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A z uj 
irodalmi, művészi és~erkölcsl 

írta KRÓN FERENC. 

Elmúlt már egyszázada an-
nak, hogy a fejlődés elméletét 
ügy vezették be a különböző 
tudományba, mint a menyasz-
szonyt. Szemmel simogatták, a 
főhelyre ültették, mégpedig jog-
gal, mert a fejlődés bele van 
rejtve az életbe. Ez az elmélet 
az erkölcsi gondolkodásba és 
életbe is bevonult, kiszorítva 
lassan az öregek gondolkodá-
sát és életét. Csakhogy az ezen 
a téren való szabados fejlődés, 
érzék és fantázia csiklandozás 
kinövéseket termelt kt. 

Tisztultabb felfogásnak ne-
vezték el azt, ami nem volt 
más, miiit a korhoz való simu-
lás és a modern kor pecsétjé-
vel ellátott erkölcsi lazulás, sza-
badosság. — Ez a szabadság 
utat talált az irodalomba, mű-
vészetbe, színházba. Az embe-
rek már nem tiszta nyelvet, 
nagyszerű meseszövést, jellem-
rajzokat kerestek, mert azt nem 
is találhatnak. De találtak mez-
telen és fénytelen realizmust, 
dicsőitett bűnös viszonyokat, 
részletes utmutatást és ment-
séget a felszabadult emberállat 
bűnözésére. 

A társalgási szellemben is 
meglátszott és megérzik ennek 
az iránynak a hatása. „Zsindely 
van a háztetőn" járta, ha gyer-
mek volt a közelben, végre az 
a mondás is elkopott, helyébe 
jött az a kedvenc szálló ige : 
„Nem kell a gyermekemet tu-
datlaoságban tartani." A régi 
irodalmi érzékek muzeális érté-
küekké váltak. Ki olvas ma 
— ha csak nem kötelező olvas-
mány—Aranyt , Vörösmarthy-t? 
A modern irók közül is csak 
azoknak van keletjük, mig va-
lami eddig nem olvasott fantaz-
magóriát tudnak hozni. 

A mi korunk irodalmának, 
művészetének egy része arcul-
ütése minden erkölcsbölcselet-
nek, művelődés történetnek, or-
vostudománynak, esztétikának 
és sok társadalmi egyesületnek. 
Hitler végre az, aki nem anké-
tekkel nyul bele ebbe a sok 

szennybe, hanem egyszerűen a 
hatóságok utján intézkedik, hogy 
tegyék lehetetlenné a német 
nép sírásóinak további munká-
ját. Minden nemzetnek régi át-
ka az, hogy a tulszabados 
kultura a népek erkölcsi és 
fizikai züllésével jár. A „nép" 
nevében űzött nemzetrontás ve-
szedelmesebb hatású, min tami -
lyen az elmúlt volt. Hitler látta 
a kommunizmus erkölcstelen-

ségének hatása alatt lezüllött 
nemzetének rohamos elernye-
dését s azért helyesen válasz-
totta a radikális utat, amely 
gyökerében készül kiirtani min-
den frivolitást. 

Szükség van J ó levegőre, 
pormentes uccákra, jó vizre és 
élelmiszerre, de ép igy van 
szükség jó irodalomra, művé-
szetre, színházra. S ha le kell 
rombolni azt, ami egészségtelen, 
akkor be kell tömni azokat 
az irodalmi csatornákat is, ame-
lyeknek piszkos vizétől pusztul 
a fiatalság. Nem ártana nálunk 
is körülnézni és az „ igazi" 
szépet ismét trónusára juttatni. 

Rokkantkérdés és a valorizáció 
Irta: Dr. 

Az elmúlt világháborúban volt aki 
vérét ontotta, volt aki aranyát áldozta 
fel. 

A vérrel együtt sokszor a láb, 
vagy a kéz is ott maradt a csata-
mezőn és csak a csonka test jött 
haza. 

Az aranyat hadikölcsönre áldoz-
ták. Snkan évtizedek keserves mun-
kájának izzadmányát. Azt az ara-
nyat, amelyből öreg napjaikra- élni 
akartak. 

Ezren és ezren lelkesedéssel on-
tották vérüket. Ezren és ezren öröm-
mel adták kölcsön aranyukat Abban 
a hitben, ^ hogy a nagy világégés 
után mindenki leborul hazafiságuk, 
áldozatkészségük előtt. S hogy mind-
ezért kárpótolva lesznek. 

Látlák, hogy sokan féltve őrzik 
vérüket és közben halomra gyűjtik 
az aranyat. U&y gondolták, hogy 
ebből az aranyból futja majd az ő 
követelésük is. 

Reményeiket derékbe törte az ösz-
szeomlás. Utána a politikai kava-
rodás. Hiába álllak elő követeléseik-
kel, kérelmeikkel. Nem volt aki meg-
hallgassa azokat. 

Majd jött a gazdasági konszolidá-
ció. Volt pénz mindenre. Csak 
nekik nem jutott. Fizettünk mindent, 
csak az ő követelésük maradt ki-
egyenlítetlen. Az akkori kormányok 
örök bűne ez, amely semmivel sem 
menthető. 

És most, amikor újból a gazda-
sági nyomorúság hullámain hány-
kolódunk, vájjon van e segítség? 

A rokantsági törvényjavaslat arra 

KRÁL PÁL 
enged következtetni, hogy a jelen-
legi kormány tudatában van a nem-
zet nagy, becsületbeli adósságainak. 

A törvényjavaslat a rokkantügyet 
valamennyire ugy látszik rendezni 
fogja, bár a 75 és 50 százalékos 
rokkantak járadékát a kormány tul 
alacsony összegben óhajtja megál-
lapítani Reméljük azonban, hogy a 
kormány gondskodni fog arról, hogy 
ezek a rokkantak a járadékfizeté-
sen felül trafik engedélyhez, V3gy 
más elhelyezkedéshez jussanak. 

Teljesen rendezetlen azonban a 
hadikölcsönt jegyzők ügye. Hadi-
kölcsön cimén o'y hatalmas össze-
gű követelések állanak fenn az ál-
lammal szemben, hogy azok ren-
dezésére a Csonkaország jelenlegi 
nemzeti vagyona sem volna elég. 
Itt tehát, valami megoldást kell 
keresni* 

Tekintetbe kell venni a kérdés 
rendezésénél, hogy akik megtaka-
rított pénzüket fektették hadiköl-
csönbe, azok a később bekövetke-
zett devalváció folyamán pénzük 
nagy részét ugy is elveszítették volna. 
Valorizációs törvényünk is kevés 
védelmet nyújtana nekik, mivel ban-
kok ellen egyáltalában nincs valo-
rizáció és más készpénzkölcsönök-
nél is csak nagyon szük körben 
engedi azt meg. 

Ezek figyelen.b ̂ vételével vélemé-
nyem szerint az állam részéről a 
hadikölcsönt jegyzők csak azért az 
áldozatkészségét és hazafias maga^ 
t irtásért honorálandók, mellyel a 
megszorult Haza védelmére, anyagi 
segítségére siettek. 

Éppen ezért a hadikölcsönt jegy^ 
zők követelései csak részben jogo-
sultak. A jogosultak is inkább er-
kölcsi alapon nyugszanak. Ehhez 
képest a hadikölcsönijegyzők ketté 
választandók. Külön veendők a va-
lorizációra rászorulók és külön a 
kedvező anyagi körülmények között 
élők. Utóbbiak követelései, minthogy, 
tekintettel a devalvációra és a valo-
rizációs törvényre, jogi alappal nem 
birnak és erkölcsileg sincsenek kel-
lőleg aiátámasztva, véglegesen és 
teljesen törlendők. 

A segélyre rászorulók közül a 
kisebb jegyzések bizonyos százalék-
ban valorilázandök és esetleg rész-
letekben kifizetendők teljes kielégí-
tésül. 

A nagyobb jegyzések részére pe-
dig életjáradék volna megállapítandó. 

A valorizáció és a járadék alap-
jául szolgáló összeg fedezetére a 
háborús szerzeményű javak egy ré-
sze szolgálna kisajátítás utján. Eh-
hez járulna a hadi és harctéri szol-
gálat alól bármi címen felmentettek 
által vagyonuknak, vagy jövedel-
müknek megfelelően szolgálandó 
összeg. 

Véleményem szerint a háború egy 
olyan üzlet, ahol nyernie senkinek: 
sem szabad. S ha mégis nyert va-
laki, azt adják azoknak kárpótlásul, 
akik vesztettek. 

Ha ezt az elvet szigorúan keresz-
tül vinnék minden államban, akkor 
a jövőben nagyon kevés háború 
lenne. Az Igazság pedig, a párbaj-
hoz hasonlóan, ne n a háborúban 
hanem legtöbbször a békében győz. 

Az anyakönyvi hivatal 
negyedévi statisztikája 

Az anyakönyvi hivatal vezetője 
most állította össze az 1933. év 
egynegyedére a kimutatást. A ki-
mutatás szerint január 1-től április 
M g 136 gyermek született élve és 
három halva összesen 139 gyermek. 
Meghalt 156 és kettő holttányilvá-
nittatott. Házasságot 41 pár köiött. 
A kimutatásból kitűnik még, hogy 
a legtöbben tüdőgyulladásban hal-
tak meg, amely betegség viszont az 
influenza járvány alatt szedte áldo-
zatait. A kimutatás szerint tehát az 
első negyedévben a lakosság csök-
kent 20 százalékkal. Ez a számadat 
igen nagy, de már most különösen 
az utolsó hónapban kezdődött ki-
egyenlítődni az elhalálozások. 

. A . X a . S í i l l é r 
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S z a r v a s i Takarékpénztár 
érdekközösségben 

a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal 
F o l y ó s í t kölcsönöket földbirtokra, " b e t é t e i z e t e l f o g a d , jó kamatozásra, bármikori vissza-
fizetésre. Saját t e r m é n y - és á r - i a r a l r t á x a , mindennemű termény beraktározására a^ gazda-

közönség rendelkezésére áll és a betárolt terményekre az intézet I s ö l c s ö a a ö l c e t f o l y ó s í t . 
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Rovatvezető: Tákos Lajos* 

A m. Uiv. kereskedelemügyi mi-
niszter 1933. évi 20.300 sz . ren-
delete a kéményseprés i dijak 
megál lapí tása és a kültelki ké-

mények seprése tárgyában. 

Tanyai rendszerű községek és vá-
rosok külterületén egymástól távol 
és szétszórtan fekvő tanyai, vagy 
pusztai épületek kéményei kémény-
seprő által való tisztítás kötelezett-
sége alá nem esnek. A kéményseprő 
által szedhető dijak kis és nagy-
községekben a következők: 

1. Egy földszintes épület kémé-
nyének egyszerű tisztítása tekintet 
nélkül a kémény szerkezetére 18 
fillér. 

2. Minden további épületosztály 
(emelet) után 6 fillér. 

3. Az egész éven át rendszeres 
használatban lévő kéményért (ha-
vonta egyszer, évenként 12- szer 
seperve) az 1. illetve 2 tétel alatti 
dijak tizenkétszeresre fizetendő. 

Félévenként használt kémények 
után az első télel alatti dij hatszo-
rossá fizetendő. 

Egy uj kémény átvizsgálásáért 
(első tisztítás, lehúzás, legolyózás) 
50 fillér. 

Kéménytoldalék tisztításáért az 
első méter után méterenként 6 fillér. 

Füstcsatornák tisztításáért két be-
toldásnál 12 fillér. 

Takaréktűzhely tisztítása 1 sütő-
vel, vagy sütő nélkül (2 m. hosz-
szuságig a cső is bennfoglaltatik) 
16 fillér. 

Két sütővel és egy üsttel, vagy 3 
sütővel 24 fillér. 

Két sütővel 'és két üsttel vagy 3 
sütővel 30 fillér. 

Nagyobb vendéglőkben kórhá-
zakban, urasági konyhákban 50 fill. 

Kályha (szobafütésre) tisztítása, 
beleértve 2 m. hosszú csőtisztítást 
kis*bb 16 fillér, nagyobb 20 fillér. 

Fürdőszobakályha tisztítása 20 
fillér, csak a csövek tisztiiása 2 
méteren tul terjedő csövekért méte-
rerenként 6 fillér. 

Mosó vagy melegítő katlan tisz-
títása 20 fillér. 

Cserépkályhák szárítók, fütőházi 
füstfogók stb, tisztítása egység sze-
rint. 

Husfüstölő kamrák egyszeri tisz-
tításáért 6 m> alapterületig 60 fillér, 
ennél nagyobbakért 1 P 50 fillér. 

Henteskatlanok egyszeri tisztítása 
nagyságszerint 70 f.— 1 P 80 fill. 

Pékek, sütők, cukrászok kemen-
céjének egyszeri tisztításáért füst-
csövekkel íüatcs itornákkal együtt 
darabonként 2 pengő. 

Éjjel, azaz este ő órától reggel 
6 óráig terjedő időben teljesiiett 
munka után a megfelelő díjtételek-
nek 60 százalékkal magasabb dij. 

A kötelező szakszerű seprés alól 
mentesített házak kéményeit is köte-
les kívánatra a kéményseprő kitisz-
títani, de csak a kérdéses épület 
közelében végzett sorseprés alkal-
mával. Ettől eltérő esetben külön 
meghívásra végzett tisztítás díjazása 
megegyezés tárgya. 

A kéményseprő iparos köteles a 
kémények alsó nyílásánál összegyűj-
tött kormot a szükséghez képest, de 
legalább évenként kétszer eltávolí-
tani. 

Azokat a kéményeket, amelyekből 
a kormot rendes sepréssel el lehet 
távolítani, kiégetni nem szabad. 

A kéményseprő iparos vagy üzlet-
vezetője köteles a kéményt kiégeté-
se előtt és utána is újból átvizsgál-
ni és az épités alkalmával megfelelő 
mennyiségű vizet előkészíteni, az 
általa esetlegesen vitt és felhasznált 
szalma ára fejében kéményenkint 10 
fillért számithat fel, más költség-
megtéritésére igényt nem tarthat. 

SPORT 
A két helybeli csapat ma vidéken 

A Turul Orosházára rándul 
át, hogy összemérje erejét a jóké-
pességü OFC-vel. A Bocskay Mező-
túron szerepel, a MÁV-val fog meg-
mérkőzni. Bár az eddig elért ered-
mények alapján a 2—2 pont meg-
szerzésére biztosan egyik sem szá-
mithat, reméljük azonban, hogy a 
két csapat lelkesedésével pótolni 
fogja tudni a két vidéki ellenfél 
technikailag nagyobb tudását s leg-
alább az egyik pontot el fogják hó-
dítani. 

Utolsó golyóját 
saját fejébe röpítette 

az uruguayi 
forradalom vezére 

Montevideoból jelentik : A tegnapi 
uruguayi forradalmat leverték. Egyik 
vezére, Balthasar Brum volt elnök, 
elbarikádozta magát, lüiharca keve-
redett az ostomló rendőrökkel, majd 
az utolsó golyóval agyonlőtte magát. 
Felesége pár órával később szinten 
öngyilkos kit . 

Csak vidéken lehetnek 
nyitva az illatszerüzletek 

húsvét vasárnapján 
A hivatalos lap mai szám közli a 

kereskedelmi miniszter rendeletet, 
amely megengedi, hogy húsvét 
vasárnapján a vidéki drogériákat és 
illatszerüzleteket reggel 7-től déli 
egy óráig nyitva tartsak. Ez a ren-
delkezés Budapest tei ületere nem 
vonatkozik. 

a kormány a bolettát 
Amióta felvetődött a buletta elve-

tésenek tezve a gazdasági szakkö-
rök állandóan foglalkoznak azzal a 
kerdéssel, mi modon fogják helyet-
tesíteni a gazdaknál a boletta által 
eddig nyújtott kedvezményeket. A 
sokféle terv között eddig meg nem 
tudtak választani, de hogy most 
már a kérdés végleges megoldására 
törekszenek az kiviláglik aöból is, 
hogy most mar a kormány is be-
hatóan foglalkozni kezdett a terve-
zetekkel. Az ügy minél előbbi ren-
dezese érdekeben, mint h.riik, Göm-
bös miniszterelnök még Húsvét előtt 
lefogja tárgyaltatni a rendeletterve-
zeteket, hogy sürgősen dűlőre vi-
hesse ezt a régóta vajúdó kérdést. 

A párizsi Republic szerint a 
békerevizió még nem időszerű, ma 
még feltétlenül háborút idézne elő. 

Értesítem Szarvas és környéke közönségét, hogy meg-
érkeztek logujabb kalapmodoiljeim és divatlaplalm s 
a ma! viszonyokhoz képest a legszolidabb áron szol-

gálom kl vevőimet. 

Ruha, kalap és fűző alakítást 
is a legolcsóbban vállalok. Dr WIELAMD SÁNDORNÉ. Uh kei*. 77. 

Schailli Sándor 
vecsési postarablót 

elfogták 
Ismeretes, hogy csütörtök este a 

vecsési postát kiakarták rabolni. A 
postarabló közül az egyiket Máté 
Istvánt, az őket tettenérő csendőrök 
a helyszínen agyonlőtték, a másik-
nak Schailli Sándornak azonban si-
került elmenekülnie. A fővárosi rend-
őrség és a detektivtestület erélyes 
nyomozást indítóit kézrekeritésére, 
Munkájukat siker koronázta, ameny-
nyiben tegnap délután Vácott egy 
járókelő a Pesti Hírlapban közölt 
fénykép alapján felismerte Schaillit 
a posztolórendőr figyelmét felhívta 
erre, mire az letartóztatta a mene-
külésben levő Schaillit. Schailli a 
rendőrségen részletes beismerőval-
lomást tett. Most állítják össze bűn-
lajstromát, mert valószínű, hogy 
nem ez volt az első kísérlete az 
ilyen rablások tekintetében. 
• • • • • • I H H H E 9 ! 

Sztrájkkal fenyegetőz-
nek London rosszul 

fizetett városi orvosai 
Az angol főváros orvosalkalma-' 

zottai bejelentették, hogy a jövő 
hét elején sztrájkba lépnek. Nem 
tudnak megélni jövedelmükből és 
béremelést követelnek. 

Apróhirek 
mi ff 

N y u g a l o m b a n teltek el a zzidő 
bojkott első órái. 

Münchenben betiltották az ösz-
szes szocialista lapokat. 

Az öngy i lkossá lett Popescut 
tegnap nagy katonai pompával te-
mették el Bukarestben. 

Dr Gyúró István a Szarvason 
is jólismert adóhivatali főnök nyerte 
Gyula város az idei sakk-bajnok* 
ságát. 

Kállay Miklós földművelési 
miniszter véglegesen döntött a tej-
kérdésben. Az uj rendelet már a 
napokban megjelenik. 

P r á g á b a n az ügyészség elko-
bozta a Magyar Hírlap cimü új-
ságot, 

A romániai zsidók tüntető fel-
vonulást rendeztek Bukarestben a 
német követség előtt a bojkott 
miatt. 
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ÍREK 
Gyógyszertári inspekció. Az 

éjjeli és vasárnap délutáni szolgála-
• ioí Szarvason április hónapban 
Breuer Szilárd gyógyszertára tartja. 

istentiszteletek. Evangélikus is-
tentisztelet. Az ó-templomban ma d. 
e, tót, az újtemplomban magyar 
istentiszteletet tartanak. - A róm. 
kat, templomban délelőtt fél 9 órakor 
csendesmise, 10 órakor nagymise 
és szentbeszéd lesz. — Református 
istentisztelet délelőtt 10 órakor lesz 
az Árvaház dísztermében. 

Meskó Zoltán Berlinben. Ber-
linből jelentik; Meskó Zoltán or-
szággyűlési képviselő Berlinbe érke-
zett, Meskó Zoltán képviselő a Conti 
Iroda értesülése szerint megbeszé-
lést fog folytatni a birodalmi kan-
cellárral. 

A közigazgatási törvény mó-
dosítása a fe l sőház előtt. A felső-
ház közigazgatási bizottsága letár-
gyalta a közigazgatás egyszerűsíté-
séről szóló törvényjavaslat egyes 
rendelkezéseinek módosítását tárgya-
ló törvényjavaslatot és azt általá-
nosságban elfogadta. 

A vagyonváltságbuza áprilisi 
á r a . A pénzügyminiszter a mező-
gazdasági ingatlan vagyon váltsága 
fejében fizetendő buza árát április 

'hónapban 14 pengőben állapította 
meg. 

Öt tiszteletbeli vármegyei fő-
ügyészt nevezett ki a főispán. 
Korossy György főispán öt várme-
gyei tiszteletbeli főügyészi kineve-
zést irt alá. A tiszteletbeli főügyé-
szek a következők: dr Dachler Má-
tyás békési, dr Dávid László szarvasi, 
dr Koppányi Antal szeghalmi, dr 
Kovássy Albert orosházi és dr Fáb-
Ty Vince budapesti ügyvéd. 

Az árokba fulladt. Gombos Já-
nos körösladányi lakos gazdalkodó 
szerdán délelőtt fél 11 órakor a kö-
rösladány—szeghalmi országúton a 
felesége elé ment, aki Szeghalom-
ban volt a piacon. A község hatá-
rában Gombos János szivgörcs ro-
hamot kapott és belezuhant az ut-

'széli vizes árokba, ahol megfulladt. 
A csendőrség és a községi orvos 
niegáliapitották, hogy baleset történt. 

Magyar tanítóképző Belgrád-
ban. Belgrádból jelentik: Stanko-
vics közoktatásügyi miniszter beje-
lentette a szenátusban — a magyar 
kisebbség régi követelésére hivat-

kozva — hogy szeptember 1-én Bel-
grádban magyar tanítóképzőt nyit-
nak, ahol a magyar népiskoiai taní-
tás folytonossága érdekében fiatal 
ianitónemzedéket fognak fölnevelni. 
A miniszter arra hivatkozott, hogy 
a múlt évben a jugoszláviai német 
kisebbség már kapott ilyen tanitó-

ügyében. A nyomozás közben*be-
tértek Szögi György csorvai tanyá-
jára is, ahol feltűnt nekik, hogy a 
konyha mellett nagy üstház van. A 
szomszéd Sántha-tanyán pedig egy 
hatalmas üstöt találtak. A rendőrök-
nek gyanús volt a szokatlan nagy 
üst és üstház s kutatni kezdtek a 
két tanyában. A kutatás folyamán 
körülbelül 70 liter szeszt, hütőhor-
dót és üres pálinkáshoidót találtak. 
Ezekből a jelekből minden kétséget 
kizáróan megállapították, hogy a 
Szögi tanyán titkos szeszfőzde dol-

3E 3E ÜÜUULJ! 

Megjöttek az uj kerékpár és alkatrészek leszállított árai. 
Kerékpár javításnál csak kizárólag az anyagértéket számítom fel, 

beszerelést é s javitást dijtalanul eszközlőm. 

Stefá 
SJ 

j 

Szarvas Árpád bazár 

A vér fölfrissitése céljából aján-
latos néhány napon át korán reg-
gel egy pohár természetes és kitűnő 
"Ferenc József" keserüvizet inni. 
Az egész világon rendelik az orvo-
sok a valódi Ferenc József viz 
használatát, mert ez szabályozza a 
bélmüködést, erősiti a gyomrot, ja-
vítja a vért, megnyugtatja az ide-
geket és ezáltal uj életerőt teremt. 
A Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és iüszer-
üzletekben kapható. 

Hitelszükségletét kielégíti, be-
tétjét a legnagyobb biztonság és 
felmondás nélküli visszafizetés mel-
lett kamatoztatja a Szarvasi Taka-
rékpénztár Foglalkozik a banküzlet 
minden agával. Terményeit a Szarvasi 
Takarékpénztár raktárházába helyez-
ze el, mert igy azokra olcsó köl-
csönt kaphat. 

Szenzációs esemény a női 
divatfronton. Megérkeztek a női 
„filléres" tavaszi kabátok Walfisch-
hoz (Piactér.) Kaphatók a legdiva-
tosabb fazonokban és a legelkép-
zelhető legolcsóbb árban. Tessék 
meggyőződni róla. 
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Titkos szeszfőzdét lepleztek le 
tüzeset nyomozása közben. Sze-
gedről jelentik: Néhány nappal ez-
előtt tüz támadt az egyik csorvai 

4tanyában a Göröncsér-erdő mellett. 
Az alsótanyai rendőrség természete-
sen nyomozást indított a tüzeset 

Falragaszokai, röpcédulákat, névje-
gyeket, blockokat, könyveket, a leg-
olcsóbban készít az „Alföld" nyomda* 
Szarvas, IL ker. 74. gróf Csúky-

aíca és Szent István-utca sarok. 

Külföldre u tazók részé re va-
lutát a hivatalos aifolyamon kiszol-
gáltat a Szarvasi Takarékpénztár a 
Nenueti Bank által engedelyezett 
menn>isegben útlevél és vasúti jegy 
tlienéüen. az utlelevelet és vabuti 
jegyei rövid idő alatt beszerzi. 

Faka r t e l t a lak í tanak Magyar -
o r s z á g ellen. Nyilván cseh Körök-

bői bzaimaziK mobt az a kezdemé-
nyezés, hogy az osztrák, a cseh és 
a román íatermelők tömörüljenek 
karíelbe Magyarország ellen és drá-
gítsák meg minél jobban azt a fát, 
amelyet Magyarországnak át kell 
vennie, ha azt akarja, hogy saját 
árucikkeit ezekbe az országokba 
exportálhassa. Ennek a három or-
szágnak fatermelői már két évvel 
ezelőtt alapítottak ilyen kartelszer-
vezetet, amely Bécsben működik 
Comptoir du Bois néven, ennek a 
keretei között kezdték meg a csehek 
a Magyarország ellen irányuló ak-
ciót, 

A Szarvasi Újság 
hirdetései eredményesek. 

Anyakönyvi hirek. 
Születtek : ifj. Janurik András fia 

György, Kasuba Mihály fia Mihály, 
Mihalecz Mihály leánya Katalin, 
Michalecz Mihály fia Pál, Demeter 
György fia János, ifj. Gunda János 
leánya Mária, Maglóczki János fia 
János, Havranek Mihály fia Pál, 
Kontra Károly leánya Judit, Sinka 
János leánya Anna, ifj. Bliznák Já-
nos f a András, Ezenkívül egy tör-
vénytelen fiu. 

Házasságot kötöttek : Bertók Já-
nos Uhljár Erzsébettel, Lestyán Pál 
Rideg Judittal, Kasik János Szirony 
Máriával, Maibaum Márton Klein 
Reginával, Lábát János Blaskó Ka-
talinnal, Kudlák István Zvara Judit-
tal. 

Meghaltak: Lestyan Mihály 51 
éves, Gyekiczky Pál 34 éves, özv. 
Roszik Mihályné 77 éves, özv. Mrsan 
Pálné 94 éves, Roszik Pálné 21 
éves, Liska Hermina 12 hónapos, 
Szabó Pálné 34 éves, Varga János 
77 éves, özv. Fabó Jánosné 69 éves, 
Hrabovszki Magdolna Mária 4 éves, 
Misur Mihály 41 éves, özv. Pigler 
Jánosné 68 éves, Valach Pál 10 hó-
napos, Skorka György 12 hónapos, 
özv. Litauszky Jánosné 82 éves, Mok-
sán János 7 hónapos, Bandzsal Pál 
2 hónapos, Paulik György István 7 
hónapos. 
mmmmmmmmmtammmmm^mmm 

fferm é n y t ő z s d e . 

76-
77-
78-
79-
80 

Buza 
Buza 
Buza 
Buza 
Buza 
Rozs 
Árpa 
Sörarpa 
Zab 
Tengeri 
Korpa 

Készárupiac. 
os 14 05—14*25 
es 14-30—14'55 
as 14 55—14*70 
es 14-70—1485 
•as 14*90—1505 

7'45— 7-öU 
9-00— 9*20 

11-00—13-25 
8*20— 8"40 
6 ' 6 0 - 6*70 
6 05— 6 i 5 

Irányzat: gyenge. 
Határidőspiac. 

Buza májusra 
Buza októberre 
Rozs májusra 
Tengeri majusra 
Tengeri juhusra 

13*44—13*46 
11-95—11^6 

7-37— 7-39 
7*08— 7-10 
7*45— 7-46 

Iranyzat baráts. 
Ser tésp iac . 

Felhajtás 908 darab. 
Elsőrendű uradalmi 0*97— '98 
Szed ett, közép 1 '02— 1 '04 
Elsőrendű ang.sonka süldől02~ 106 
Másodrendű „ „ , 96—100 
Könnyű angol „ „ 90—95 
Zsir 1-38—1*48 
Szalonna 1-20—1-25 

Irányzat lanyha, 

R Á D I Ó 
Vasárnap, április 2. 

9 Hirek, kozmetika. 
10: Egyházi ének és szentbeszéd 

az Egyetemi templomból. Szentbe-
szédet mond Tóth Tihamér dr. 

11.15: Evangélikus istentisztelet 
a Bécsikapu-téri templomból. Pré-
dikál Kapi Béla dr. dunántuli püs-
püspök. 

12: Pontos időjelzés, időjárás-
és vízállásjelentés. Utána a m. kir, 
Operaház tagjaiból alakult zenekar, 
Vezényel Rajter Lajos. Közreműködik 
Szügyi Kálmán. 

2 : Gramofonlemezek. 
3 : A m. kir. földmivelésügyi 

minisztérium rádióelőadássorozata* 
Horn János m. kir. kertészeti fel-
ügyelő: „A szántóföldi paradicsom 
termesztés." 

3—3.45 (Budapest II.): Gramo-
fonlemezek. 

3.45: Az iskolánkivüli nép mü-
velés rádióelőadása. Utána pontos 
időjelzés, időjárásjelentés, 

4.30: Teleki Sándor magyar nó-
tákat énekel Budai György cigány-
zenekarának kíséretével. 

5.30: „Szent év és Szentföld" P. 
Zadravecz István előadása. Közre-
működik a Budai Ferences Leány-
énekkar. Vezényel Schleicher Frigyes. 

6.20: A „Magyar Lányok" estje, 
7 : Sport- és ügetőversenyered-

mények. 
7.15: Operettelőadás a Stúdióból. 

„Sztambul rózsája". Operett három 
felvonásban. 

9.45 : Bevezető az erdélyi próza-
írók hetéhez. Szentirmai Jenő elő-
adása. 

10: Gyallay Domokos novellája. 
10.30: Pontos időjelzés, hirek, 

sporteredmények. Utána Bura Károly 
és cigányzenekara* 

Hétfő, április 3. 
9.15; Bertha István szalonzene-

kara. Szünetben hirek. 
11.10: Nemzetközi vizjelző-

szolgálat. 
12: Déli harangszó az Egyetemi 

templomból, időjárásjelentés. 
12.05 : Gramofonlemezek. Szünet-

ben hirek. 
1 : Pontos időjelzés, időjárás- és 

vízállás jelentés. 
1.30: Tanfolyam a Testnevelési 

Főiskoláról. Vitéz Elek József: Be-
mutató-tanítás. 

2*45: Hirek, élelmiszerárak, piaci 
I árak, árfolyamhirek. 
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3.30 : A ródió diákfélórája. „Az 
albánói mise és a rovereiói haran-
gok. 

4 : Asszonyok tanácsadója. (Ará-
nyi Mária előadása), 

4.45 ; Pontos időjelzés, időjárás-
jelentés hirek. 

5 : Szántó György novellája. Fel-
olvassa Szánthó Györgyné. 

5.30: Vidner Lili zongorázik. 
6 .10: Német nyelvoktatás. 
6 .40: Molnár Imre dr erdélyi 

dalokat énekel, zongorán kisér Pol-
gár Tibor. 

7 .20: „Attikai só és római bors" 
(Az ókor szellemessége), Csengery 
János dr előadása. 

8 : Filharmóniai Társaság hang-
versenyének ismertetése. 

8 .10: A Filharmóniai Társaság 
rendkívüli hangversenyének közve-
títése a székesfővárosi Vigadó nagy-
terméből. Stravinszki Igor szerzői 
est. Vezényel a szerző. Közremű-
ködik Rosalinda Kaplan (zongora). 

10.10: Pontos időjelzés, időjárás-
jelentés, hirek. Majd Bodrics Béla 
és cigányzenekara Szántó Gyula 
énekszámaival. 

11.20: Pátria jazz zenekar. 

Apróhirdetések 
Apróhirdetések díjszabása: 

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

beküldhető. 

Uj lakás kiadó, gyermektelen csa-
ládnak, szoba, előszoba, konyha, 
speiz, fáskamra, kert, esetleg búto-
rozott, szoba is lehet. I. ker 381. 
szám. Vajda Péter utca. 

-

A Beliczey-ut 184. számú házban 
két szoba, egy nagy előszobás la-
kás vízvezetékkel kiadó. Érdeklődni 

dr Faragónál, II. 78. szám -Aatt 

Kiadó h á z , 3 szobás, kerttel, 
mellékhelyiségekkel III. ker. Kása-
malom ucca 120/4 szám alatt má-
jus 1-től. Érdeklődni lehet Kellő 
lelkésznél. 

Szappanosi szőlőkben a gát 
mellett 2 hold föld és T. II. 22 1 
számú ház sürgősen eladó. 

Két jó munkás cipészsegéd és 
tanonc felvétetik Darida Ferenc 
cipésznél. 

Békésszentandráson, Szabó Róza 
Üzlethelyisége kiadó, esetleg üzlet-
berendezése eladó. 

Olcsón és ízlésesen szolgál ki 
Lász ló E m m a női szabó (Fisbein-
ház). 

Nagyszénás, Uj- pusztán, Gyenge 
Antalnak (Geiszt-uradalom mellett) 
három 15 hónapos félvér tenyész-
bikája eladó. 

H i r e l e s s e n 
e t S z a r v a s i 

isagbaii* 

Publikáció 
Ebben a rovatban közöljük a községi 
publikáció anyagát, mert meg akarjuk 
kimélni olvasóinkat, hogy rossz időben, 
ácsorogva, egészségüket kockáztassák a 

publikáció hallgatása közben. 

Pete János malomtulajdonos ér-
tesiti az őröltető közönséget, hogy a 
csabai ut melletti malmábin cserél 
lisztér búzát-

Litauszky Mihálynak berényi ut 
mellett 6 hold földje eladó. Jelent-
kezni II. 270. 

Molnár Andrásnak kocsi, vas-
borona és eke van e l a d \ Jel. T . 
III. 214. 

Matók Sándornak II. 172. szám 
alatt 3 darab használt ablak és buk-
szusvirág eladó. 

Tárnyik Györgynek Siratóban 
782 C-öI, Ugarokon 1079 [ > ö l el-
adó. Jel. 111 364. 

Az Országos Kislakásépitő Taka-
rék Szövetkezet folyósít olcsó köl-
csönöket házépítésre. Érdeklődni 
vitéz Orbánnál. (Kat. iskola.) 

Medvegy Jánosnak Hegyesdülőben 
600 n - ö l tanyával .eladó lel. T. IV 
89. sz. 

Pribeiszky Pálnak I. 170. alatt 
ócska zsindelye eladó. 

Özv. Bácskai Jakabnénak néhány 
kocsira való kemenceépitéshez al-
kalmas cserép, szemétkihordásért 
kapható. Özv. Kiss Mihálynénak 
Csabacsüdön 23 járása kiadó. 

Özv. Kiss Mihálynénak Csaba-
csüdön 23 járása kiadó. Jel. II. 155. 

Tusjak Lajos hentes háza eladó. 
Janecskó Andrásnak I. 486. sz. 

háza eladó. 
Ribárszky Pál mérnöknek 2 ká-

kái járása kiadó. 
Akik eladták vagy keresnek első 

kiosztáson járást jelentkezzenek 
Borgulya Ferenc pénztárnoknál. 

Arnóczky Andrásnak egy boglya 
gyepszénája eladó és 3 szőrhalmi 
járása kiadó. Jelentkezni IV. 156. 

Kepenyes Györgynek Kákán ku-
koricaszár, szénája és pévája eladó. 
Jelentkezni T. II. 358. 

Demeter Györgynek hatház alatt 
két kenderföldje eladó. Jelentkezni 
1. 268. 

Kozsuch Andrásnak I. 182. számú 
háza, Macóérben 600 r > ö í gyümöl-
csöse eladó. Ugyacolt kútágas is 
van eladó. 

Podani Jánosnénak Kákán 6 já-
rása, 2 hazajáró tehénre kiadó. Je-
lentkezni IV, 217. 

Gyebnár György szentandrási ta-
nyáján 100 kéve nád, 100 kéve 
gyékény és 2 kutágasa eladó. Je-
lentkezni IV. 147. 

Dankó Jánosnak ótemető alatti 
szénáskertben 2 kocsi hereszéna el-
adó. Jelentkezni I. 258. 

Nagyon s?ép és hibátlan sül-
lyesztői, valódi „Singer" varró és 
m. himzőgép. féláron sürgősen el-
adó. Megtekinthető a róm. kat. is-
kolában vitéz Orbán papirüzletében. 

Gr,txi Mihálynak tengeri szár, 
tengerihaj eladó, esetleg trágyáért 
is cserébe. Jelentkezni IV. 92, 

Galáth Pálnak kendermagja eladó, 
Kákán 2 járása egy kijáró tehénre 
is kiadó. Jelentkezni U. 105. 

Csonkó Mihálynak egy varrógépje 
eladó. Jelentkezni ószénáskerti por-
tákon. 

Özv. Farkas Pálnénak 2 kocsi 
bükkönyszéna eladó. Jelentkezni I. 
256. sz. 

III. 266. sz. alatt kútágas, gémek, 
hereszéna és trágya eladó. 

Balogh Pálnak Peres-düllőben 6 
ho!d föld tanyával és Csabacsüdön 
1 kat. hold földje eladó. Jelentkezni 
T. II. 173. 

Frankó Márton II. 478. sz. ház 
eladó. 

Ciglécky Györgynének 2 hold föld 
tanyával eladó a Szappanosban T. 
II. 22. sz. al . t t eladó. 

Batta Pálnak 2 hold tanyával el-
adó. Jelentkezni a közraktárban. 

Kasuba András ezüstszőilőie ház-
zal eladó. Jelentkezni T. III. 230. 

Gombár Jánosnak ótemető alatt 
3 kenderföld eladó. Jelentkezni II. 
513. 

Özv. Benkó Pálné örököseinek 
Balczó halmon 3 kenderföld és Ma-
cóban egy dinnyeföld eladó. Jelent-
kezni Gróf Jánosnál bezinai szől-
Iőkben. 

Litauszky Györgynek Kán 8 já-
rása kiadó. Jelentkezni II. 118, alatt. 

Ha varrógépet akar venni, vagy 
használtat becserélni, forduljon biza-
lommal Beleznayhoz. (Donner Á. fa-
kereskedése melleit.) 

Palyó Jánosnak őszénáskert mel-
let egy Hoffer- hatos eke eladó és 
répaföld kapálásra kiadó. 

Pribel Pálnak 7 hold földje Disz-
nóhalmon eladó. Jelentkezni T . II. 
289. sz. 

Mravik Györgynének Kákán egy 
járás eladó és utolsó kiosztáson egy 
járás kiadó, 

Palyó Jánosnak egy tanyaépület, 
istállóépület és egy rosta eladó. Je-
lentkezni T. IV. 143. 

Matusik Pálnénak Rózsás-dülőben 
5 és fél hold földje eladó. Jelent-
kezni T. III. 186. 

Kondacs Pálnak Babró-halmon 
egy ócska épülete eladó. Jelentkezni 
T. III. 260. 

Maginyecz János II. T. 40 számú 
háza eladó. 

Raffaj Jánosnak az orosházi uti 
szénáskertben here és bükköny szé-
na, a házánál pedig heremag el .dó. 
Jelentkezni IV. 205. 
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60 cigányzenekara muzsikái. 

T u l a j d o n o s s WIGJVJEJR SÁNDOR 

Peres örökösöknek Józsefszáliásnn 
20 kat. hold föld (anyával, kák aV 
holdakon 20 hold tanyával és Ki* 
szénás mellett 2 hold tanvávat 
adó. T. II. 185. ^ ' e i* 

Mravik Jáno nak Inkei-Kákáit 
tengeriszár, polyva, kútágas és gU[. 
gémjei eladók. Jelentkezni I. 257. 

A Nyulzugban 2 darab dinnyeföld 
eladó. Jelentkezni Sinkovicz Pálná* 
IV. 14 alatt. Ugyanott ajtók és a f f 
lakok is vannak eladók. 

Özv. Tudjak Györgynének a Kör-
tés dűlőben tengeriszár, haj és törek. 
eladó. Jelentkezni I. 370. 

Kiss Mihálynak a csabai ut mel-
lett tengeri szár eladó Jel. II. 370, 

Podani Mihálynak az utolsó ki-
osztáson egy járás kiadó, akácfa-

I M 3 6 é S t e n g e r i s z á r e l a d ó - Jel. 
Filyó Mihálynak utolsó kiosztáson 

egy járás kiadó. Jel. IV. 456. 
Zsigmondy János IV. kerülett 

háza eladó. 

M O Z I 
„Egy test, két lélek" a mai film-,. 

drámairodalmunk egyik legnagyob-
bika megy ma a „Frecska Mozgó", 
ban. Nagy Kató, Fritz Kostner, Os-
car Sima, Július Falkenstein játsszák 
a főszerepeket. Kiegészítésül „Éva 
bukása" és Magyar Hangos Hirad& 
szerepel a műsoron. 

On nem hiszi el? « 0 s 6 
Győződjék meg kirakatomban olcsó 
áraimról. Szervizek, Ízléses és olcsó 
ajándéktárgyak egyedüli nagy rak* 
tára. Képkeretezések. Modern keret-
lécek. Valódi kölni BLONDEL-ker* 

teic eredeti gyári árakon. 

a lego lcsóbban! 

üveg-, porcellán- és keretező üzlete, 
Piac-tér. Piac tér 

A szarvasi meteorológiai állomás 
jelentése. 

1933. április 1-én. 
Reggeli hőmérséklet 4 8 C 
Déli hőmérséklet 17 2 C 
Levegő relatív nedvessége 44°/c 
Borultság reggel 10 
Borultság délben 00*rn 

Légnyomás reggel 754 0 mm 
Légnyomás délben 754*0 mm 
Csapadék ieggel — 
Szélirány reggel északkelet 
Szélirány délben északkelet 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
D r TOKAY LÁSZLÓ 

Nyomatott az „Alföld* nyomdában*, 
Szarvason. 

Felelős vezető: Paczuk Antal, 


