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Londonból jelentik: Az angol kor-
mány mindeddig nem tett semmi-
féle lépést a londoni német ügyvivő 
által az alsóház csütörtöki ülésével 
kapcsolatban bejelentett tiltakozás 
következtében. Angol részről most 
tanulmányozzák a tiltakozást. 

Nagyarányú sikkasztás 
a berlini Közlekedési 

Hitelbankban 
Berlinből jelentik: A rendőrség 

a Közlekedési Hitelbankban nagy-
arányú sikkasztást fedezett fel. A 
részvénytársaság három volt igaz-
gatósági tagját, dr. Prerauer Wal-
tert. Schaven Richárdot- a vasúttár-
saság nyugalmazott elnökét és Schle-
singer Ernő igazgatót őrizetbe he-
lyezték. 

A Rómában élő németek Hiller 
tiszteletére ünnepélyt rendeztek, me-
lyen az ott tartózkodó Papén és 
Görin^ is felszólalt. Az ünnepséget 
német rádiók is közvetítették. 

Egy Sagamor nevü gőzhajó teg-
nap a nyílt tengeren megtalálta az 
„Acron" roncsait. 

A bukaresti Skoda leleplezésnél 
megtalált titkos írásokat egy kép-
viselő megfejtette. Igen kompro-
mittáló adatokat tartalmaznak a ré-
gebbi politikusokról. 

Óriási részvét mellett temették el 
tegnap a magyar irodalom nagy ha-
lottját Kozma Andoit. 

Plasztirasz tábornok, aki az utób-
bi athéni puccskísérletnél játszott 
jelentős szerepet, tegnap börtönéből 
megszökött. 

Amerikában talán mégis beve-
zetik az inflációt, mert nem talál-
nak átmenetileg célravezetőbb utat 
a gazdasági válság leküzdésére. 

A 14-ik Interparlamentáris érte-
kezletre kiküldött magyar delegátus, 
báró Láng Boldizsár Rómába érke-
zett. 

Hitler Adolf ma tölti be 44-ik 
életévét. Ez alkalomból Németor-
szágban tiszteletére nagy ünnepsé-
geket rendeznek. 

Rhys Davles angol munkáspárti politikus 
Budapestre érkezett 

Rhys Davies angol munkáspárti 
képviselő középeurópai tanulmány-
útja során kedden délután Buda-
pestre érkezett. Az angol munkás-
párti politikus a trianoni béke gya-

korlati következményeit tanulmá-
nyozza Magyarországon Ben Riley 
képviselővel együtt, aki már néhány 
nap óta Budapesten tartózkodik. 

is 
Olaszország 

Ausztria ím 
Rómából jelentik,1: Dollfuss oszt-

rák kancellár repülőgépen Rómából 
Bécsbe érkezett. Rádióbeszédében 
Olaszországot dicsőitette. 

Római jelentés szerint Mussolini 
félreérthetetlen módon kijelentette 
Dollfussnak és Göringnek, hogy 
Olaszország, ha kell, fegyverrel is 
fenn kivánja tartani az önálló Ausz-
triát. 

Bécsben egyébként a halóságok 
megtették az előkészületeket arra, 

hogy ötvenezer külföldit kiutasítsa-
nak. A kiutasítottak között szerepel-
nek a magyar kommunisták is. 

Londonból jelentik: Egy angol 
lap nem találja aggályosnak Musso-
lini és a német, valamint az osztrák 
államférfiak tanácskozását. A lap 
hangot ad annak, hogy Mussolini 
mindig Magyarország részére kiván 
revíziót s az olasz kormányfő soha-
sem fog Angliaellenes cselekményt 
végrehajtani. 

Hirt adtunk már arról, hogy a 
japánok erősen készülnek Peking 
ostromára. Legújabb jelentések sze-
rint a kinai kormány utasítást adott 
a hadvezetőségnek, hogy Pekinget 
és Tiencsint harc nélkül engedje át 
a japánoknak, hogy a két város na-
gyobb megrongálása elkerülhető le-

gyen. A japánok folytatják előké-
születeikel továbbra is s mint hír-
lik, Peking külvárosát már bom-
bázni is kezdték. Japán körök va-
lószínűnek tartják Pekingnek még a 
mai nap folyamán való megszállá-
sát. 

Folyó hó 23-án, 
r J • r 1 

a 
Vasárnap, április hó 23-án avat-

ják fel tudvalevőleg a g)u\A or-
szágzászlót hetedhétvármegyére szóló 
ünnepség keretében. Az avatási ün-
nep programjának kiegészítéséül az 
agilis rendezőség a következőket 
közli a nagy nyilvánossággal: 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a 
cserkészzenekari kivonulása polgári 
fiúiskolából. Abban az esetben, ha 
a zenekar hamarabb ér a zász'óhoz 
az ünnepély kezdeténél, a cserkész-
zenekar zeneszámokkal szórakoztatja 
a közönséget. 

A zászló megkoszorúzása pár sza-
vas mondat kíséretében töriénik. Az 
Ereklyés Országzászló Bizottságának 
és a TESz kiküldöttének beszéde 

után a Gyula Vezér Bajtársi Törzs 
és a Cserkészek, majd a helyi bi-
zottság nevében Mazurek Ferenc ko-
szorúzzák meg a zászlót s utóbbi 
nyomban felkéri a város polgármes-
terét a zászló átvételére. 

Ötös ikreket szült egy 
olasz asszony 

Nápoly, április 18. Lapjelentések 
szerint Madhiorában egy Coppala 
nevü 30 éves asszony 5 gyermeket 
hozott a világra. Az újszülöttek kö-
zül 3 fiu és 2 leány. Az anya és a 

! gyermekek jól érzik magukat. 

Kigyulladt egy ötezer-
tonnás angol gőzös 

Gibraltárból jelentik: A Benho!d 
nevü ötezer tonnás angol kereske-
delmi gőzös Algéria magasságában 
kigyulladt. A gözös segítségért tá-
viratozott. A hajó fedélzetén huszon-
hi t főnyi legénység tartózkodik. A 
Leander nevü angol cirkáló kifutott 
Gibraltár kikötőjéből, hogy a baj-
ba iutott gőzös segítségére siessen. 
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Csorbatóról jelentik: Bürgermaier 
poseni és Gron gneseni tanár hús-
vétra négynapi tátrai kirándulásra 
érkezett és elsősorban a Ganék meg-
mászására indult. A csúcs közelében 
jégmezőre jutottak, amelyen csak 
egy teljes napi fáradozás árán tud-
tak áthaladni. Az éjszakát a csúcson 
kellett eltölteniök, az óriási zivatar 
miatt pedig nem tudtak sátrat verni. 
E borzalmas körülmények közepette 
Bürgerniayer tanár reggelre a hideg 
széltől és a fagytól meghalt. A má-
sik lengyel tanárnak négy órával 
később sikerült a Pop-ádi tóhoz el-
jutni. Bürgerniayer holttestét a még 
mindig tartó szél miatt eddig nem 
lehete't lehozni. 

Cserkészava tá s 
Az 584. sz. Gábor Áron cserkész-

csapat vezetősége május 21-én avat-
ja fel ünnepély és műsor keretében 
újoncait. Az avatást Némethy Samu 
parancsnok végzi, a fogada^omtétel 
után az öreg és ifjú cserkészek ked-
ves műsor keretében mutatkoznak 
be a cserkészet iránt érdeklődő kö-
zönségnek. A részletes műsort a ve-
zetőség később teszi közzé. 

Tervbe van véve egy kétnapos 
táborozás is a 180-as testvércsapat-
tal karöltve amikor mindkét csapat 
be fogja mutatni a cserkészélet ked-
ves és vonzó mozzanatait, hogy a 
kötelékbe nem tartozó fiukkal meg-
ismertesse a cserkészet nagy céljait, 
egészséges életirányát és szellemi 
törekvéseit. 

Dr. Antal István miniszteri t aná -
csos a miniszterelnökségi saj tóosz-
tály vezetője kedden este elűtazolt 
Rómából. 

. Á . x a © í i l l é r 



2, oldal SZARVASI UJSAG 1933. április 20. 

A jövő héten érkezik 
Budapestre a cseh ke-
reskedelmi delegáció 
A különböző országokkal foly-

tatott és fölyamatban lévő kereske-
delmi tárgyalások között nagy ér-
deklődés előzi meg a magyar- cseh 

tárgyalások megindulását. A több 
mint két éve tartó szerződésenkivüli 
állapoton a szórványosan létrejött 
kompenzációs megállapodások nem 
sokat segítettek. A cseh kereske-
delmi delegáció az eddigi tervek 
szerint a jövő héten jön Budapestre. 
A hét elején különben Prágába 
utazott Serbán Iván dr. a m. kir. 
Külkereskedelmi Hivatal alelnöke, 
aki a magyar—cseh áruforgalommal 
kapcsolatos kérdéseket tanulmá-
nyozza. 

ítéletet hoztak az angol 
5» 

Az iparengedélyhez 
szükséges erkölcsi 

A hatósági bizonyítványok kiállí-
tásának szabályozása tárgyában ki-
adott 4961.-—1927.B.M. elnöki szá-
mú körrendelet 15. §-a értelmében 
a hatósági erkölcsi bizonyítványban 
csak azokat a tényeket kell igazol-
ni. amelyeknek igazolását arra a 
célra, amelyre a bizonyítvány szol-
gál az egyes jogszabályok megkö-
vetelik. 

E rendelkezéssel kapcsolatban az 
egyes rendőrhatóságok részéről már 
több izben kérdés történt arra nézve 
hogy az iparengedély iránti kérelem 
elbírálásához alkalmas-e a három 
évre, vagy annál több időre kiáliitott 
(visszamenőleg), de az egész életre 
ki nem terjeszkedő erkölcsi bizo-
nyítvány, vagy pedig a megbízható-
ság kellő igazolása végett az erköl-
csi bizonyítványban mindenesetben 
a folyamodó egész előéletére vonat-
kozó adatokat kell-e feltüntetni. A 
kereskedelemügyi miniszter most a 
belügyminiszterrel egyetemben ugy 
rendelkezett, hogy az engedélyhez 
kötött iparok gyakorlásához fűződő 
fontos közérdekre való tekintettel 
kívánatos, hogy a megbízhatóságot 
általában az egész előéletre kiter-
jeszkedő erkölcsi bizonyítvánnyal 
lehessen igazolni, de megelégszik a 
megbízhatóság igazolására a minisz-
ter általánosságban egy meghatáro-
zott időre, de a kiállítástól számított 
legalább három évre kiterjeszkedő-
és az összes adatokat feltüntető er-
kölcsi bizonyitvánnyal. Emennyiben 
a folyamodó ilyen bizonyítvány ki-
állítását kéri, azt tőle megtagadni 
nem lehet, már azért sem, mert 
amennyiben oly engedélyhez kötött 
Iparról van szó, amelynek gyakor-
lása természeténél fogva a megbíz-
hatóság fokozottabb igazolását kí-
vánja meg, az iparengedély kiadá-
sára jogosított iparhatóság ezekben 
a konkrét esetekben úgyis követeli 
az egész előéletet feltüntető erkölcsi 
bizonyítványt. (MAH) 

A szovjet bíróság kedden éjjel 
hirdette ki Ítéletét a visszaéléssel 
vádolt angol és orosz mérnökök 
ügyében. Bűnösnek mondotta ki a 
mérnököket, a halálos ítélettől azon-
ban, melyet az ügyész indítványo-
zott, a bíróság eltekintett. Az angol 
mérnökök közül a teljesen megtört 
Mac Donald mérnököt 2 évi, a vál-
tig tagadó Torntont 3 évi fogházra 
ítélte, Gregorit pedig a vád alól fel-
mentette. Az orosz mérnököket 3 
évíől 10 évig terjedő fogházbünte-
téssel sújtotta. 

Az angol diplomáciai kar állandó 
összeköttetésben volt a moszkvai 
tárgyalásra kiküldött tudósítójával, 
úgyhogy az ítélet kihirdetése után 

azonnal megtárgyalták a teendő lé-
péseket. 

Az ulban levő Mac Donald mi-
niszterelnököt is értesítették az ügy 
kimeneteléről, aki a kíséretében levő 
diplomatákkal hosszasan tanácsko-
zott. Ma összehívja Baldwin a mi-
nisztertanácsot s ez fog véglegesen 
dönteni arra nézve, minő magatar-
tást fog ezekután Anglia a Szovjet-
tel szemben tanusifani. 

Jóllehet az ítélet sokkal enyhébb, 
mint amilyenre az angol közvéle-
mény számitolt mégis angol körök-
ben ugy hiszik, hogy a király kiált-
vánnyal fogja elrendelni az orosz 
áruk behozatali tilalmát. 

Izmosítani óhajtja. Egyqdü'i kivétel 
lenne a székesfőváros árvaszéke 
amely megtaitaná továbbra is ön-
állóságát. 

A reform szükséges, mert a mi-
niszter szerint a gyámügyi teendő-
ket helyi érdekektől független ható-
ságoknak kell elintéznie. 

Milos montenegrói herceg cikket 
irt Szerbiáról és többek között azt 
állította, hogy Európát 1914-ben a 
történelem legsúlyosabb vérfürdő-
jébe Szerbia képtelen nagyzási hó-
bortja dötötte. Most pedig a hábo-
rús nyereségekből felépített szerb 
diktatúra a főrugója azoknak az ese-
ményeknek, amelyek még súlyosabb 
szerencsétlenség útjait egyengetik. 
A kisántánt országok ismét meg-
akasztják a béke érdekében működő 
erőket és el akarják gáncsolni a 
Mac Donald—Mussolini-féle béke-
reviziós tervet. Azonban mindaddig 
nem lesz tartós béke és jólét, amig , 
Magyarország testnélküli fej marad, i 

Nagykőrösön vasárnap hajnalban 
három fiatalember kommunista pla-
kátokat ragasztott ki. A rendőrök a 
három fiatalembert előállították. A 
délelőtti órákban 100 főnyi tömeg 
vonult a kapitányság felé és erő-
szakkal akart benyomulni a rendőr-
ség épületébe. Kiss János gazdale-
gény kijelentette, hogy ki fogják sza-
badítani őrizetbevett társaikat. A 
rendőrök szétszórták a tüntetőket. 

Változási inal a nmi 

Magyarországtól elszakítottak min-
dent, ami történelmileg, néprajzilag 
vagy kereskedelmileg életbevágóan 
fontos volt számára. 

A világ közvéleménye egyhangú-
lag követeli, hogy ezeket a kiáltó 
igazságtalanságokat tegyék jóvá. 

A kisántánt 45 millió ember ne-
vében beszél, de ebből legfeljebb 
csak 20 millió kivánja a mai állapot 
fentartását, a többi ellenzi azt. Sok 
millió magyarországhoz akartak visz-
szakerülni. Magyarországot, ezt a 
hősies, magasmüveltségü és nagy-
fontosságú országot területileg újra 
fel kell épiteni I 

külügyminiszter kerül, ennek helyét 
viszont Papén alkancellár foglalja el 
a külügyminiszterségben. Szó lesz, 
mint a lapok irják, a tokiói és a 
moszkvai követek áthelyezéséről is. 
Ezeket a hireket természetesen fenn-
tartással kell fogadnunk. (Mti) 

Egyetemi Ifjak Körének 
negyvenéves jubileumi 

ünnepsége 
Ragyogó kölsőségek és mély er-

kölcsi tartalommal tartották meg 
húsvét első napján a Békésmegyei 
Egyetemi Ifjak Körének negyvenéves 
jubileumi ünnepségét az Urikaszi-
nóban. Az esten nagy és előkelő 
közönség jelent meg, élükön a fő-
védnökökkel és védnökökkel, akik 
a hivatali és társadalmi élet kitűnő-
ségei voltak. 

A műsoros estet dr. Denhoff Antal 
miniszteri tanácsos megnyitó szavai 
vezették be, majd Pepó Emil sza-
valt nagy hatással Ezután Szakol-
czay Erzsébet énekelt. Dr. Esierhás 
István a TESZ titkára, nemzet ön-

védelmétől tartott tartalmas és tu-
dományos előadást, az előadói 
készség művészetével. 

A nagy hatású előadás után a 
Gyula Vezér Bajtársi triójának zene-
száma következett, amelyet nagy 
tapssal jutalmazott a közönség. Ko- • 
vács Zoltán szavalata után a mű-
sorba beugró Markovics István he-
gedűművész hegedüjátéka követke-
zett. Paganini : Az őr dögkacagás, 
Schubert: A méhecske és Hubay: 
Ha te tudnád amit én... cimü mü-
vet adta elő. 

Záróbeszédet Prág Jenő a Kör 
elnöke mondott, majd kezdetét vet-
te a tánc, amely reggel 5 óráig 
tartott. 

Egyes párizsi esti lapok nagy 
cikkekben számolnak be a német 
belpolitikáról s egyben beavatott 
forrásból tudni vélik, hogy a német 
diplomáciában a közeljövőben igen 
nagy változások lesznek. Azt jósol-
ják, hogy már a napokban számos 
áthelyezést fognak foganatosítani. 
Igy például a jelenlegi angol nagy-
követet visszahívják és helyébe va-
lószínűleg Neurath báró, mostani 

A belügyminiszter legközelebbi 
törvényjavaslatai 

A belügyminiszter a képviselőház 
elé terjesztett költségvetésének indo-
kolásában bejelentette, hogy a leg-
közelebbi időben törvényjavaslatot 
nyújt be az alsófoku közigazgatási 
bizottság szervezéséről és ezzel kap-
csolatban a közigazgatási biróság 
hatáskörének kiszélesítéséről. 

A javaslat főcélja, hogy l ehető ig 
az összes jogvitás közigazgatási 
ügyek bírói elintézés alá kerüljenek 
és pedig mindjárt az elsőfokú'köz-
igazgatási biróság döntése után. 

Törvényjavaslatot nyújt; be a gyám-
ügyi igazgatás reformjáról is, A ja-
vaslattal meg akarja szüntetni a 
megyei városok árvaszékeit, a tör-
vényhatóságok árvaszékeit pedig ál-

A világosi 
arzénmérgezés 

Aradról jelentik: A világosi ar-
zénmérgezések ügyében a nyomozás 
napról-napra ujabb mérgezési ese-
teket hoz napvilágra. Hétfőn letar-
tóztatták Pecicán Mihálynét. aki fér-
jét tette el láb alól. Az asszony be-
ismerte tettét. Borbély Katalin ; is'be-
ismerte. hogy nyolcvahhétéves nagy-
nénjét Macskás Erzsébetet arzénnel 
megölte, hogy háromezer leies élet-
biztosítását megkaphassa. Mayer 
Jakabné mostohafiát mérgezte meg. 
Valamennyi mérgezési esetben a tet-
tesek a mérget száz leien' aluli ösz-
szegekért vásárolták Duma Flórikától. 

Modern gyermekkocsit veszek. Cim 
a kiadóban. 

ajándékot 
megrendelésre készit, régi retikiilölc 
átalakítását, javítását plcsón vállalja: 

V I T Á L I S I L O N A 
oki. t. iparmüvésznő. 
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ÍREK 
(Gyógyszertári inspekció. Az 

éjjeli és vasárnap délutáni szolgála-
tot Szarvason április hónapban 
Breuer Szilárd gyógyszertára tartja 

Dollfuss olasz kitüntetése. Az 
viasz király Dollfuss szövetségi kan-
cellárnak a Szent Móric- és Lázár-
tend nagykeresztjét, Hornbostel kö-
vetségi tanácsosnak pedig a rend 
^parancsnoki keresztjét adományozta 

Egy család szörnyű, tűzhalála. 
Szolnokról jelentik, hogy vasárnap 
-éjszaka kigyulladt Egyed István nap-
számos háza. A család nem tudott 
kimenekülni. Az asszony és két 
gyermek a tűzbe veszett. Egyed és 
a harmadik kisfiú olyan súlyos égé-

sebeket szenvedett, hogy életben-
maradásukhoz kevés a remény. 

Az OTI járulékok költségmen-
tes postai befizetése. A Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamara 
javaslatára az Országos Társada-
lombiztosító Intézet lépéseket tett, 

-hogy a postatakarékpénztárnál „Pénz-
intézeti Központ költségmentes 
számla" cimmel folyószámlát nyit-
tasson, Az ilyen számlára történő 
befizetéseknél ugyanis lehetővé vá-
lik a járulékok költségmentes befi-
zetése, ami megtakarítást jelent a 
munkaadóknak. (MAH) 

Nyolcszáz cséplőgépet oszta-
nak szét a gazdák között. A kor-
mány rendelkezésére a MÁVaG 800 
cséplőgépet 4—5 esztendős hitelre 
a mezőgazdáknak ad ki olyan fel-
tétellel, hogy a gazdák a cséplő-
gépek árát 4—5 éves részletben 
készpénz helyett gabonával fogják 
visszafizetni a mindenkori gabona-
árfolyamon. 

Külföldre utazók részére va-
lutát a hivatalos árfolyamon kiszol-
gáltat a Szarvasi Takarékpénztár a 
Nemzeti Bank által engedélyezett 
mennyiségben útlevél és vasúti jegy 

ellenében. Azt utlelevelet és vasúti 
rövid idő alatt beszerzi. 

Gróf Széchenyi — községi bi-
tó. Dombóvárról jelentik: Tarnócán 
a községi választások során gr0f 
•Széchenyi Frigyest községi biróvá 
'választották. 

Kegyelmet kér Tisza István 
Ifróf gyilkosa. Budapestről jelen-
tik: Sztanykovszky Tibor, akit a 
Tisza-gyilkosság bünperében élet-
fogytiglani fegyházra Ítéltek, védői 
utján kegyelmi kérvényt nyújtott be 
a kormányzó kabinetirodájához. A 
védők azt kérik, hogy tekintettel 
Sztanykovszky súlyos tüdőbajára, 
engedjék el hátralévö; büntetését, 

Hirdessen a 
Szarvasi Uj ságban. 

Hitelszükségletét kielégiti, be-
|étiét a legnagyobb biztonság és 
elmondás nélküli visszafizetés mel-

lett kamatoztatja a Szarvasi Taka-
rékpénztár Foglalkozik a banküzlet 
Minden ágával Terményeit a Szarvasi 
Takarékpénztár raktárházába helyez-

el, mert így azokra olcsó köl-
csönt kaphat. 

Idegesség, fejfájás, álmatlan-
ság, szédülés, bágyadtság, levert-
ség, félelemérzések eseteinél a ter-
mészetes „Ferenc József" keserű-
víz kitűnő háziszer, amely az emész-
tőszervekből eredő zavarok nagyré-
szét megszünteti s visszaadja a test-
nek és szellemnek régi munkaké-
pességét. Orvosi szaktekintélyek 
megfigyelték, hogy a Ferenc József 
viz öreg embeieknét is megbízható-
an és minden fájdalom nélkül hat. 
A Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és fü-
szerüzletekben kapható. 

Személyszállítás teherautókon. 
A belügyminisztérium 157.000 Sz. 
rendeletével a teherautókon való 
személyszállítás kérdését egységesen 
szabályozta. A rendelet szerint ma-
gánhasználatban levő tehergépkocsi-
val alkalomszerűen, esetenként el-
lenszolgáltatás nélkül szabad mások 
részére személyszállítást végezni. A 
rendelet részletesen megállapítja, 
hogy ily személyszállításnál az ülő-
helyül szolgáló padokat, lépcsőt, 
stb. miként kell elhelyezni. Az áru-
val megrakott teherkocsinál árukí-
sérőként legfeljebb három árukiséiőt 
szabad szállítani. Külön intézkedik 
a rendelet a vásározó kereskedők 
és iparosok családtagjainak és a 
személyzetének a tehergépkocsin 
v a ó helyfoglalásáról. E tekintetben 
meg van engedve, hogy a vásározó 
kereskedő családtagjait és személy-
zeiét a nevén nyilvántartott teher-
autóval a vásárra és visszaszállítsa. 
Szükséges azonban az illetékes el-
sőfokú iparhatóságtól külön igazol-
ványt szerezni. 

Lepje meg ismerőseit 

BcrgcrMargitnál 
készült fényképekkel. 

II. kerület 53. szám (Melis-ház.) 

Festékek, lakkok, 
fírnisz, zománc, linóleum és bo-
rostyán valamint meszeld- és 
ecsetáruk leszállított árban 

Kpváoslk Pál füBzortizlotóben 
szerezhétők be. Ugyanott áz ösz-
szes permetező szerek gyári 
áron kaphatók. Gyümölcsfa- és 
szőlöpermetezési u t m u (a tók! 

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

beszerelést és javitást díjtalanul eszközlöm. 

Szarvas Árpád-bazár 

SPORT 
Békésszentandrási Hunyadi— 

TISE 3 : 2 (0 :2 ) 
Barátságos Biró: Klimaj. 

Rekordközönség előtt játszotta 
első meccsét a szentandrási együt-
tes, melyen megjelent a község elő-
kelősége tulnyomórészben. Kár, hogy 
nem tudott kompletten kiállni a 
Hunyadi, de a győzniakarás győze-
lemre vitte a csapatot. A szerencse 
Tiszaföldvárnak kedvezett, erős szél-
lel segítve kezdi az első félidőt, mi-
nek eredménye két korner és mind-
két kornerból gól született. A szent-
andrásiak támadnak, de a nagy 
széllel szemben nehéz a játék. 

Szünet után nagy győzniakarással 
veti magát a Hunyadi a játékba, 
állandóan támadnak és a 18. perc-
ben Bagaméri lapos lövése meg-
hozza az első gólt, majd a 26. 
percben a tiszaföldvári bekk kézzel 
fogja a labdát Bencsik elől, a 11-
est Bencsik értékesiti, majd a 30-ik 
percben ugyancsak ő testcsellel át-
játsza a bekket és védhetetlen gólt 
lő. Qól után is a Hunyadi támad 
és igy ért véget a mérkőzés. 

Szünet után a szentandrási csa-
társor szépen játszott, a védelem is 
biztos volt. Jók voltak Bencsik, 
Hettman, Fazekas III., illetve Boros 
és Gellért. 

Falragaszokat, röpcédulákat, névje-
gyeket, blockokat, könyveket, a leg-
olcsóbban készit az „Alföld" nyomda. 
Szarvas, / / . ker. 74. gróf Csáky-

utca és Szent István-utca sarok. 
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A Budapesten megjelenő „Füg-
getlenség" cimü napilap f. évi 
április hó 14 én megjelent 48-ik 
számának 3. oldalán wPálinkás 
Ferenc bákéscsabai birtokos tra-
gikus halála" főcímmel, nagybe-
tűkkel és feltűnést keltő szedés-
sel, egy szenzációsnak szánt köz-
lemény látott napvilágot, amely: 

azt állítja, hogy a város tekinté-
lyes birtokosa, Pálinkás Ferenc, 
tüdőgyulladás tünetei között meg-
betegedett és hogy én, dr. Fisch-
mann Mihály, mint a beteg ke-
zelőorvosa, a betegen tejinjekciós 
oltást végeztem, az injekciós-tü 
azonban 7 milliméter mélyen be-
letört a beteg testébe, aminek kö-
vetkeztében a beteget operálás 
végett a békéscsabai közkórházba 
szállították, mire azonban a mű-
téthez hozzá akartak fogni; a be-
teg meghalt. 

Ezzel a híradással szemben, 
orvosi reputációm érdekében ki-
jelentem, hogy a szóbanforgő eset 
nem velem történt meg, nekem 
Pálinkás Ferenc nevü páciensem 
soha nem volt, ilyen nevü em-
bert sem a rendelőmben, sem 
másutt soha nem kezeltem és nem 
is ismertem. 

A „Függetlenség" cimü lap 
ellen, amely a nevemmel kap-
csolatban valótlan és lelkiisme-
retlen fenti híradásával nekem,.; 
mint gyakorló orvosnak,' erköl-
csileg és anyagilag egyaránt szinte 
jóvátehetetlen kárt okozott: a 
megfelelő törvényes eljárást ügy-
védem utján folyamatba tettem. 

Békéscsaba, 1933. április 17/ 
Dr. Fischmann Mihály 

orvos, rönfgenspecialista. 

Simon Gyula 
villanyerőre berendezett „HATTYÚ" 

mosódájában Szarvason: 
Galiértisztitás darabonként 12 fill, 
Ing, keményre vasalva . 50 fill. 
Frakking mosva és vasalva 80 fill. 
Továbbá női diszkézimunkák, csip-
ke és kézimunkafüggönyök és egyéb 
mosható ruhanemüek jutányos áron 

elfogadtatnak. 

Szarvas, II., Kossuth-utca 
36. szám. 

Hirdessen 
a „ Szarvasi Újságában 
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R Á D I Ó 
Április 20.Csiitörtök 

9*15: Szervánszky szalonzeneka'r. 
Szünetben hirek. 

11*10' Vízállásjelentés magyarul 
és németül. 

12: Déli harangszó. 
12-05: Házikvintett. Szünetben 

hirek. 
1 : Pontos időjelzés, időjárás- és 

vízállásjelentés. 
2'45 : Hírek, élelmiszerárak, piaci 

árak, árfolyamhirek. 
4 ; „Csillag^.F. Nagy Rózsi elbe-

szélése. 
4*45 : Pontos időjelzés, időjárás-

jelentés, hirek. 
5 ; A m. kir. főldmivelésügyi mi-

nisztérium rádióelőadássorozata. 
Szilágyi Gyula kir. főmérnök : „Kül-
földi öntözések tanulságai." 

5—5-30 : (Budapest II) : Gramo-
fonlemezek. 

5 30 Angol nyelvoktatás. 
6 : Riegler Ernő orgonahangver-

Senye a Szent István-bazilikából. 
7 : „Rádiózenénk néhánv időszerű 

kérdése". Papp Viktor előadasa. 
7*25: A m. kir. Operaház előadá-

sának ismertetése. 
7'30 : A m. kir. Operaház előadá-

sának közvetitéze.„ Bohémélet."Dal-
mü négy képben. 
A II. felvonás után pontos időjelzés 
hirek, ügetöversenyeredmények. 

Az előadás után Rácz Berci és 
cigányzenekara, időjárás jelentés. 

1 1 1 0 : Ernst Háckel dr. német-
nyelvű előadása Jedlik Ányosról : 
„Der ungarische Siemens". 

Fölöslpges kiadást tesz, ha 

íFonott tiutoraü 
vidéken rendeli meg, mert azt itt is 
megren- kosár-
delheti * / / • < J \ I S S fonónál 
I., 445. Kovácsik Gyula füszerüzlete 

mellett. 

Mérték utáni 

férfi- és női cipőket 
a legújabb párizsi divatlapok 
szerint készit a l e g k é n y e s e b b 

igényeknek is m e g f e l e l ő e n 

Hürkecz divatcipész, 
a polgári iskolával szemben. 

• a 

On nem hiszi e l? . , . 
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. 

Épületüvegezés 
a l ego lcsóbban! 

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

r 31=1 
" N 

Az Árpád szálló 
kávéház és éttermében 

minden este DOBRAY ZOLI 
közkedvel t c igányprímás é s zenekara hangversenyez . 

ii ti ai ii ii ii n r ^ 

f i l l é r e s á r o n zzerezhetők be : kerékpárok, 
varrógépek, rádiók, villamos cikkek, csillárok. 

í r ó g é p \ 
Kerékpár / javítást szakszerűen, 
Rádió ( jótál lással v é g z ü n k ! 
Villany ) 

Használt kerékpárt veszünk. 
S. m o t o r k ö l c s ö n z é s . 

Az „AIfő!d"-nyomdá-
ban készül (II., 74. 

Simon-ház) 
a Szarvasi Újság 

cimü politikai napilap 

C S E M E G E S A J 
ízletes és o lcsó . 

Kérje minden füszerüzletben 

s z o b á j á t , mielőtt megfázna. — De ne 
dobja ki Fűtse 

Pp n 7 p í ismeretlen szénre, fára. Honthy-ná l nyugod-
^ 1 1 L ^ 1 lan vásárolhat, ezért 

81 Z O Í1 n cl 1 tesyen P r ó b a rendelést. Haviá r D a n N u t c a 83 

G B J A S J L S & E T T 

minden este Oláh Oszkár 
és cigányzenekara muzsikál. 

T u l a j d o n o s : W I G N J 3 K S Á N D O R 

Ha eladni, venni akar va-
lamit, ha bérbeadó lakása, 
földje, szóval bármiféle hir-
detnivalójavan, keresse fel a 

" Ü 
I 

Szarvasi Újság 
kiadóhivatalát, ahol azt né-
hány fillérért bármely napon 
leközöltetheti a 

az egész szarvasi járásban 
közkedveltségnek örvend és 
feltétlen sikert eredményez. 

Szarvasi Újság 

JL 

Apróhirdetése 
Apróhirdetések dijsiabásas 

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

beküldhető. 

Olcsón és ízlésesen szolgál 
László Emma női szabó (Fisbein-
ház). 

Kiadó május 1-től a Jókai MóT 
utca 140 számú teljes ház, amely 
áll 3 szoba, mellékhelyiségekből, 
nagy udvarral és gyümölcsös kerttel, 
Érdeklődni ugyanott . v 

Eladó Orményzugban 3 hold föld 
Érdeklődni a kiadóhivatalban. 

T b i fa, M 
és mindennemű tüzelő-
anyag előnyös fizetési 

feltételek mellett 
beszerezhető^ 

H O L ? 

t. II. ker. Hunyadi-utca 18 

Telefon 97. 

Terménytőzsde, 
Készárupiac 

Buza 76 os 14*35—14*50. 77-es 14-60-. 
14-80. 78-as 14*80-95. 79-es 15'00-15'lS. 
80-as 15-15—15 30. Árpa 8 7 0 - 9 0Q. Zab. 
8-14—8-60. Tengeri 6-80—90. Rozs 6*85— 
6.95 Korpa 5*90—6*00. Irányzat barátságost. 

Határ idősp iac 
Buza májusra 13*75 —13-76. októberre 

12*41—43. ROÍS májusra 6 96—97. Ten* 
geri májusra 7'05 - 06. Tengeri juliusra 
7*52—53, Irányzat egyenetlen. 

Sertéspiac . 
Felhajtás 2125 Uradalmi 9 2 - 9 4 . Sze* 

dett 94—96. I. angol 100—10*5 115. angöi 
94—98. III. 83—72. Zsír 1*38—1'45. Sza< 
lonna 1'25. irányzat lanyhat. 

rr • * * ras. 
A szarvasi meteorológiai állomás, 

jelentése. 

1933. április 19 én. 
Reggeli hőmérséklet 5'4 C 
Déli hőmérséklet 6 0 C 
Levegő relatív nedvessége 56°/* 
Borultság reggel 1C0'"Ű 

Borultság délben 100% 
Légnyomás reggel 746 6 mm 
Légnyomás délben 746 7 mm 
Csapadék reggel 2,2 mm 
Szélirány reggel észak 
Szélirány délben észak 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
Dr TOKAY LÁSZLÓ 

Nyomatott az „Alföld* nyomdában*, 
Szarvason. 

Felelős vezető: Paczuk Antal, 


