 
napon keserüségmentes legyen 
ünneplésünk. Multak erejétől 
uj életre támad lelkünk, mert 
a szellemi élet mult és jelen 
között nem törhető meg. Ami 
hév van a szivekben, annak a 
műit dicső emlékeinél újra ki 
kell gyúlnia, ami világosság van 
a becsületes magyar csonka 
égen, annak ma fel kell ra-
gyognia, hogy bent és kint 
mindenütt lássák az életösztön 
fényét és erejét. Bármerre és 
bárhol ma egyesülnek titkon 
és nyiltan ünneplő magyarok, 
— a mult lelkével meg kell 
találni az összeköttetést. 

A múltnak csak az.eseményei 
multak el, csak nagyjai szálltak 
sirba, de velük nem enyészett 
el a magyar nemzet történelmi 
hivatása, amelyet ez a nemzet, 
ha hü marad a multak példái-
hoz, hűen fog teljesiteni s hi-
vatásának teljesítésében nem 
fog letérni a magyar lovagias-
ság útjáról. Igaz, hogy vérta-
núság volt a magyar nemzet 
múltja, magyar törvényeinek és 
vívmányainak nagyrészéhez vé-
res áldozatok árán jutott, de 
megállta mindig a Kelet és 
Nyugat mesgyéjén felállított 
kultura oltárának védelmében a 

álljon a pogány oltárok mellé, 
de vigyázzon, hogy a meggyúj-
tott poklok tüze mielőbb el-
fogja hamvasztani. 

Árpád népe állni akar, Má-
tyás népe igazságot keres, Kos-
suth népe szabadon akar élni, 
Jőkai népének a Kárpátok övezte 
hazában tündérálmai vannak, 
nincs szüksége semmire csak 
Nagymagyarországra. 

Petőfi népének van még 
harciriadója, őrködik és talpra 
áll, mert el nem veszhet a 
magyar élet reménytelen sötét-
ségben. Csak nem kialudt fák-
lya a magyar föld kenyerén 
élő ember? Csak Iát fáklyája 
fényében feléje meredő millió 

fegyvert, melyek magyar vérre 
szomjasak. Ünneplésünk végre 
az összeforrás ünnepe legyen. 
Pártharcok, világnézetek né-
muljanak el ma, a márciusi ol-
tár körül. Ma itt csak egy kö-
nyörgésnek van helye: „Isten 
áld meg a magyart!" De nem-
csak minket áldjon meg, akik 
itt élünk e vergődő csonka tes-
ten, hanem azokat is, sőt száz-
szorta jobban őket, akik olcsó 
győztesek és megjutalmazottak 
véres igáját hordják. 

Kossuth és Petőfi álmának 
meg kell valósulnia, mert ők a 
nemzet prófétái, akiknek jöven-
dője közeleg, ha a nagy ősök-
höz méltó utódok leszünk. 

n a 
A 

ülésén szóvátették a békésvár 
megyei kommunista 

mozgalmat 

Ma megtépve, rongyosan za-
rándokolunk a mult nagy nap-
jához, el vagyunk hagyatva, 
alig van jó barátunk, annál 
szentebb az az érzés, amely e 
napon hazánk oltára előtt min-
den magyart összegyűjt. 

Ezek az idők nem a kishi-
tűek számára valók. Nem lehet 
a régi magyar hit gránitszik-
láját összemorzsolni, hanem 
rajta kell kinek-kinek ereje sze-
rint megkezdeni az építőmunkát. 

Honalapító nemzet ősi élet-
erejének az átöröklésében bizni 
és hinni kell, aki nem bízik, 

A vármegyeház kistanácstermében 
tegnap 8 órakor a közigazgatási bi-
zottság ülést tartott a főispán Ko-
rossy György elnöklése mellett. A 
főispán bejelentette, hogy az alispán 
sürgősen Budapestre utazott és igy 
nem vehetett részt az ülésen, 
majd üdvözölte a bizottság tagjait. 
Ezután dr. Páncél József vármegyei 
főjegyző olvasta fel a mult havi al-
ispáni jelentést. Az alispáni jelentés 
szerint a mult hóban a vármegye 
területén a személybiztonság 63, a 

vagyonbiztonság 350 esetben támad-
tatott meg s öngyilkosság 8 esetben 
történt. A mezőgazdasággal foglal-
kozó lakosság helyzete sem mivel 
sem jobb, mint a mult hónapban. 
Valamint az iparosok és kereskedők 
helyzete sem javult. A legnehezebb 
helyzetben azonban mégis a fa- és 
épitőipari munkások vannak. A ta-
tarozási hitelt a főispán az idén is 
ki fogja adni, amint a belügyminisz-
ter a törvényhatósági bizottság ha-
tározatát, amelyet a mult hónapban 
küldött fel, jóváhagyja. Ebből a ta-
tarozási hitelből fogja a főispán az 
összes vármegye tulajdonát képező 
épületeket haladéktalanul kijavíttatni. 

Az utak ellen különösebb panasz 
e hónapban nem volt. Egyes utak 
ellen ugyan voltak panaszok, de 
ezek fenntartására és lehengerelésére 
már elő van irányozva az összegek 
és amint az időjárás megengedi, a 

munkálatok megindulnak. 
Bejelentett tüzeset fordultelő feb-

ruárban hét, ugyanannyi a károsultak 
száma, a kár pedig 2365 pengő. Az 
árvédelemre is megtörténtek az óv-
intézkedések, de védekezésre az idő 
miatt nincs szükség. 

A legnagyobb probléma a kere-
setképtelen lakosság ellátása, pedig 
a hatóságok minden községben igye-
keznek ezt megoldani, de anyagi 
eszközök hiányában az ellátás nem 
kielégítő. 

A munkanélküliség enyhítésére 
történtek már intézkedések és a jó 
idő beálltával megkezdik a munká-
latokat. 

Az alispáni jelentéshez elsőnek 
dr. Telegdy Lajos szólt hozzá, aki 
csak azért kifogásolja a jelentést, 
mert egy szó sincs benne a kom-
munista mozgalomról, pedig Oros-
házáról intellektuelleket, Gyuláról 
ügyvédeket vittek el. 

Telegdy annak a kívánságának 
adott hangot, hogy a kormány él-
jen hatalmával és szerelje le a kom-
munista mozgalmakat. Ezt ped-g 
csak pénzzel lehet megtenni. A kor-
mány pedig akárhonnan is, de ad-
jon pénzt munkára, mert a megye 
vezetői tehetetlenek és a segítség 
csak felülről jöhet. 

Szóba kerültek még a bankok is, 
amelyek a valutában folyósított köl-
csönöket állandóan követelik. 

Telegdy még több indítványt tesz. 
Többek közt indítványozza, hogy 
irjon fel a bizottság a kormányhoz 
az adóvédelmi rendeleteket illető-
leg. Továbbá kérjék az ingatlanvé-
tel jóváhagyásánál az állandó elő-
vétel jogának érvényesítését, találjon 
az állam erre fedezetet, mert ez 
lenne a legjobb politika. 

A felszólalásokra az alispán he -
lyett Korossy főispán válaszolt, s 
megjegyzi, hogy a kommunista moz-
galom azért maradt ki az alispáni • 
jelentésből, mert ebben az ügyben 
a nyomozás csak most folyik. Ez-
után az indítványokhoz szólva, fel-
teszi a kérdést, elfogadja-e őket a 
bizottság. 

A bizottság az indítványokat el-
vetette, az alispáni jelentést pedig 
tudomásul vette. 

Ezután a főorvos tesz jelentést, 
mely szerint a közegészségügy a 
mult hóban kielégítő volt. 

A pénzügyigazgató jelentésében 
kimutatta, hogy egyenesadóban 86 '58 
százalék a hátralék. Az állatorvosi 
jelentés szerint az állategészségügy 
általában kielégítő. A bizottság az 
összes jelentéseket tudomásul vette. 

Apróhirek 
mindenfelől 

Letartóztatták Arco grófot, aki 
megakarta Hitlert gyilkolni. 

A Fogtechn ikusok Szövetsége 
tegnap nagy gyűlést tartott, amelyen 
élesen tiltakoztak a fogorvosi kar 
ellen. 

A budapest i ügyészség ismétel-
ten kéri Ausztriától Laskay kiada-
tását. * 

Franc iaországban mértékadó 
körök szerint az alkotmány gyöke-
res módosítására van szükség. 

Dr S o m a r y Fél ix svájci bankár 
könyvet irt, melyben Európa óriási 
fellendülését jósolja meg, ha 2 éven 
belül nem lesz uj háború. 

Az amerikai kormány „saját 
biztonsága" érdekében 400 millió 
dollár értékű hadihajót épittet. 

Az a n g o l lapok legújabb hír-
adása szerint MacDonald és Mus-
solini találkozó helyéül Stresát, vagy 
Turint emlegetik. 

Hétfőn e s t e két ismeretlen em-
ber megtámadta Bud Antal török-
bálinti postást és elrabolta pénzes-
zsákját. A zsákban 600 pengő és 
hat darab ajánlott levél volt. 

Ara © fillér 
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A Belhlen Gábor Szövetség bé-
késcsabai csoportja vasárap nagy 
érdeklődés melleit tartotta meg mun-
kásságát bevezető kulturelőadását. 
Az 'e lőadásnak különös érdekességet 
és jelentőséget dr Szebeiényi Lajos 
főesperes előadása kölcsönzött. — 
Marxtól—Leninig cimmel a marxis-
musnak a kialakulását és bolseviz-
musig való kifejlődését ismertette a 
illustris szociologus széleskörű, a 
legapróbb részletekig kiterjedő ala-
possággal és közvetlenséggel s fel-
tétlen meggyőző erejű je lemzést 
adott a „vörös r ém" születésérek 
történetéről és mai arculatáról. 

Szeberényi főesperes előadásának 
anyagát most elkészült hatalmas 
munkájából merítette, mely egyike 
lesz a leghatásosabb fegyverckrek 
a bolsevizmus lelki fertője ellen való 
védekezésnek. 

Az előadás után az impozáns kö-
zönség őszinte hálával ünnepelte az 
előadót. 

Még reng a föld 
Kaliforniában 

Los Angelesből jelentik: A Ka-
liforniai földrengés íerü'etén három 
nap óta tartanak a földlökések. 
Ezek a földlökések azonb .n na-
gyobb károkat nem okoznak. A 
lakosság óráról-órára rémülten 
rohan ki a szabadba , ahol tábori 
konyhákat szereitek fel, mert a meg-
maradt házakban megi epedtek a 
a gázcsövek s ezért a gázszolgál-
tatás szünetel. 

Lövöldözni 
és tüzelni akartak 

március tizenötödikén 

a kommunisták 
Budapestről jelent ik: A főkapi-

tányságnak bizalmas uton tudomá-
sára jutott, hogy a kommunisták 
az egész ország területén lövöldö-
zésekkel és tüntetésekkel meg akar-
ták zavarni március 15 ének ünne-
pét s ezért az egész országban 
csoportokat szerveztek erre a célra. 
A politikai osztály a szervezkedés 
vezetőit letartóztatta. A nyomozás 
tovább folyik. 

Kvasz ü g y v é d e t 
okirathamissltással 

is vádolják 
A békéscsabai Kvasz ügyvéd ma 

ismét anyagot adott a törvényszék-
nek, mert a vád szerint egy birtok-
eladás körül különféle szabálytalan-
ságokat követett eh A főtárgyalás 
folyamán részben mentő, részben 
terhelő vallomások hangzottak el és 
ezért a törvényszék bizonyítás ki-
egészítést rendelt el és csak ezután 
dönti el, hogy okirathamisitással fog-
l a k o z o t t á Kvasz uqryvéd, 

Alig pár napja, hogy Roosevelt 
az e'nöki székbe ült, máris meg-
valósítani készüli progjamjának egy 
pontját a szesztilalom, eltörlését. A 
most készülő uj sörtőrvény javaslat 
ugyan még nem fogja véglegesen 
eltörölni a szesztilalmat, azt fen-
tartja továbbra is, de módot nyúlt 
arra, hogy a törvényszabta korlátok 
között 3*2 százalékos alkohol tar-
talmú s ' e s z korlátlanul, szabadon 
legyen árusítható. A törvényjavas-
lat oly gondosan és óvatosan van 
megszerkesztve, hogy alkotmány-
jogi aggodalmakra nem ad okot s 
megelőzi azokat a támadásokat , 
amelyek azon alapulnak, hogy a 
szesztilalom felfüggesztése az alkot-
mányba ütközik. 

Az uj törvényjavaslat már ma a 

a 
képviselő ház elé kerül s azt, mint 
hírlik, a száraz demokrata képvise-
lők is készek megszavazni. 

A készülő uj törvényjavaslat hí-
rére a sörgyárak lázas sietséggel 
igyekeznek gyáraikat a legmoder-
nebbül felszerelni, hogy a törvény 
megszavazása után azonnal a leg-
na->) obb mennyiségben tudják a 
sört a közönség rendelkezésére 
bocsájtani. Remélik, hogy e tekintet-
ben nem is lesz fennakadás s sör-
ben az első pillanattól kezdve nem 
is lesz hiány. 

Hir szerint az amerikai borter-
mi lő vidékek demokrata képviselői 
mozgalmat indítottak, hogy a bor 
szabad mozgalmáról is törvényt 
honon minél előbb a parlament. 

ussolini mag 
A németországi nacionalista moz-

galom hatása alatt egyre több és 
kiválóbb külpolitikus és publicista 
foglalkozik Hitler személyével és 
politikájával s párhuzamot igyekszik 
vonni a néniét nacionalizmus s az 
olasz fasizmus között. Legutóbb 
Sir Walter Layton kiváló angol ú j -
ságíró foglalkozott e kérdéssel s 
terjedelmes cikkében megállapítja, 
hogy a német külpolitika ezután az 
olasz belpolitikához kell hogy iga-
zodjék. Layton szerint Európa bé-
kéjének szempontjából Mussolini 
magatartása sokkal megbízhatóbb, 
mint Hitleré, jóllehet a német nacio-
nalista vezér programja eddigelé 
még nem bontakozott ki teljes egé-
szében. Mussolini ezzel szemben 
már nagy és eredményes mult mö-
gött áll, akinek eddigi működése 
biztos záloga az európai békére való 
törekvéseknek. Eddigi ténykedésével 

bebizonyította, hogy nyíltan a bé-
kére törekszik, viszont arról is meg 
van győződve, hogy Európa tartós 
békére s gazdasági fellendülésre 
csak akkor számithat, ha az igaz-
ságtalan szerződéseket módosít ják. 

sorsa 
tartásától 
Programja s céljai éidekében m á r i s 
sokat tett s reméli még többet is 
fog tudni tenni. Vele szemben Hitler 
egy most kibontakozni készülő állam-
férfiul nagyság, akiről nem tudni, 
mikor s mennyit fog tudni beígért 
programjából megvalósítani. Ép 
ezért eddigi tapaszt.lat.-ii a lapján 
Layion ugy látja, hogy Európa 

j jövendője inkább függ Mussolini 
| magatartásától, bár kimondottan 
| Hitler felet sem tör pálcát. 

| Lengyelország vissza-
I vonja a Westplattera 

küldött csapatait 
j Genfből jelentik. A lengyel kor-
j mány ideérkezett jelentesek szerint 
i elhatározta, hogy a Danzig mellett 

levő Westplattera küldött erősitése-
j ket visszavonja. Az elhatároztásra 

az adolt okot, hogy Lengyelország 
genfi delegatusa meggyőződött, hogy 
a lengyel kormány eljárását genfi 
körökben szerződésellenesnek te-
kintik, minthogy erősítések kikül-
désére előzetesen engedélyt kellett 
volna kérnie. 
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Nagy sikerrel szerepel 
Békéscsabán Gulyás 

színtársulata 
A csabai lagok Gulyás Menyhért 

társu'atának nagy sikeréről számol-
nak be. Szombaton volt a Zsákba-
macska című sláger-operett csabai 
bemutatóval megelőzte az összes 
vidéki színházakat . A zsufult ház 
előtt tartott előad-is nagy sikeréről 
számo'nak be hosszú cikkekben a 
lap ;k, kiemelik Rattkay Marika, Tu-
nyögi és Erdődi játékát. 

Az ország 

n é l k ü l , 

A most elkészült statisztikai a d a -
tok alapján az ország legnépesebb 
községei • Pestszentlőrinc 30.611, 
Békés 28.707, Tórökszentmiklós 
28.503, Szarvas 25.561, Orosháza 
24.926, Kiskundorozsma 18 956 
lakossal. Ezek a községek nyugod-
tan felvehetnék a városi cimet, de 
jobbnak látják községnek maradni, 
mert igy a kiadásaikat egyensu'yban 
bírják tartani a bevételeikkel és 
nem keli polgáraikat elviselhetetlen 
városi pótadóval sújtani. 

irosag J r a 9 - ailan 
a s immeringi 

v é r e n g z é s 
Az esküdtszék tegnap kezdte 

tárgyalni a tavaly októberben Sím* 
meringben történt véres uccai harc 
részeseinek bünpörét . A vádlottak 
az ügyészség vadirata szerint októ-
ber 16 án a szociáldemokrata mun-
kásotthon ablakaiból lövöldöztek a 
körmenetben felvonuló nemzeti szo-
cialistákra és eközben két nemzeti 
szocialista és egy városi lendőrőr* 
mester elesett, néhány nemzeti szo* 
c 'a lhtát pedig megsebesítettek a 
golyók. 

A tárgyalás előreláthatólag 8—10 
napig fog tartani, mert igen sok 
tanú van beidézve. 

Ausztriában a zártkörű 
gyűléseket is betiltották 

A bécsi ú j ságk iadó- és nyomda-
vállalatok alkalmazottai elhatározták, 
hogy amennyiben a kormány szük-
ségrendeletekkel továbbra is üldözi 
a sajtót és egyes lapvállalatok al-
kalmazottait kenyérkeresetükben fe-
nyegeti, valamennyien összefognak 
hogy szolidárisán elhárítsák az erő-
szakos intézkedések következményeit, 

A kormány tegnap este ujabb 
szükségrendeletet bocsátott ki, köz-
tük egyet, amely a társadalmi egye-
sületek és politikai intézmények 
zártkörű gyűléseit is betiltja. 

Ez az intézkedés főleg a szociál-
demokrata párt ellen irányul, amely 
a kormány felfogása szerint csak 
azért hivja össze gyűléseit, hogy a 
kormány rendelkezéseit kijátssza, 
Ezentúl „ meghívott v e n d é g e k é s 
bizalmiférfiak számára sem lehet 
gyűlést rendezni, még ha az össze-
hívók „a legszigorúbban is igazol-
tat ják" a megjelenőket . 
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„Talpra magyar, hí a Haza! 
Petőfi Sándor halhatatlan nevű költőnk 

űtérzete a magyar nép elnyomatását, költői 
ihlettel irta és szavalta a „ Talpra magyar"-V 

Ha élne ma Petőfi Sándor, vájjon mi-
[yen hangú, felhívással lelkesítené a ma-
gyart ? 

Erdőinket, bányáinkat, aranykalászos 
búzát termő földeinket elrabolták tőlünk. 

Koldussá, nyomorulttá tettek bennünket• 
Kik ? A Hősök ? Nem. A románok, csehek t 
szerbek: azok a nációk, akik hősileg soha 
sem állhattak meg a magyar előtt 

Nyomorgunk, pusztulunk, veszünk. 
1914 ben rózsás kedvvel, dagadó kebel-

lel indultak hazánk legjobbjai a frontra> 
hogy megmentsék a magyar becsületet' 
Anyák és apák hazafias lelkesedéssel bo-
csátották útnak fiaikat. Mindenkit, mini 
hőst, mint győzőt hazavártak .. . sokan 
nem jöttek haza .. . 

Szerbia, Bukovina, Galícia, Doberdó, 
Prsmysl sok-sok embert kívánt... ott ma-
radtak ... soha nem tértek vissza ... akik 
visszajöttek, vakok, némák, rokkantak ,. . 

„Miért? Miért?" 
Meddig türiink még? Meddig tart a szen-

vedés ? Meddig szipolyozzák a drága ma-
gyar vért áspiskígyó gyáva szomszédaink ? 

Meddig ? Míg a magyar nem érti meg 
a magyart! 

Míg ennek a csonka hazának minden 
itt élő gyermeke nem érit meg, hogy „Ha-
zádnak rendületlenül, légy híva ó magyar !u 

Inségacló, szükségadó, inségmunka, in-
gyen kenyér! Hát ez kell a magyarnak ? 

A magyarnak munka kell l 
Erdély, Bácska, Szabadka, Kassa, Fiume 

népe ébredjelek! Tárt karokkal várunk 
benneteket! Ha ledobjátok rabigáitokai, 
mi is szabadok leszünk! 

Mert semmi sem tart örökké. Lesz még 
kikelet Kolozsvár felett. Lesz még Nagy-
magyarország és lesz még boldog a magyart 

H. A. 

A Szarvasi Ú j s á g legközelebbi 
száma, a március 15-i ünnep miatt, 
pénteken reggel március 17-én reg-
gela rendes időben jelenik meg. 

Gyógyszertári inspekció. Az 
éjjeli és vasárnap délutáni szolgála-
tot Szarvason március hónapban 
ifj. G^czy D Í Z S Ő gyógyszertára tartja. 

A vármegye vagyonbiz tonsága . 
Márky Barna dr alispán jelentése 
szerint a vármegye területén febru-
árban a személybiztonság 63, a 
vagyonbiztonság 353 esetben támad-
tatott meg, mig öngyilkosság 7 
esetben fordult elő. 

Amerika is csökkent i t isztvi-
selői f izetését . Newyorkból jelen-
t ik: A képviselőház elfogadta Roo-
sevelt elnök törvényjavaslatát, amely 
az állami tisztviselők fizetésének le-
szállítására vonatkozik. 

Uj Bábel - tornyot akarnak épí-
teni Párizsban. Párizsból jelentik: 
Az excelsior beszélgetést közöl, ame-
lyet tudósítója egy mérnökkel foly-
tatott, aki hétszáz méteres torony 
építésének eszméjével foglalkozik, 
az Eifel-tornyot tehát négyszáz mé-
terrel maga alatt akarja hagyni. E 
tervet az 1937-ben rendezendő pá-
rizsi világkiállításra épitené meg. Az 
épitési költségek 40—50 milliót ten-
nének ki. 
Hirdesse n 

c i 

T l j s n g b t i n . 

Aranyérnél és az evvel járó , 
béldugulás, repedés, kelés, gyakori ! 

vizelési inger, derékfájás, mellszo-
rulás, szívdobogás és szédülési ro-
hamoknál a természetes és kitűnő 
„Ferenc József" keseiüviz haszná-
lata kellemes megkönnyebbülést 
eredményez. A belső bajok orvosai 
az igen enyhe hatású Ferenc József 
vizet sokszor mindennapi haszná-
latra reggel és este egy-egy félpo-
hárnyi mennyiségben rendelik. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszer-
tárakban, drogériákban és füszer-
üzieiekben kapható. 

Szenzációs e semény a nöi 
divatfronton. MegerkezteK a női 
„filleres" tavaszi kabátok Walfiscti-
hoz (Piactér.) Kaphatók a legdiva-
tosabb fazonokban és a legeikép-
zelhető legolcsóbb árban. Tessék 
meggyőződni róla. 

Kik vesznek részt a magyar-
osztrák papirkartelben. Legutóbb 
közöltük, hogy a magyar és osztrák 
papirárugyárak között karteltárgya-
lások folynak, amelyek csomagoló-
papírra vonatkoznak. Magyar rész-
ről a Cartonlemezgyár, a Neményi 
cég, a Papír- és Nyersfedéllemez-
gyár és a Miskolczi és Társa tagjai 
a kartelnek, melyben három oszt-
rák gyár vesz részt, Az osztrákok 
összesen legfeljebb 400 vagon 
c s o m a g o l ó p a p í r t szállíthatnak 
Magyarországra kontingensmegálla-
podas szerint. Az uj kartel a magyar 
gyárak közölt nem a termelési 
k a p ^ C i ü s t , hanem az utóbbi évek 
eladási forgalma arányában állapította 
meg a kvótát és ezeket az egyes 
gyárak továbbra is önállóan adhat-
lak el, de a kariéi általános irány-
árakat szabott meg az eladási fel-
télelek tekintetében. 

M a g y a r g o m b á t esznek Bécs-
b e n . A gornba ára nálunk augusz-

, íus óta megdrágult. A nyugati 
! országokban igen fontos élelmezési 

cikk a gomba. A drágulásnak az 
az oka, hogy hogy ujabbang nagy 

I mennyiségben szállítanak a terme-
lők ötkilós csnmagokban friss gom-
bát B é o be. Itthon 2 ' 4 0 - 2 60 P-. 

! érnek el a nagybani eladásnál. m i 8 
a 61 filléres szállítási és vámköltség 

I mellett a bécsi kereskedők szívesen 
tizetnek ki a magyar termelőknek 

3£ . E E l ^ 

Villanyt, rádiót 
és ehhez szükséges anyagokat 

amig áraim olcsóságáról meg nem győződik. 

villany, rádió és kerékpáralkatrészek nagyraktára. 

5*50—5 80 P-t. A nagy árkülönbö-
zet érthetővé teszi, hogy amikor 
Bécsbe egy nap öt mázsát szállíta-
nak, ugyanakkor a budapesti piacon 
összesen egy mázsát ajánlanak fel. 

Orosz búzát vetnek el Magyar-
országon. Buzakisérletezéseink so-
rán most legközelebb ujabb igen 
érdekes próba történik. Egyik nagy 
uradalmunk hat vágón orosz ke-
mény búzát hozatott Dél-Orosz-
ország búzatermő területéről és 
megkísérli ennek a búzának Magyar-
országon való meghonosítását. 

Repülőgépeivel együtt l eéget t 
egy lengyel katonai hangár. 
Posenből jelentik: Posen mellett 
Lawitza k t lonai repülőtéren ma éj-
jel a katonai repülőiskola nagy 
hangárjában tűz ütőit ki, amely az 
egész hangárt a benne levő repü-
lőgépekkel együtt elhamvasztotta. 
Posen egész tűzoltósága reggelig 
fáradozott a tűzvész leküzdésén. 
Az anyagi kár igen tekintélyes. 

érzéssel szavalt. Az estélyen szere-
peltek: Szőke Gyula cserkész, Marti 
Ibolyka, Székely Erzsike, Jancsó 
Mariska és Jucika, Mravik Erzsike, 
Vilma és Ilonka, Szrnka Erzsike, 
Csonka Zsuzsika, Vantara Ilonka, 
Hőgye Erzsike, Litauszki István, 
Urbancsok Ferenc, Holmik Bözsike 
és Szabó Mancika. A tiszta bevétel 
60 P volt. Mázán Osika leányegy-
leti elnöknő fáradozott a siker ér-
dekében. Sall Ferenc a rend fenntar-
tásában dicséretet érdemel. 

ísm 

MEGHÍVÓ 
A Szarvasi Hengergőzmalom ? 

mint Szövetkezet 

A kondorosi Cserkészek és az ev. 
Leány Egylet f. hó 12-én este 8 
órai kezdettel tartotta meg a „Csárda" 
dísztermében március 15-ét nagy-
számú közönség jelenlétében, kik 
nagy élvezettel hallgatták a műsor 
minden számát. Korim Kálmán 
gimn. vallástanár hatásos beszédét 
március 15 megünnepléséről a 
közönség nagy figyelem közt hall-
gatta. A cserkészek szavalata, az 
élőkép bemutatása a leány egy-
let részéről nagy hatást keltett, 
mindnyájan kifogástalanul szerepel-
tek. Mina János s. lelkész nagy át-

S Női tavaszi kabátujdonságok a mai nehéz gazdasági viszonyoknak 
megfelelően meglepő olcsó árban 

E 
E 
E 

E 
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is kapható. Egyben értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 

£Aba„ Filléres osztályt SltT 
mélyen leszállított árak mellett már fillérekért megbízható ló árut 
kaphat. N a g y választék o lcsó árak mellett férfi ruha é s ká-
bátokban. Tekintse meg kirakataimat és gyözödjön meg olcsó 

áraimról. 

s 
El 
El 
El 
El 
El 

1933. március hó 26 án, vasárnap 
délután 2 órakor tartja meg a vá-
rosi színkörben, melyre a tisztelt 
tagok meghívatnak. 

A közgyűlés tárgysorozata: 
1. Jegyzőkönyv hitelesítő bizottság 

kiküldése. 
2. Az igazgatóság jelentése az 1932, 

üzletévről. 
3. Az 1932. üzletévre vonatkozó záró-< 

számadások és mérleg előterjesz-
tése, felügyelőbizottság jelentése, 
mérleg megállapítása, határozat-
hozatal a felmentvény megadá-
sáról. 

4. A mérleg szerinti tiszta jövedelem 
felosztására vonatkozó igazgató-
sági javaslat előterjesztése és ha-
tározathozatal e tárgyban. 

5. 12 rendes igazgatósági tag és 3 
póttag választása 3 évre. 

6. 5 felügyelőbizottsági tag válasz-
tása 3 évie. 

Az igazgatóság , 
A jelentés, záröszámadások és 

mérleg a malom irodájában közszem-
lére vannak kitéve és ott bárki által 
megtekinthetők. 

Figyelmeztetés. Ha a jelen köz-
gyűlés nem volna határozatképes, ugy az 
1933. április hó 1-én ugyanezen időben 
és helyen külön meghívó nélkül tartandó 
ujabb közgyűlés a megjelentek számára 
való tekintet nélkül érvényesen határoz 
a határozatképte'en közgyűlés tárgysoro-
zata felett. 
immmmmmommmmmmmmmmmmt 

SOK P É N Z T SZEREZ, 
ha gyümölcsfáit rendszeresen permetek, 
mert az egészséges gyümölcsöt sokáig 
eltarthatja és jói értékesítheti. 100 liter 
házilag előállított téli permelező anyag-
hoz szükséges szer csak 2 P 46 fillérbe 

kerül. Beszerezhető; 
KOVÁGSIK PÁL fíiszeriizletében, 
U yanoit permetező gépek kölcsön kaphatók 



R Á D I Ó 
Szerda, március 15. 

8*30: Hirek. 
9 : Refcumáíus istentisztelet a Kál-

Vin-téri templomból. Prédikál Mura-
közy Gyula lelkész. 

10 : Egyházi ének és szentbeszéd 
a belvárosi plébánia templomból. 

11 : Evangélikus istentisztelet a 
Bécsikapu-téri templomból. 

12: Pontos időjelzés, időjárás-és 
vízállásjelentés. Utána a Budapesti 
Hangverseny Zenekar. 

2 : Gramofonlemezek. 
3*30: A rádió diákfélórája. „A 

magyar betű elindul". 
4 : Kurina Simi és cigányzenekara. 
4'55 : Pontos időjelzés, időjárás-

jelentés. 
5 : „A magyar szabadságharc a 

külföld költészetében". Irta Galamb 
Sándor. Felolvassa Somody Pál. 

5*30: Szabadságharci dalok, in-
dulók. Előadja a m. kir. Mária Te -
rézia 1. honvédgyalogezred zene-
kara. 

6*50 : „Kossuth Lajos diadalútja 
Amerikában". Kun Andor dr. elő-
adása. 

7*25: A m. kir. Operaház elő-
adásának közvetítése. „Bánk bán". 
Dalmű 3 felvonásban. Szövegét irta 
Egressy Béni. Zenéjét szerezte Er-
kel Ferenc. Az I. felv. után pontos 
időjelzés, sporteredmények. 

10*30: aradi Farkas Sándor és 
cigányzenekara Ignáth Gyula ének-
számaival. 

Csütörtök, március 16. 
9*15: Ragyóczy Jolán zongorázik, 

Vágó Boriska énekel és Szijj Dénes 
tárogatózik, zongorán kisér Polgár 
Tibor. Szünetben hirek. 

11.10: Nemzetközi vizjelző-
szolgálat. 

12: Déli harangszó az Egyetemi 
templomból, időjárásjelentés. 

12*5: halasi Nyilas Pista és 
Cigányzenekara. Szünetben hirek. 

1 : Pontos időjelzés, időjárás- és 
vízállásjelentés. 

2 ' 45 : Hirek, élelmiszerárak, piaci 
árak, árfolyamhirek. 

4 : „Mindig vannak Cilikék". 
Elbeszélés fiatal lányok számára. 
Irta és felolvassa Tutsek Anna. 

4 ' 45 : Pontos időjelzés, időjárás-
jelentés, hirek. 

5 : A m. kir. földmivelésügyi mi-
nisztérium rádióelőadássorozata. Sig-
mund Elek dr. műegyetemi ny. r. 
tanár: „Az országos mütrágyázási 
kísérletek." 

5*30: Gramofonlemezek. 
6 1 5 : Angol nyelvoktatás (J- W. 

Thompson). 
6 45 : Budapesti Hangverseny Ze-

nekar. Vezényel Komor Vilmos. 
Közreműködik Orosz Júlia. 

8 : Vigjátékjelenet a Stúdióból. 
„Édes ellenség,* Vígjáték 3 felvo-
ftásban. Irta Bónyi Adorján. Ren-
dező Odry Árpád. 

9-45: Pontos időjelzés, hírek, idö-
járásjelentés. Utána Rácz Berci és 
cigányzenekara, 

11*15: Erdélyi-Patay Leó jazz-
zenekara Vig Miklós énekszámaival. 

w 

kávéház és 
a város központjában. — Tiszta szobák, köz-

ismert jó konyha. 
Kereskedelmi utazóknak kedvezmény, 

ii Telefon 21. Telefon 21. J 
PL— • 

Sztrehovszky Mártonnál 
már 80 pengőért kaphat^egy 

\2\t-es\ 
váltóáramú h a n g s z ó r ó s 

Kerékpárok9 rádiók, csillárok9 villanyszerelési anyagok, 
izzók9 varrógépekből állandóan nagy raktár. 

Telefon 59, Piactér. 

Fölösleges kiadást tesz, ha 

ÜFonott tiutorait 
vidéken rendeli meg, mert azt itt is 
megren- CTfjg kosár-
delheti J t l S S fonóná, 
I., 445. Kovácsik Gyula fűszerüzlete 

mellett. 

Az „AIföld"-nyomdá-
ban készül (II., 74. 

Simon-ház) 
a Szarvasi Újság 

cimü politikai napilap 

i 
i 

De ne F í i f ^ P H p s z o b á j á t , mielőtt megfázna. A u i a c d o b j a k j 

P p n 7 P Í ismeretlen szénre, fára. Honthy-ná l nyugod-
^ 1 1 ^ C 1 tan vásárolhat, ezért 

a z o n n a l t e S y e n egy P r ó b a rendelést. Havlár Dani-utca 83. 

I 
I 

Alapítva 1859. Alapítva 1859. 

Bárány Béla 
vas,- szerszám- műszaki- és háztartási cikkek 

kereskedése. 

Tűzálló terrakotta Alfatejseparatorokés 
öntöttvasedények L ^ f ^ g J c i k k e k ' Eredeti Rud Sack ekék 

és talajmivelő gépek 
MOTOR- és TRAKTOROLAJAK. 

Készárupiac . 
Buza 
Buza 
Buza 
Buza 
Buzi 
Rozs 
Ár pH 
Sörárpa 
Zab 
Tengeri 
Korpa 

76-os 
77-es 
78-as 
79 es 
80-as 

14 80 
15*00-
15*20-
15-40-
1555 

7 85-
1020 
1100-

9-10 
6-95 
6 20 

14-95 
15-35 
15-50 
15-65 
15 85 
• 7-95 
10-40 
13-25 
9-40 
7-05 
6-30 

Irányzat gyenge. 

H a t á r i d ő s p i a c . 
Buza májusra 14*14 —14*15 
Buza októberre 12 65—12-66 
Rozs márciusra 8*49— 8 41 
Rozs májusra 8*63— 865 
Tengeri májusra 7 62— 7*63 
Tengeri juliusra 8 06— 8*07 

Irányzat: egyenetlen. 

S e r t é s p i a c . 
Felhajtás 552 darab. 

Elsőrendű uradalmi 1*02—1*06 
Szedett, közép 1-04—1*06 
Elsőrendű ang.sonka süldőlOO 106 
Másodrendű „ „ „ 86—88 
Könnyű angol „ „ 86—9Q 
Zsir 1*46—1 50 
Szalonna 1*30—1*35 

Irányzat közepes. 

I Ízi fa, 
és mindennemű tüzelő 
anyag előnyös fizetési 

feltételek mellett 
beszerezhető 

H O L ? 

ScllesiDpmfi 
II. ker. Hunyadi-utca 

Telefon 97. 

-n 

A szarvasi meteorológiai állomás 
jelentése. 

1933. márcins 14-én. 
Reggeli hőmérséklet —2*4 0 
Déli hőmérséklet 127 G 
Levegő relatív nedvessége 44°M 
Borultság reggel 30 v'o 
Borultság délben — 
Légnyomás reggel 758 9 mm 
Légnyomás délben 758*5 mm, 
Csapadék reggel dér-
Szélirány reggel dél 
Szélirány délben délnyugat 

Feleifis kiadó és laptulajdonos: 
Dr TOKAY LÁSZLÓ 

Nyomatott az „Alföld* nyomdában* 
Szarvason. 

Felelős vezető: Paczuk Antal. 


