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Az uj külügyminiszter 
programja 

Budapestről jelentik, hogy Kán ja 
Kálmán, -az u j külügyminiszter nyi-
latkozott programjáról. A nagyhatal-
makkal és a szomszédos államokkal 
jó viszonyt kiván fenntartani. Leg-
aktuálisabb problémának tartja a 
mezőgazdasági termények piacainak 
biztositását. Olaszországgal a fenn-
álló kapcsolatokat fenn kiván ja tár-
tai. 

Földrengés Badenben 
Karísmheből jelentik: Tegnap reg-

gel 8 óra 7 perckor az egész város-
ban mindenütt enyhe földlökést érez-
tek. A város valamennyi részében 
elmozdultak a lakásokban a búto-
rok. A földlökést érezték Baden 
•egész északi részén, különösen Lahr. 
Dinglingen vidékén, a síkságon és 
Freibiurg im Breisg&uban. Az erős 
rázkódtatásokkal járó földrengés leg-
alább 20 másodpercig tartott. 

Két és negyedévi 
moratóriumot kap Románia 

Bukarestből jelentik: Lapjelenté-
sek szerint a román delegátasok a 
külföldi hitelezőkkel Párizsban foly-
tatott tárgyalásai eredménnyel jár-
tak. A megegyezés értelmében az ál-
lami tartozások törlesztésére két évi 
és három hónapi haladékot kapott 
;a román kormány. A megegyezés 
íazonban nem vonatkozik a monopol-
Intézmények tartozásaira. Utóbbi tar-
tozások ügyében külön tárgyaláso-
kat kezd Lugoj-earou és amennyiben 
'ezek is sikerre vezetnek, sikerül a 
(költségvetést az eredeti terv sze-
rint redukálni. 

A Dréhr-ügy vádtanácsí 

Késszül a teaszigaszgaíási 
törvényjavaslat 

A képviselőház közigazgatási bi-
zottsága Mihályfy Vilmos elnökle-
tével és Mikecz István előadásában 
csütörtök délelőtt folytatta a tárgya-
lást a közigazgatás rendelkezéséről 
szóló törvényjavaslatnak a hatósági 
fokozatokról és vegyes rendelkezé-
sekről szóló szakaszait. A kormány 
részéről vitéz Keresztes-Fischer Fe-
renc belügyminiszter vett részt az 
ülésen. Nagyobb vita volt a köz-
ségekben nem lakó legtöbb adófi-
zető jogainak gyakorlásáról és a 

gyakorlati közigazgatási vizs 
szóló Szakaszoknál. Söpkéz Sándor 
indítványt terjesztett elő, hogy a 
műegyetem elvégzése lután szerzett 
közgazdasági doktorátus a közigaz-
gatási pályára is képesítsen. A bi-
zottság az indítványhoz nem járult 
hozzá. Efltrtán részleteiben is letár-
gyalták a törvényjavaslatot és elha-
tározták, hogy annak parlamenti tár-
gyalására a sürgősség kimondását 
kérik. 

A beruházásokról tárgyalt 
a tegnapi minisztertanács 

A kormány tagjai tegnap délelőtt Gömbös Gyula miniszterelnök el-
nöklésével minisztertanácsot tartottak, ahol többek között tárgyalták a kor-
mánynak azt a beruházási programját, amelyet a rendelkezésre álló tizenöt 
millió pengő felhasználásával akarnak sürgősen keresztülvinni. ImrédyBéla 
és Kállay Miklós miniszterek tegnap hosszabb megbeszélést folytattak az 
ármentesitő munkálatok ügyében és a minisztertanácson ugy az ármente-
sitő, mint az ipari beruházások részletes terveit vitatták meg. A kormány-
nak' az a szándéka, hogy ezeket a munkálatokat a legsürgősebben meg-
indítja és a minisztertanács döntése folytán e munkák kiadására a legrö-
videbb időn belül sor is kerül. ^ ^ ^ ^ ^ 

Apponyi Albert gróf 
temetésének sorrendje 

A avásxs&ertariási Mikes gróf, püspök 
pontifikálja 

meg a vonat a magyar határra, He 
gyeshalomra. 

Kedden délelőtt tiz órakor kezdő-

A büntetőtörvényszék vádtanácsa 
a Dréhr-ügy tárgyalását tegnapra 
iüzte ki. Közben azonban a hét ele-
jén Persián József, az ügy referens 
birája influenzában megbetegedett. 

A vádtanács O t t r u b a y De-
zső elnöklete mellett tegnap reggel 
megkezdte a Dréhr-ügy tárgyalását. 
A hatalmas anyag miatt a vádtanács 
kisebb - nagyobb megszakításokkal 
iöbb napon át tárgyalja az ügyet. 

A miniszterelnökség véglegesen 
megállapította Apponyi Albert gróf 
végtisztességének rendjét. A nagy 
temetés programja a következő: 

A genfi szertartáson Horthy Mik-
lós kormányzót Tánczos Oábor, va 
magyar delegáció vezetője képviseli, 
a magyar kormányt pedig Pelényi 
János miniszterrezidens. 

Pénteken délután 5 óra 37 perc-
kor indult el Genfből az Apponyi 
Albert gróf koporsóját szállító vonat 
hazafelé. Szombaton délután 3 óra 
30 perckor érkezik meg a vonat a 
bécsi Westbalmhofra, ahol Apponyi 
földi maradványait a követség teljes 
személyzetének az élén Nelky Jenő 
bécsi magyar követ fogadja. A bé-
csi magyar követség koszoitut helyez 
Apponyi koporsójára. ^ 

Délután 6 óra 25 perckor érkezik 

koporsóját «. Szentháromság-térről. 
A templom közepén a főoltárral 

szemben álló katafalkra teszik ezu-
tán a koporsót és megkezdődik a 
gyászszertartás, amelyet Mikes Já-
nos gróf szombathelyi püspök pon-
tifikál Az Opera énekkara és más 
énekkarok gyászénekeket -adnak elő. 

Ezután a család lekijséri a kopor-
sót a koronázó főtemplom kriptájá-
ba, ahol Apponyit örök nyugalomra 
helyezik. 

Másnap, szerdán délelőtt tiz óra-
kor lesz a rekviem, amit Serédi Jtusz-
tinián hercegprímás pontifikál teljes 
papi segédlettel. 

Megválasztották a községi 
mestereket 

Szarvas község elöljárósága csü-
törtökön tanácsülésen foglalkozott az 
egyes községi munkákra hirdetett s 
folyó hó 8-ig beérkezett pályázatok-
kal. Tekintettel arra, hogy az idén 
igen sok pályázat érkezett be, a ta-
nács nem tudta döntését meghozni 
az összes hirdetett iparágakra vo-
natkozóan. Egyeseket viszont végleg 
eldöntött s ezeknek jegyzékét itt kö-
zöljük : 

Községi bognár az 1933 évre Er-
neszt Pál. 

Községi kovács ifj. Konyecsní 
György. 

Községi lakatos Petrásovics Gyula. 
Községi élelmező Nagy József. 
Községi szíjgyártó Kriska György. 
Községi szabó Zvara András. 
A többi szakmunkákra vonatkozó 

beérkezett pályázatok felett a jövö 
csütörtökön dönt az Elöljáróság. 

dik a gyászszertartás. Az Országház 
oroszlános főkapujával szemben a 
magyar királyi honvédség díszszáza-
da helyezkedik el zenekarral. A meg-
hívottak helyeiket 9 óra 40 perckor 
foglalják el. Pontosan 10 órakor ér-
kezik Horthy Miklós kormányzó, 
elvon'ul a díszszázad arcvonala előtt, 
majd fogadja a főkapitány és a két 
ház Háznagyának tisztelgését. 

Amikor a gyászmenet a keleti pá-
lyaudvartól a Mátyás-templom fő-
bejárata -elé ér, a koporsót a Szent-
háromság szobor előtt ravatalra he-
lyezik. A közönség ezalatt bevonul 
a templomba. Amikor a gyászmenet 
tagjai elhelyezkednek a templomban, 
beviszik ünnepélyesen Apponyi gróf 

Apró hírek mindenfelől 
Csehország kétmiliárdos belső köl-

csönt vesz fel. 
Hivatalos kimutatás szerint Angliá-

ban és Walesben az elmúlt négy 
hét alatt 6475 halálos áldozatot kö-
vetelt az influenza járvány. 

Sándor király a halálra sebesült 
Radicsnak felajánlotta Horvátország 
és Szerbia különválását. 

Revolverrel támadtak a magyar 
bálozókra Felsővissón. 

Az amerikai szenátus tegnapi ülé-
sén 160,000 dollárt szavazott meg 
az amerikai világgazdasági delegá-
ció céljaira. 

Hock János ma tiszteleg a her-
cegprímás előtt. 

Autós banditák kiraboltak egy 
kaliforniai postát. 

Ara 10 fillér. 
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A kereskedelemügyi miniszter 
védelmébe vette a filléres gyorsokat 

A vidéki kamarák kezdeménye-
zésére az ország iparos és keres-
kedő szervei nemrég behatóan fog-
lalkoztak a filléres vonatok kérdésé-
vel s megállapították, hogy azok 
nem szolgálják a vidéki kereskede-
lem és az ipar érdekeit. Hasonló 
álláspontot foglalt el a vásárhelyi 
Kereskedelmi Testület is. 

Az egységes álláspont alapján a 
vidéki kamarák felterjesztéssel for-
dultak a kereskedelemügyi minisz-
terhez s kijelentették, hogy ezek & 
vonatok a fővárosba vonják a vidéki 
lakosságot és ennek folytán a vidéki 

kereskedelem kárt szenved, i 
A miniszter most intézte el ia ka-

marák felterjesztését, melyet a hiva-
talos adatok alapján lalaptalanmiak 
nyilvánított. Megállapította, hogy a 
múlt év tavaszától november hó 
23-ig a filléres gyorsvonatoknak két-
harmad része egyrészt a fővárosbői 
vidékre, másrészt egyik vidéki vá-
rosból a másik vidéki városba köz-
lekedett. A filléres .gyorsvonatok ré-
vén — mondja a miniszter, — a 
vidéki ipar és kereskedelem megle-
hetősen számottevő forgalmat bo-
nyolított le. 
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Ma nyílik meg a Metoels-
berg-emlételtiállitás 

Az Országos Magyar Képzőművé-
szeti Társaság szombaton, február 
11-én nyitja meg a Klebelsberg Ku-
nó gróf-emlékkiállítást Budapesten a 
városligeti műcsarnokban. A kiállí-
tás ünnepi megnyitásáéi megjelenik 
Horthy Miklós kormányzó is. A ki-
állítás főrendezője: Kertész K. Ró-
bert kultuszminiszteri államtitkár. 

Az ünnepi megnyitás délután 5 
órakor lesz, amikor Glattfelder Gyu-
la dr. csanádi mesgyéspüspök, az 
Országos Magyar Képzőművészeti 
Társaság elnöke mond emlékbeszé-
det Klebelsberg Kunó grófról. Ez-
után a budapesti Filharmonikus 
Társaság hangversenyt ad Dohnáfiyi 
Ernő elnök, karnagy vezetésével. 

Kéi fegyerGS táborra 
sszatead Európa, £>a nem 

reviszió 

Ismét fenyeget a sertés-
pestis réme 

A múlt heti csorvási sertéspiacot 
az álategészségügyi hatóság betiltot-
ta, mert egyik csorvási udvarban 
sertéspestist állapított meg az állat-
orvos. Azóta a járás másik két köz-
ségében, Pusztaföldváron és Szente-
lonnyán konstatáltak 1—1 Udvarban, 
sertéspestis es megbetegedést. Ugy 
látszik, hogy a miult esztendei ser-
téspestis elleni védekezés — bizo-
nyára az oltóanyag magas ára miatt 
— nem ölthetett olyan arányokat, 
mint azt az eredmény megkívánja, 
mert igen sok szegény ember nem 
bírta szimultánoztatni jószágát. A 
pestis vieszélye mo3t ú j ra itt van, jó 
lenne idejében gondoskodni arról, 
hogy a tavalyi méretekig ne jusson 
el ez a rengeteg anyagi, kárt okozó 
állatbetegség. A pestises udvarokat 
zár alá vették s a főszolgabíró ren-
delkezése alapján a legközelebbi piac 
Csorváson már megtartható. 
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Hogyan lehet rentábilissá 
tenni a holdat ? 

A szép holdas estéken járó-kelő 
embernek, akarva, nem akarva, száz-
szor is fölvetődik agyában ama kér-
dés, hogy ma, amikor általános tö-
rekvést, sőt tülekedést látunk világ-
szerte az olcsó energiák felkutatásá-
ba, kihasználására, amikor az embe-
riséget előbbre vivő szekérbe nem-
csak a folyóvizet, szelet, tüzet, ha-
nem az álló tenger hullámait, sőt 
közvetlenül a nap melegét is igye-
keznek befogadni: hogy akkor a jó 
öreg, mosolygós holdra nem gon-
dol senki. Pedig szelídebb, igényte-
lenebb és pontosabb igavonót még 
a legmerészebb álmodó sem álmod-
hat nála. 

Ő nem tör ki medréből, mint a 
folyó az áradás idején, nem is apad 
el váratlanul, ha szárazsága van, nem 
tör-zuz, miint az elszabadult szél, 
iiietn nyel el, mint a tenger, sőt 
meg sem szúr, mint a nap, csak 
mosolyog kedélyesen és vár, vár tü-
relmesen, hogy a hűtlenné lett mo-
dern emberiség, mikor fogadja ismét 
szolgálatába . . . De nem kertelek 
soká, hanem megmondom röviden 
egy szóval, hogy a hold energiájá-
val játszva lehet: csizmát foltozni, 
Utcát kövezni, vizet szabályozni, vagy 
akár hadihajót is építeni! 

Csak meg kell találni a módját, 
sőt meg sem kell találni, hisz meg 
van az már régen, csak nincs hasz-
nosítva. 

Azon a szép holdvilágos estéken, 
éjeteken, amikor tugy is olyan szem-
lesütve, szégyenlősen pislognak a 
járó-kelőre azok az utcai villanylám-
pák, hogy szinte észre sem venin 
mivel ugy is fölöslegesek: tessék föl 
sem gyújtani, esetleg a hold kigyúl-
t a lután szépen eloltani. 

Az igy teljesen ingyen megma-
radt áram értékét lehet aztán vagy 
a fogyasztók javára imi, vagy más 
hasznos célra elhasználni. B. B. 

Londonból jelentik: Llevellyn Jo-
nes anjgol képviselő a Gropius-tár-
saság ülésén előadást tar tot t a béke-
szerződések módosí tásáról Kifejtet-
te, hogy a háború befejezése óta a 
békeszerződéseket többizben gyöke-
resen módosították, igy a jóvátételi 
rendelkezéseket, a D a w e s - és Yo-
Ung-tervet megváltoztatták és vé-
gül a lausannei értekezlet teljesen 
eltörölte. A leszerelési értekezlet va-
lószínűleg a katonai szakaszok végét 
fogja hozni. 

Legfontosabb azonban a terüle-
ti intézkedések módosítása vol-
na, mert az a veszély fenyeget, 
hogy Középeurópa két egymás-
sal szembenálló fegyveres tá-

borra fog szakadni. 

A békeszerződés alkotói ezt előre 
látták, mert lehetővé tették a szer-
ződések módosítását a népszövet-
ségi alapokmányban. 

A világbéke létérdeke, hogy gon-
doskodjanak a törvényszékről és el-
járásról, amely rendezi Középeurópa 
két legégetőbb területi kérdését, a-
melyeknek egyike a lengyel folyosó, 
a másik pedig a trianoni béke. 

Magyarország kegyetlein meg-

csonkítását semmivel sem lehet 
indokolni. 

Megfosztották területe háromne-
gyedétől, lakossága kétharmadától és 
nemcsak történelmi és földra ja , ha-
nem gazdasági és kereskedelmi 
szükségleteit is lábbal tiporták. Az 
angol parlament mindkét házában 
többször sürgették a trianoni szerző-
désnek békés eszközökkel való mó-
dosí tásá t 

Az előadást követő vita során Bár-
dossy László követségi tanácsos, a 
londoni magyar követség ügyvivő-
je, felvetette azt a kérdést, vájjon a 
Millerand-féle kísérőlevél a béke-
szerződésnek olyan lényeges alkotó-
részege, amelynek megszegése az 
egész szerződést hatálytalanná teszi. 

Több felszólaló ía nemzetközi ve-
gyes döntőbíróság állandó gyakorla-
tára hivatkozott, amely az ilyen ter-
mészetű kísérőleveleket a szerződé-
sek lényeges alkotórészének tekinti. 

Nagypénteket állami 
ünneppé avatják 

Római jelentés szerint, a Vatikán-
hoz közelálló egyik hírszolgálati iro-
da jelentése szerint tárgyalások van-
nak folyamatban arról, hogy a nagy-
pénteket mindenütt állami ünneppé 
tegyék és Nagypéntek napján általá-
nos vasárnapi munkaszünet legyen. 
Ezzel különösen hangsúlyozni akar-
ják a megváltás gondolatát, amely 
az idei Szent Évnek is alapgondo-
lata. A református és evangélikus 
egyházaknak eddig is egyik legna-
gyobb ünnepük volt Nagypéntek 
amit profanizá! az élét vásári zaja* 
Ez az állami ünneppé avatással meg-
szűnik. 
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Négy milliós kölcsönt akar 
felvenni a MÁV a MABí 

öregségi alapjából 
Értesülésünk szerint a MÁV. tár-

gyalásokat kezdett a MABI-vaL, hogy 
az öregségi alapból mintegy négy 
millió pengőt kölcsönképpejii felve-
hessen. Ugy értesülünk, hogy a 
Máv* 2.3 millió pengőt beruházások-
ra és 1.7 millió pengőt forgótőke 
céljaira kiván felhasználni. A tár-
gyalások már előrehaladott s tádium-
ban vannak és u g y látszik, hogy a 
közeli napokban befejeződnek, 

* Megcáfolták 
az olasz-magyar-német 
hármassz5vetség hírét 

Párisból jetentik: A Liberté isméi 
az állítólagos olasz—magyar—német 
hármasszövetségről ir. A lap sze-
rint Franciaország Uj római nagykö-
vete, De Jouvenel, olyan jelentési 
küldött Parisba, hogy római felada-
ta stulyos nehézségekbe ütközik. A 
kamara külügyi bizottsága Herriof 
elnöklésével most tanulmányozza ezt 
a jelentést. A külügyi bizottságban 
azt kérdezték Herriot-tól, van-e tis-
domása arról, hogy 

1932. augusztus 7-én hármas-
szovietség jött létre Olaszország, 
Magyarország és Németország 

között. 
Herriot azt válaszolta, hogy nincs 
tudomása ilyen hármasszövetség 
fennállásáról és hogy csak külön-
külön megállapodások vannak Olasz-
ország és Magyarország, valamint 
Németország között. 

Mint Berlinből jelentik, ottani il-
letékes helyen mnidezeket a hireket 
és felvetéseket teljesen alaptalan ki-
találásoknak mijnösitik. 

Ir&ázpusxtai 

C S E H E G E S f l J T 
ixletes é s olcsó. 

Kérje minden füszerüzletben. 

uummmmmmmmumv 

j p í i i S G b C szobáját, mielőtt megfázna. — De ne 
dobja ki 

D Ú X I 3& é t ismeretlen szénre, fára. Hont&y-
nál nyugodtan vásárolhat. Ezért 

aszonnal t e gy e n egy próbarendelést 
Haviár Dani-utca 83. 
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H I R E K 
Gyógysze r t á r i inspekció . Az 

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

Előzetes orvos i je lentés . Dr. 
Kiss Ernő, volt klinikai tanársegéd, 
a gyulai állami kórház szülészeti és 
nőgyógyászati osztályának volt he-
lyettes vezető főorvosa, jelenleg is 
ugyanazon kórház sebészeti rnütö-
alorvosa, rendelőjét Dr. Tokay Lajos 

,orvos házában fogja megnyitni. 

Az adótartozások igazo lása . A 
-.kereskedelemügyi minisztérium most 
közölte a kereskedelmi és iparkama-
rával, hogy a pénzügyminisztérium 
rendelete szerint a közszállitó vállal-
kozók részére kiállítóit és adófizetés 

^megtörténtét igazoló bizonyítványok* 
amelyeket ezeknek a közszállitásból 
eredő járandóságaik kiutalása elölt 
az utalványozó hatóságnak, hivatal* 
nak, stb. be kell mutatniok, illeték-
mentesek. 

Szarvas nagyközségben a legkö-
zelebbi országos állat- és kirakodó 
vásár február hó 17-én, 18-án és 
19 én lesz. 

Visszalépett a z egy ik igal i j e -
lölt. Budapestről jelentik: Az igali 
választókerület egyik jelöltje a ke-
resztény gazdasági párti gróf Sza-
páry Gyula bejelentette visszalépé-
sét. 

A mezőkeresz te s i a ján lások 
eredménye. Miskolcról jelentik: A 
mezőkeresztesi választókerületben a 
benyújtott ajánlások eredményét szer-
dán délelőtt hirdették ki hivatalosan. 
E szerint Szabó-Papp Károly a 
Nemzeti Egység Pártjának jelöltje 
4800, Tildy Zoltán Függetlenségi 
Kisgazdapárti jelölt 2600, Rónai 
Sándor Szociáldemokrata Párt jelölt-
je 937 érvényes ajánlást nyújtott be. 
Rónai Sándornak 63 érvényes aján-
lást kell pótolnia, hogy résztvegyen 
a választáson. 

Adó nem fizetés miatt fogházra 
ítélték Gandhi feleségét. Bombay-
ből jelentik: A rendőrbiróság Gandhi 
feleségét a törvények be nem tar-
tása és az adók nem fizetése miatt 
•6 hónapi fogházra és 500 nupia pénz-
büntetésre, illetőleg az összeg be-
hajthatatlansága esetén további hat-
heti fogházra Ítélte. 

A külföldi sa j tbehozata l bet i l -
tását követel ik a m a g y a r te j vál-
lalatok. Egységes szerv intézi a 
magyar tejtermékfeleslegek külföldi 
értékesítését és e bizottság legutób-
bi ülésén elkeseredett tiltakozás 
hangzott él a külföldi sajtbehozatal 

• ellen, amelyre minőségi okokból 
sincs szükség, hisz Magyarország 
tejfeleslegeit ezer nehézséggel érté-
kesiti. A kormányhoz fordultak a 
magyar tejtermelők, hogy tiltsa be a 
külföldi sajtbehozatalt. Egyidejűleg 
intervenciót kérek az olasz tejszinki-
vitel lebonyolítása elé tornyosuló 
kadályok elhárítása ügyében is. 

Villanyt, rádiót 
és e / > | > e & sxllkséges any agokat 

n ^ ^ á s á r o l i o n 
addig, amig ára im o lcsóságáró l meg nem győződik. 

Siefáni Mif>ály 
villany, rááió és kerékpdra l lca / részek nagy-

raktára. 

Miniszteri rendelet a mozik 
tűzrendészet! vizsgálatáról. Több 
városban a mozgószinházak tűzren-
dészet! vizsgálata kérdésében a vá-
rosi és rendőrhatóságok között ha-
tásköri összeütközés származott, még-
pedig a fennálló rendeletek téves 
magyarázatából kifolyólag. Most a 
miniszter rendeletet bocsájiott ki, 
amelyben a generális intézkedési ha 
táskört a tüzrendészeti hatóság fela-
datává teszi. A rendőrség részére 
pedig csak kisegítő és támogató ha-
táskört biztosit. 

Jobb napokat látott 
— Házas ember vagyok uram, vá-

sároljon valamit, egykor jobb napo-
kat láttam. 

— Azt elhiszem, mindannyian jobb 
napokat láttunk a házasságunk előtt. 

Fe lh ívás ! Megvettem Nótári R. 
v e g y e s k e r e s k e d é s é t , hitelezőit 
felhívom, hogy követeléseiket nálam 
3 napon belül jelentsék be annál is 
inkább, mert későbben jelentkezők 
igényeit figye'erabe nem veszem. 
Weszter Béla. 

Két évi börtön szurkálásért . 
Érdekes ügyben hozott Ítéletet teg-
nap a szegedi törvényszék Vild- ta-
nácsa. Még a mult év szeptemberé-
ben történt, Lidovszky Andor So-
mogyi telepi vendéglőjében ivott 
egy társaság, név szerint Kriszla 
György, Asztalos Pál, Huszta István, 
és Mokoneck Pál. Az éji mulatozás 
közben Asztalos Pál és Kriszta 
György összekülömböztek, mely a 
mulatozás után, az utcán vereke-
déssé fajult. A verekedés folytán 
Kriszta bicskával szúrt Asztalosba, 
aki holtan terült a földre. A szege-
di törvényszék súlyos testi sértés 
bűntettében mondotta ki bűnösnek 
Kriszta Györgyöt és ezért 2 évi bör-
tönre itélte el. Az Ítéletet megfeleb-
bezték. 

Botokkal agyonverték a z ap-
jukat. Bukarestből jelentik: A há-
romszékmegyei Bikszád községben 
régóta hadilábon állt egy gazda két 
fiával a vagyon miatt. Tegnap a 
gazda a korcsmában összetalálkozott 
a fiaival. Szóváltás támadt közöttük, 
majd a legények kihurcolták a gaz-
dát az udvarra s ott botokkal agyon-
verték. Az apagyilkosokat letartóz-
tatták. 

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

3000 pengőt nyert: 745 28670 
44005 45046. 

2000 pengőt nyert: 7068 18386 
28491 34904. 

1000 pengőt nyert: 7116 39136 
43834 48543 51814 69920 78823. 

800 pengőt nyert: 5822 11924 
17114 17872 24327 33062 37548 
50619. 

600 pengőt nyert: 16182 19659 
41055 53133 67956 74157. 

Ezenkívül kihúztak még több ki-
sebb nyereményt. A húzást hétfőn 
13-án folytatják. 
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A hatóságok már megkezdik 
a közmunkák kíirását 

Régi panasza volt az ország vál-
lalkozóinak, iparosainak és kereske-
dőinek, hogy a versenytárgyalásokat 
a m'ünkaidény kellős közepén irta 
ki az illetékes hatóság. A kereske-
delmi miniszter 'utasítására most már 
a korai tavaszi időben kezdik kiírni 
az 'egyes hatóságok a közmunkákat. 
Elsőnek a főváros irta ki az aszfal-
tozási és a por-olaj-szállitási ver-
senytárgyalást. Utána a vidéki ha-
tóságok is sorjában irják ki a szük-
séges közmjunkálatok versenytárgya-

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

o l y n i p i k o n 
4*1 csöves D I N A M I K U S hangszóróval 

e g y b e é p i l e t t 

rádiói 
az Árpád éttermében 

Szállítja: H j | | K O műszerész. 

Árvaház. Kossuth-tér. 

Halálrarémült a végre-
hajtótól 

Különös halálesetről beszélnek Já-
noshalmán. A Kálvária utca 665 szá-
xniLi1 házban lakott Dancsó Jánosáé 
szüL Molnár Mária. Az asszony ép-
pen vasalgatott szombaton, amikor 
megjelent a házban a községi végre-
hajtó, hogy az adótartozásban lefog-
lalt tárgyakat elszállítsa a község-
házára. A végrehajtó, ki két csend-
őrrel érkezett, a jelenlévő taniuk sze-
rint a legbarátságosabban köszön-
töt te Dancsónét és barátságosan kez-
dett vele beszélgetni. Alig tör tént 
azonban pár szóváltás, Dancsóné el-
sápadt, rosszullétről panaszkodott, 
mire ágybafektették s maga a végre-
hajtó hozott hozzá orvosi segítsé-
get. A közelben lakó Pencz Gusztáv 
dr. azonban már csak a halált kons-
tatálhatta. A szerencsétlen asszony, 
aki -azonban már előbb Is súlyos 
szivbántalmakban szenvedett s 
gyógykezeltette magát, valószínűleg 
megijedt s ez okozta a tragikus ha-
lált, bár nincs kizárva, hogy a szív-
görcs -és a végrehajtó megjelenése 
közti összefüggés merő véletlen ösz-
szejátszás csak. A tragikus sorsiti 
asszonyt óriási részvét mellett t e -
mették. 

Közgazdaság 
Élénk volt a pénteki piac, 

A pénteki piac a jobb idő beállta 
következtében élénk volt mind barom-
fiban, mind gabonanemüekben. A 
gabonapiacon a kínálat gyenge, a 
kereslet pedig élénkülő volt. A ba-
romfipiac nagybani bevásárló árai : 
tojás darabja 7—7 5 fillér, csirke P 
1—riO, tyúk P 0'75—0-80, pulyka 
P 0*60—075, kacsa, liba P 1 - 0 05 
kilogramonként. 

A helybeli gabonapiac ára! 
Buza 9—14*00 P, tengeri 5*50— 

5 60 P, árpa 7—7 20 P, zab 6*50— 
6*80 P, tökmag 17*50 P, lucerna 100 — 
105 P, 100 kg-ként. 

Irányzat szilárd 

Terménytőz sde 
1933. február 10. 
(KÉSZÁRUPIAC.) 

76-os tv. uj 14 70 
77-es tv. uj 14 90 
78-as tv. uj 15 Í0 
79-es tv. uj 1530 
80-as tv- uj 15 45 
Rozs uj 680 

Sörárpa 
Tak. árpa uj 
Zab I. r. 
Korpa 
Tak. liszt 
Tengeri 

900 
900 
625 
910 
700 

Irányzat barátságos — Forgalom közepes 

(HATÁR1DŐSPIAC.) 

Buza márciusra 13 93—13 95 
Buza májusra 1418—14 20 
Rozs márciusra 717—718 
Tengeri májusra 756— 758 

" Tengeri juliusra 7 95— 797 
Irányzat barátságos — Forgalom csendes 

Sertésvásár 
Feihi(tfe 320 Eladatlan 32 

Prlmtf 86—88 Szalonna 1 10 
108-1 2ö Közép 

Könnyű 
Irányzat: közepes 

82—84 Hus 
7 8 - 8 0 Zsir 125—130 
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1933. február I I , 

Rádió 
Szombat, február 11-

9.15: A rádió házikvartel t jénék hang-
versenye, . 

Közben hirek. 
11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálai 
12: Déli harangszó az egyetemi temp-

lomból, időjárásjelentés. 
12.05: Zenekari hangverseny. 
Közben hirek. 
1: Pontos időjelzés, időjárás- és víz-

állásjelentés. 
2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci á r a k r 

árfolyamhirek. 
4: A Rádióélet gyermekjátszóórája . 
4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelen-

iés, hirek. 
5.30: Bura Károly cigányzenekarának 

hangversenye. 
6: Helyszíni közvetítés a Műcsarnok-

ból. A Klebelsberg-emlékkiállitás meg-
nyitása. — Utána emlékbeszéd. Elmond-
ja Glattfelder Gyula. 

6.30: A Filharmóniai Társaság hang-
versenye. 

7.10: Mit üzen a rádió. 
.7.10: (Budapest II.): Gramofonhang-

verseny. 
7.30: Színmű előadás a Stúdióból. »A 

vén gazember«. Színjáték 3 felvonásban. 
Mikszáth Kálmán regénye után irta Har-
sányi Zsolt. 

9.50: Pontos időjelzés, hirek, időjárás-
jelentés. 

U tána aradi Farkas Sándor és cigány-
zenekarának hangversenye, Szántó Gyula 
énekszámaival. 

H.30—1: A Bachmann jazz-zenekar 
hangversenye Szántó Gyula énekszá-
maival. MCDBCDlCDlCDBlOlCDlOaCDB 

fin 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. 

Épületüvegesés 
a legolcsóbban! 

Gross Sándor 
üveg-, porcellán- és keretezőüzlete. 
Piac-tér. Piac-tér. 
• CDBCDBCDBCDBiCDiCDICDICDB 

Árpád, sszálloda 
Icdvéúdx és étterem 

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

Kereskedelmi utazóknak kedvezmény. 
Telefon 28. Telefon 28. 

Tiizifa, kőszén 
é s mindennemű tüzelő-

anyag előnyös fizetési 
feltételek mellett 

beszerezhető 
H O L T 

Schlesingepnélü 
II. ker., Hunyadi-utca 18. 

Telefon 97. 

Szenzációs ajándék 
a Sz t rehov szky - cég vevőinek. 

Minden nagyrabecsült vevőmnek már 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: RADIOK, KE-
RÉKPÁROK, CSILLÁROK, VILLANYSZERELÉSI ANYA-

GOK, IZZÓK, VARRÓGÉPEK. Mindezek javí-
tását szakszerűen, jótállással végzem. Iró-

gépjavitást vállallok. 

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

Tisztelettel értesítem a nagy-
érdemű közönséget, hogy a 

„Központ" szállodát és éttermet 
átvettem, — Jelszavam: A legfigyelmesebb kiszolgálás 

mellett mindenben a mai viszonyoknak megfelelő árak, 
Szives támogatást kér Wigner Sándor vendéglős. 

A Szarvasi Újság 
hírszolgálata megbízható 

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

Meghízható árok, 

olcsó árak, gyors és 

pontos kiszolgálás 

Apróhirdetések. 
Apróhirdetések díjszabása: 

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

beküldhető. 

Motorcsónak potom árért eladó 
Garay vaskeréskedönél. 

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. 

A Szarvas i Ú j s á g kihordöt ke-
res f ix f i ze té s se l . Jelentkezni h 
ker. 9. s z á m alatt a kiadóhiva-
ta lban. 

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

vegyeskereskedő mellett.) 

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

vállalja 
V I T Á L I S I L O N A 

oki. t. iparmüvésznő. 

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

szerek jutányosán beszerezhetők 

Kovdcslk Pál 
fiiszerkereskedőnél. — Permetezőgép 

kölcsön kapható. 

Időjárás 
1933. február 10. 

(A szarvasi meteorológiai állomás 
jelentése.) 

Déli hőmérséklet 1 óra 30 p. f 7 i C 
Reggeli „ 6 óra 30 p. —0-1 C 
Levegő relatív nedvessége 72°A 
Borultság reggel 40 Vö-

déiben lOOo/o1 

Légnyomás reggel 759*4 mm 
délben 754'4 mm 

Csapadék — mm 
Hóréteg reggel 6 ő. 30 p. — mffl 
Szélirány reggel délkelet 

délben dél 

Telefonszám: 120. niapitva 1859 

A Meteorologiai Intézet prognózi-
sa a következő 24 órára: Megélén-
külő északi, északnyugati szelek, fő-
leg az ország északi felén esők. Tá-
volabbi kilátások: Egy- két nap 
alatt valószínűleg lehűlés. 

Felelős Isiadó és laptulajdonos: 

Dr. TOKAY LÁSZLÓ. 

Nyomatot t DemarfciK Ferenc 
»Orosházi Friss Hirek« köjiyvnyom' 

Idájában. 


