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Távoli nagy földrengést 
jelzett a budapesti 

obszervatórium 
A budapesi földrengésjelző állo-

más készülékei vasárnap reggel 7 
óra 2 perckor körülbelül 1600 kilo-
méter távolságban földrengést jelez-
tek. A földmozgás Budapesten 1 
óra és 20 percen át tartott. A ma-
ximális kitérés 90 milliméter volt. 8 
óra 27 perckor távoli földrengés 
kezdetét jelezték a készülékek. 

Neuchenbauer Konrád műszaki 
kereskedő Pestszentlőrinci lakását, 
mialatt a család az udvarfelőli szo-
bában vacsorázott, teljesen kifosz-
tották. A kár tizezer pengő. — A 
csendőrök megállapították, hogy a 
tettesek már hetek óla fosztogatják 
a község lakóit. 

Holnap folytatják Genf-
ben a leszerelési 

konferenciát 
Genfből jelentik: Nagy sürgés-

forgás van Genfben. A húsvéti szü-
net után kedden ül össze újból a 
leszerelési konferencia. Mindenki 
tisztában van azzal, hogy néhány 
hónapon beiül eldől a konferencia 
sorsa, kompromisszum nem lehet-
séges, csak siker vagy bukás. A 
húsvéti szünet óta a helyzet lénye-
gesen rosszabbodott. Vdsárnsp a 
delegátusok nagyrésze megérkezett 
és Gsnf feléledt letargikus álmából. 
Az angol délegáció egyik legnagyobb 
szerepet játszó tagja a következőket 
mondotta : 

— A leszerelési konferencia fő-
bizottsága az angol miniszterelnök 
tervezetének tárgyalását most fogja 
folytatni. Azok, akik azt állítják, 
hogy a MacDonald-féle leszerelési 
tervezet a népszövetséget nem ve-
szi figyelembe, a közvéleményt meg-
tévesztik MacDonald a népszövet-
ségen keresztül kívánja megvalósí-
tani a leszerelést. A legnagyobb víta 
a biztonság kérdése kürül fog ki-
alakulni. A konferencia sikere azon 
múlik, hogy a régi biztonsági tézis-
ről a franciák le tudnak-e mondani, 
vagy sem ? 

Vasárnap a balatonbogiári Gaal 
Gaston-ünnepség uíán a Független 
Kisgazdapárt értekezleten tanácsko-
zott arról, miképen fog résztvenni 
a költségvetés vitájában. A vita első 
kisgazdapárti felszólalója Eckhardt 
Tibor lesz, aki már a pénzügyi bi-
zottsíg keddi ülésén nagyobb be-
szédet fog mondani az amerikai 
pénzügyi eseményekkel kapcsolatban 

Eckhardt éles kritika tárgyává ké-
szül tenni a pengővel való mai 
pénzügyi politikát és azt fogja kö-
vetelni, hogy a kormány kövesse 
az amerikai példát: infláció nélkül 
lássa el a forgalmat megfelelő pénz-
menmiséggel és nevezzen ki árdik-
íátort az árak alakulásának ellenőr-
zésére. 

A csabai vegykisérleti állomás 
• • f i . . 

A Békéscsabán mostanában léte-
sített mezőgazdasági vegykisérleti 
állomást, amely március óta műkö-
désben van tegnap avatták fel ünne-
pélyesen a városháza dísztermében 
megtartott díszközgyűlés keretében. 
Az ünnepélyre lejött Bud János dr. 
Békéscsaba képviselője, a főispán, 
az alispin és más vidéki, és helybeli 
notabilitások. Az ünnepi díszköz-
gyűlést Jánossy Gyula polgármester 
nyitotta meg üdvözölve a megjelen-
teket. Utána Márky Birna d r alis-
nán szólalt fel. hangsúlyozva a vegy-
kisérleti á[lomás fontosságát s Csaba 
közönségének nagy áldozatkészségét 
mely lehetővé tette annak létesítését. 

Bud János volt miniszter beszélt 
azután. Az egész világgal állunk 
szemben buza exporttunkkal, hogy 
helyünket megállhissuk, tudnunk 
kel", hogy mit és hogyan termeljünk. 
Ép ezért a lehető legjobb terv sze-
rint kell dolgoznunk, ha azt akarjuk 
hogy versenyképesek lehessünk. A 
vegykisérleti állomás e téren is út-
mutatásul szolgálhat s ebben van 
annak óriási jelentősége. A volt mi-
niszter után a különböző é dekkép-
viseietek tagjai szólaltak fel. Az 
ünnepség után a hivatali és egye-
sületi kiküldötteV, valamint a vidé-
ki vendégek megtekintették a vegy-
kisérleti állomást. 

Szó sem 

vagy megszüntetéséről 
— mondja Hóman kultuszminiszter. 

Debrecenből jelentik : Hóman kul-
tuszminiszter Sz ly és Petri állam-
titkárok kíséretében vasárnap dél-
előtt látogatást telt a Tisza litván-
Tudományegyetemen, ahol a bajtársi 
szövetségnk nevében Tóth Tibor 
üdvözölte. A kultuszminiszter az 
ifjúság szónokának adott válaszában 
azt hangsúlyozta, hogy .az uj költ-
ségvetésben egyetlen tételnél, a d ák-
szociális kiadásoknál sikerült ered-
ményt elérni és ennek egyiészét a 
végzett ifjúság elhelyezésére fogja 
felhasználni. 

— A lelkiismeretlenül szélnek 
eresztett híresztelésekkel szemben 
kijelentem, hogy a debrtcini egye 
tem orvosi karának megszüntetése 

vagy szétosztása mint lehetőség sem 
t erü t szóba egyetlen komoly té-
nyező részéről sem — mondotta 
Hóman miniszter. 

A debreceni klinikai telep a hazai 
felsőbb oktatásnak és közoktatásügy-
nek egyik büszkesége, amelynek 
feloszlatásáról vagy megszüntetéséről 
komoly politikus nem is tárgyalhat. 
Ilyen életbevágóan fontos kérdések-
ben csík az egyetemes nemzeti ér-
dek dönthet, ez pedig sohasem lehet 
ellentétes a vidék kultreentrumainak 
érdekeivel 

Hirdessen a 
Szarvasi Újságban. 

Londonból jelentik: Neville Cham-
berlain pénzügyminiszter, aki a hús-
véti ünnepek alatt lazachorgászaton 
volt Skóciában, visszatért Londonba, 
ahol elmondja nagy költségvetési . 
beszédét a parlamentben. A vasár-
napi londoni lapok szerint az u j 
költségvetés kiegyensúlyozása rend-
kívül nehéz és ezért a jövedelmi 
adó régóta követelt csökkentésére 
nem lehet számítani. Annál több 
kilátás van különböző adó- és vám-
emelésre. 

IK a filmi 
iái MiyíeK 

Prágából jelenlik: Január végén 
hatvan felfegyverze t fasiszta, meg-
rohanta a brünn-simici kaszárnyát 
lefegyverezte az őrséget és a ren-
dőrség csak nagynehezen tudta őket 
letartóztatni. A kaszárnya elfoglalá-
sának célja az v o ü j h o g y Brünnből 
kiindulva fasiszta puccsot csináljanak 
és kezükbe kerítsék a kormányha-
talmat. A brünni tőrvényszék héttőn 
kezdi meg a lázad isi bünper tár-
gyalását, amely előreláthatólag h d e -
kig fog tartani. 

Bethlen István gróffal az é lén 
résztvesznek a volt Beth len- , 

kormány tagjai is. 

A képviselőház pénzügyi bizott-
sága holnap a pénzügyi tárca költ-
ségvetésének tárgyalásával folytatja 
munkáját, amely a hét végére be-
fejeződik. Jövő kedden a húsvéti 
vakációját befejező képviselőház elé 
kerül a pénzügyi bizottság munká-
járól szóló, jelentés és a sürgősség 
kimondása után jövő szerdán meg-
kezdődik a plénum költségvetési 
vitája. Ennek érdekességét növeli az 
is, hogy Bethlen látván gróffal az 
élén részt vesznek benne a volt 
Bethlen-kormány tagjai is. 

© f i l l é r 



2. oldal. SZARVASI UJSAG 1933. április 12. 

Az eredeti hadikölcsön-
jegyzők kártalanításával 
foglalkozik a kormány 

Gömbös Gyula miniszterelnök, a 
felsőház véderő és pénzügyi bizott-
ságának tárgyalása folyamán, miköz-
ben a hadirokkantak és hadigondo-. 
zottak ellátásáról szóló törvényjavas-
latot tárgyalták, kijelentette, hogy az 
eredeti hadikölcsönjegyzők kártala-
nításának kérdésével a kormány 
foglalkozik és .keresi a megfelelő 
megoldást. 

A miniszterelnök felvilágosító sza-
vai után az együttes biróság a ja-
vaslatot ugy általánosságban, mint 
részleteiben elfogadta. 

A modern családi ház épités 
legolcsóbb megoldásai a Buda-

pesti Nemzetközi Vásáron 

Szarvas község képviselőtestülete 
1933. évi április hó 26. napján 
(szerdán) délután 3 órakor a köz-
ségháza nagytanácstermében rend-
kívüli közgyütést tart az alábbi tárgy-
sorozattal : 
1. Mult közgyűlés jegyzőkönyvének 

felolvasása. 
2. Március havi pénztárvizsgálat be-

jelentése. 
3. Alispáni véghatározat Hicz Mária 

községi szülésznő fegyelmi ügyé-
ben. 

4. Elöljáróság javaslata a Wesse-
lényi-utcai ártézi kut fúrási költ-
ségének biztosítása tárgyában. 

5. Alispáni rendelet köteles tűzoltó-
ság tárgyában. 

6. Községi gyámpénztár 1932. évi 
.zárszámadásának tárgyalása és 
jóváhagyása. 

7. Elöljáróság jelentése az Erzsébet-
ligeti nyári mulató helyiség bér-
beadása tárgyában. 

8. Községi bérlők kérvénye a bér-
leti összegek leszállítása tárgyá-
ban. 

9. Községi gazdaságvezetői állás be-
töltése. 

10. Ág.h. ev. egyházközség kérvénye 
iskolái fentartásához segély 
nyújtása tárgyában. 

11. Elöljáróság javaslata a közpénz-
tárt terhelő világítási kiadások 
csökkentése tárgyában. 

12. Ifj. Liska Soma és társai kér-
vénye a hatósági husszéknek 
jelenlegi helyéről más helyre 
való áthelyezése tárgyában. 

14. Főszolgabírói rendelet Sárkány 
Pál fővégrehajtó részére szabad-
ság engedélyezése tárgyában. 

15. Alispáni határozat: 
a) Krebsz Zoltán járási faiskolai 
felügyelő utiszámlájának kifize-
tése. 
b) Az 1932, évi költségvetésből 
inségenyhités céljaira költségve-
tési hitel biztosítása. 
c) közpénztár fizetőképességének 
biztosításához függőkölcsön fel-
vétele tárgyában hozott képvi-
selőtestületi határozat jóváha-
gyása. 

16. Ábrahám Anna illetőségi ügye. 
17. Komár Pálné illetőségi ügye. 

(Budapesti tudósítónktól.) Érdekes 
kísérletet valósított meg a május hó 
6-án megnyíló Budapesti Nemzet-
közi Vásár vezetősége. Arra töreke-
dett hogy a vásár keretében ne 
csak a kereskedő- és iparostársa-
dalmat érdekig gyáripari cikkeket, 
hanem olyan csoportokat is Vonul-
tasson fel, amelyek a vidéki és vá-
rosi lakosság is minden egyes ré-
tegét egyaránt érdekelhetik. A közel 
20 különbözö ilyen árucsoport és 
kiállítás közül talán a legérdeke-
sebbnek az építőipari bemutató ke-
retébn foglalt számos külön akció 
ígérkezik. 

Méreteiben a legnagyobb ezek 
közül a mintafalvak és mintanyák 
bemutatója. Ez a kiállítás nemcsak 
modellekből és tervrajzokból, hanem 
egy valódi építőanyagokból és a való 
életnek megfelelő méretekben felál-
lított mintatanyából áll. Ott találjuk 
a gazda lakóházát az istállókkal, 
szérűkkel, az udvar minden tartozé-
kával mintaszerű kiállításban, amely-
ből minden gazda megláthatja azt, 
hogyan építkezzék, mivel egészítse 
ki eddigi gazdasági épületeit és ud-
varát és megtanulhatja azt is, milyen 
újításokat, egyszerűsítéseket nyújt e 
téren az ipar oly olcsó áron, mely 
kifizetődővé teszi az uj beruházást. 

A vásár építőipari csoportjának 
egyik-másik érdekessége az újszerű, 

olcsó és mégis minden modern 
igénynek megfelelő családi házak 
bemutatója. A vásár vezetősége itt 
elsősorban azokon akart segíteni, 
akik a vidéken is ma már zsúfolt 
városok forgatagából a nyugalmas 
és egészségesebb városszélekre akar-
nak telepedni. E csoport egyik része 
azt is bemutatja, miképen haszno-
síthatjuk a városszéli épületekhez 
tartozó kertet és udvarokat. A ba-
romfi és apróállattenyésztés, a gyü-
mölcstermelés, a zöldség és vetemé-
nyes kertek minden csinját-binját 
ebben a csoprtban ismerheti meg a 
látogató. 

Igen tanu'ságos az épütetek belső 
berendezését bemutató kiállítás is. 

Érdekes az Alföld öntözésének és 
fásításának lehetőségeit, valamint 
közgazdasági hasznát bemutató cso-
port, amely értékes tanulsággal fog 
szolgálni mindenki számára, aki 
gazdaságának értékét helyes öntöző-
felszereléssel, vagy uj íásitássaf fogja 
emelni. Ezt a csoportot egyébként 
a Duna—Tisza csatorna tervei sze-
rint egészítik ki. 

Csak természetes, hogy az általá-
nos építőipari kiállítás keretében be-
mutatásra kerülnek maguk az építő-
ipari anyaguk, valamint mindazok 
az ujitások is, amelyekkel a modern 
építőipar az utolsó években szolgált. 

Gömbös a Tesz 
örökös vezére 

A Társadalmi egyesületek Szövet-
ségének választmánya Gömbös 
Gyulát örökös vezérelnökké válasz-
totta meg. Gömbös nagy beszéd-
ben hangoztatta, hogy a béke je-
gyében hirdeti a revíziót, a nem-
zeti öncélúságot és a közös nemzeti 
öncélúságot és a közös nemzeti 
építő munkából senkit se akar kizáni. 

Sztrájktilalmi rendelet 
Ausztriában 

Bécsből jelentik : Pénteken a kor-
mány sztrájktilalmi rendelelet bocsá-
tott ki, amely nem csupán azokra 
az üzemekre vonatkozik, amelyek a 
lakosságot gázzal vízzel és villa-
mossággal látják el, hanem a gyógy-
intézetekre és kórházakra, úgyszin-
tén azokra az üzemekre is, amelyek 
nélkülözhetetlen élelmiszereket gyár-
tanak, igy a sütődékre, továbbá a 
vendéglősiparra és italmérésekre, 
azután az ujságüzemekre, minthogy 
az újságok meg nem jelenése al-
kalmat nyújt álhírek terjesztéséré 
és ezzel a lakosság nyugta.anitására. 

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

U j s ó g b m i i . 

A menekülő Peking 
Pekingből jelentik Londonon át 

hogy egész Peking lakossága lázas 
sietséggel pakol, nogy minél előbb 
elutazhasson. Felsőbb parancsra 
ugyanis teljesen ki akarják üríteni 
Pekinget s ugy átadni a japánoknak. 
A királyi palota kincseit is csoma-
golják. Eddig már körülbelül há-
rom tehervonatnyi rakomány ment 
Nankingba, többek között a volt 
kinai császári palota felbecsülhe-
tetlen értrkü jászpisz és porcellán 
gyűjteményét is elszátlitották. 

Apróhirek 
mindenfelől 

Daladier francia miniszterelnök 
tegnap kerületében Orangeban igen 
harcias beszédet mondott Roosvelt 
és a németek ellen. 

HegedUs Gyula a elhunyt világ-
hírű magyar színész bronz mellszob-
rát tegnap leplezték le a Vigadó 
előtti téren. 

A kiutasított angol mérnökök 
tegnap Londonba érkeztek. Óriási 
tömeg fogadta őket. 

Innitzer dr osztrák hercegérse-
ket tegnap egy kiránduláson autó 
karambol érte. Jelentékenyebb se-
besülés nem történt. 

A Dé lmagyarország i Közműve-
lődési Egylet vasárnap tartotta 
Szegeden 30-ik évi közgyűlését. 

A 33-as bizottság ülése 
A harminchármas bizottság hétfőn 

délelőtt ülést tartott, amelyen a rész-
vénytársaságokra vonatkozó törvény-
javaslatot tárgyalták. E javaslat kap-
csolatban van Imrédy költségvetési 
expozéjában mondott azon kijelenté-
sével, hogy az állammal kötött szer-
ződéseket sürgősen revízió alá fog-
ják venni. 

H Í R E K 
Gyógyszertár i inspekció . Az 

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

Felhívják a gazdaközönség fi-
gyelmét a Szudáni fü termelésre, 
amelynek vetése most lesz és a 
száraz éghajlat alatt is sikeresen ter-
melhető. Holdankénti vetőmag szük-
séglet 30 kg. 

Ötszáz mill ió dol lár munka-
nélküli segé lyre . Londonból jeien-
liá: A wjsningtoni kongresszus el-
fogadta azt a törvényjavaslatot, 
amely szerint az egyes államok mun-
kanélküli segélyének kifizetésére 
együttvéve 5Q0 millió dollárt kap-
nak. 

Külföldre utazók részére va-
lutát a Hivatalos aríolyamon kiszol-
gáltat a Szarvasi Takarékpénztár a 
Nemzeti Bank által engedelyezett 
mennyisegöen útlevél és vasúti jegy 
ellenéöen. AZ utlelevelet és vasúti 
jegyet rövid idő alatt beszerzi. 

Öngyi lkos lett e g y bajbajutott 
mezőberény i ö r e g e m b e r . Tragi-
kus körülmények között vetett véget 
életének Csete István 71 éves me-
zőberenyi öregember. Az aggastyán 
ellen az utoobi időben többen tet-
tek feljelentést erőszakosság cimén. 
Csete István, amikor ezt megtudta, 
elhatarozta, hngy a halálban keres 
menekülést a szégyen elöl es a pad-
lás gerendájára felakasztotta magát. 
Amikor raakadtak, már halott volt. 

Elütötte a vonat a s ineken ug-
rándozó kisfiút. Súlyos kimenete-
lű szerencsetienseg történt tegnap 
délben a vasárheiyi nagyáilomas kö-
zelében. A Makóról befutó személy-
vonat mozdonyvezetője észrevette, 
hogy egy kisfiú ugrándozik a sínek 
közötl. Azonnal iigyelmezteió fütty-
jelet adott te, de a gyermek való-
színűleg nem hallotta ezt, mert nem 
tert le a vagányról. Erre a moz-
donyvezető teljes erővel fékezett, 
azonban már késő volt, mert a moz-
dony utolérte és elütötte a tiut, aki 
véresen, összetörve zuhant a sínek 
kőzé. A vonatot megállították, a 
szerencsétlenül járt gyermeket a 
kórházba szállították. Az orvosok 
megállapították, hogy a kisfiú fején 
és testének egyéb részein, eaetleg 
belsejében is súlyos zúzódások van-
nak, azonkivül agyrázkódást is 
szenvedett. A gyermek kiléte még 
ismeretlen. A nyomozás ezirányban 
megindult. 

Hirdessen 
a „ Szarvasi Ujság"-ban. 
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Mindennapos székszorulás, 
vastagbélhurut, felfúvódás, oldalfájás 
légzési zavar, szívdobogás, fejfájás, 
fülzúgás, szédülés és lehangoltság ese-
teiben a természetes „FerencJózsef" 
keserűvíz a bélmüködést , rendbe-
hozza s megszabadítja az embert a 
kellemetlen érzésektől. Nagynevű 
orvosok a Ferenc József vizet fé-
nyes eredménnyel alkalmazzák. A 
Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és fü-
szerüzletekben kapható. 

Diktátori hatalmat kér a bel-
ga kormány. Brüsselböl jelentik: 
A kormány elhatározta, hogy a par-
lamenttől rendkívüli felhatalmazást 
kér pénzügyi dolgokban. Az 1933-
iki költségvetés ugyanis egymilliárd 
irank hiányt tüntet fel. Ennek fede-
zésére messzemenő intézkedések 
lesznek szükségesek. 

A bukott osztrák diákok nem 
Ismételhetnek. Bécsből jelentik: 
Az osztrák közoktatásügyi miniszter 
-rendeletet adott ki, amely szerint a 
több tárgyból bukott középiskolai 
•tanulók az osztályt nem ismételhe-
tik, sőt más középiskolába se vehe-
tők fel. A rendeletet a középiskolai 
túltermeléssel magyarázzák. 

Vasárnap leplezték le Gaál 
• k a s z t o n szobrát. Balatonbogláron 

tegnap, vasárnap leplezték le Gaál 
Oaszton mellszobrát. A független 
kisgazdapárt részéről Turchányi 
Egon mondott beszédet. 

Tilos a politikai pártok tagjai-
ínak a pártjelvényes karszalag 
•viselése. Most jelent meg a bel-
ügyminiszter rendelete, amely a po-
litikai pártszervezetek egyenruha vi-
selésének tilalma tárgyában kelt ko-
rábbi rendeletének kiegészítésekép-
pen oly irányú rendelkezést tartal-
maz, hogy páitjelvényes karszalag-
nak, politikai pártok tagjai által való 
viselése kihágást képez, amely az 
idevonatkozó rendelet büntető ren-
delkezése alá esik 

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

Festékek, lakkok, 
firnisz, zománc, linóleum és bo-
rostyán valamint meszelő- es 
eesetáruk leszállított árban 

MovácsikPá! füszerüzletében 
szerezhetők be. Ugyanott az ösz-
szes permetező szerek gyári 
áron kaphatók. Gyümölcsfa- és 
szőlőpermetezési u t m u t a t ó k 

Ennek az árverésnek megtartását az 
árverés határnapot megelőző utolsó 
előtti hétköznapon déli 12 óráig be 

kell jelenteni. 
185—1933. vght. szám. 

Árverési hirdetmény 
Dr. Készt Ármin szarvasi ügyvéd 

által képviselt Hanzus János javára 
2986 pengő tőke s ennek 1930. évi 
január 2 tői 11*5 százalék kamata, 
egyharmad százalék váltódij és 
230*60 P költség erejéig a szarvasi 
kir. járásbíróság 1930. évi 3712. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési vég-
rehajtás folytán végrehajtást szenve-
dőtől 1930. évi február hó 24-én 
lefoglalt 2000 pengőre becsült ingó-
ságokra a szarvasi kir. járásbíróság 
1300—1930. számú végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak az 
1908. évi XLI tc. 20. §-a alapján j 
a következő . megnevezett dr. Készt 
Ármin ügyv. ált. képv. Zahorecz 
Mihály javára 580*80 P, dr. Készt ( 

Ármin ügyv. ált. képv. Lőwy Sala-
mon javára 488*30 és 32 P, továbbá ; 
a fent megnevezett árverést kérőkön 
kivül az összes foglaltatók javára és 
a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű-
nő más foglaltatók javára is, az árverés 
megtartását ehende'em — de csak 
arra az esetre, ha a kielégítési joguk 
ma is fennáll és ha ellenük halasztó 
hatályú igény kereset folyamatban 
nincs, Szarvason V. Külker. 185—1. 
sz. tanyán leendő megtartására ha-
táridőül 1933. évi április hó 5. 
napjának délelőtti 10 órája tűze-
tik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 
cséplőgarnitura összes tartozékaival 
a legtöbbet Ígérőnek, de legalább 
a becsár kétharmad részéért, 
készpénzfizetés mellett el fogom 
adni. 

Szarvas, 1933. április 13. 

MOLNÁR ISTVÁN 
kir. bir. végrehajtó. 

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

beszerelést és javítást díjtalanul eszközlöm. 

Szarvas Árpád bazár 

SPORT 

Értékes 

megrendelésre készit, régi retikülök 
átalakítását, javítását olcsón vállalja: 

V I T Á L I S I L O N A 
oki. t. iparmüvésznő. 

Bocskay—TAC 2:0 (2:0) 
Bíró: Mácsay. 

A hideg szeles idő dacára is 
szépszámú közönség jelent meg a 

. Horthy-sporttelepen, hogy tanuja le-
gyen a két egyesület bajnoki mér-
kőzésének. A választásnál a szeren-
cse a Bocskaynak kedvezett, mert 
hátba kapta a szelel. Az első fél-
időben majdnem állandóan a tur-

1 keveiek térfelén folyt a játék. A 
! mérkőzést ugylátszott a Bocskay 
: gólzáporral nyeri, azonban Bertók 

és Fazekas I. góljain kivül többet 
nem tudtak rúgni a csatárok. 

A második félidőben a TAC is 
belefeküdt a játékba, vérszegény tá-
madásai azonban a Bocskay masz-
sziv védelmén sorra megtörnek. A 
Bocskayból Melich és Korbely emel-
kedett ki, mig Petykó gyengén kez-
dett, de azután fokozatosan belejött 
a játékba. A TAC játékosai közül a 
kapus érdemel dicséretet. 

Mezőtúri MÁV—Turul 3 : 1 . 
( 1 : 1 ) Biró: Veress. 

A Turul vasárnap elvesztette még 
a reményét is annak, hogy az idén 
bejusson az első osztályba. Vere-
sége - igaz, hogy a biró is erősen 
nyomta őket - megérdemelt volt. A 
csapat csapkodott, sehol egy pasz 
egy jó húzás. Egyedül Farkas ját-
szott elfogadhatóan. Kezdés után 
Klenk szerezte meg a vezetést, rá 
3 perccel Hajdú ordító hibát csinált 
és már kiegyenlítették. A második 
félidőben egész a 37-ik percig a 
Turul támad és ekkor Molnár hibá-

zik. Gól. Aztán még egy gó l A 
Turul tudta, hogy ilyen rossz bíró-
val, mint Veress bajok lesznek és 
ezért szövetségi ellenőrt kért. A 
szövetség Dr. Molnár titkárt küldte 
ki aki maga is megállapította a 
a biró tehetetlenségét és téves Ítéle-
teit, melyek csodálatos módon min-
dig a Turult sújtották. És ha az 
ellenőri jelentés ellenére sem fogják 
ezt a mérkőzést megsemmisíteni, ak-
kor igazán fölösleges minden küz-
delem, mert ugy alakul ki a bajnoki 
tabella, ahogy a bírák akarják, akik 
olykor-olykor rosszindulatuak. 

30 év múlva tért haza 
az elrabolt fiu 

Harminc évvel ezelőtt Mindszent 
községből eltűnt Bara Sándor gaz-
dálkodó Sándor nevü kisfia. A csend 
őrség csak annyit állapított meg, 
hogy a kisfiút sátoros cigányok 
raooiták el, azonban eddig nem si-
került nyomára akadni. A ftu Három-
hazy György néven nevelkedett fel, 
maga is gazdalködó lett és ma 
mar birtoka is van. Háromhazy 
megismerkedett egy Mindszentre val$ 
leannyal, akit eljegyzett. Menyasszo-
nya előtt feüeüte származasanak 
titkát, mire a lany megemlítette, 
hogyan veszett el harminc évvel 
ezelőtt az ő községükből egy gyer-
mek. A körülmények egyezése ioly-
tán Haromhazy levelet irt Baranak, 
hamarosan tisztázódott a gyermek-
rablás relytélye és a történet vége 
az, hogy a most már tíara Sándor 
nevü gazda eladta nógrádi birtOKát 
hazaiért Mindszentre és felesegével 
együtt ott telepedett le. 

f*I FÉLJEN A NAGYADÓTÓL, A 

YELEFUNK1N 

Simon Gyula 
tvillanyerőre berendezett „HATTYÚ1 

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

elfogadtatnak. 

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

t u K O Z * C D V C l l 
tíSZDlEKK A N A G Y . 
A 0 Ö H A 4 . IS t i n ó -
i f f j A A K O l f O L O -

vmu 

Díjtalan 
bemutatás, 
vételkötelezettség 

n é l k ü l , 

• d i a d a l -
t-f 1 u*v«< likbtfm* kúlíld-rw* 

• REKORD* 
T W f ^ W i » » . . — 

, fenti* 
TéfclWtw nddirtifcfcfc 

D A N K Ó 
r á d i ó ü z l e t e 

Á R V A H Á Z 

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

utca és Szent István-utca sarok. 

ddőjárás. 
A szarvasi meteorológiai állomás 

jelentése. 
1933. április 24-én, 

Reggeli hőmérséklet 2'0 C 
Déli hőmérséklet T U L 
Levegő relatív nedvessége 06 /• 
Borultság reggel 
Borultság délben lüü /« 
Légnyomás reggel 750 9 mm 
Légnyomás délben 751-1 mm 
Csapadék leggel 0 , 0 , m n £ 
Szélirány reggel é s z a * 
Szélirány délben északnyugat 
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R Á D I Ó 
Április 25. Kedd. 

9 '15 : Országos Postászenekar. 
Szünetben hirek. 

11M 0 • Vízállásjelentés magyarul 
és németül. 

12* Déli harangszó. 
12*05: Sárközi Sándor és cigány-

zenekara. Szünetben hirek. 
1 : Pontos időjelzés, időjárás- és 

Vízállásjelentés. 
2 '45 : Hirek, élelmiszerárak, piaci 

árak, árfolyamhirek. 
4 : „A jamboree,,. A Magyar 

Cserkésszövetség előadása. 
4*45 : Pontos időjelzés, időjárás-

jelentés, hírek. 
5 : „Mire a tengeri beérett". Szent-

minályi Szabó Mária elbeszélése. 
5*30: Budapesti Hangverseny 

Zenekar. 
7 : „4 tuberkolőzis elleni küzde- i 

lem". Parassin József dr előadása. ' 
7*20. Gyenge Anna énekel, zon-

gorán kísér Polgár Tibor. 
8 : A Király Színház közvetítése. 

„A kék lámpás". Operett 3 felvo-
násban, 5 képben-

Az I. felvonás után pontos idő-
jelzés, hirek. A 11. felv. után időjá-
rásjejentés. 

11*15 : Horváth Gyula cigányzene-
kara Kalmár Pál énekszámaival. 

Lepje m e g i smerőse i t 

BergerMargitnál 
készült fényképekkel . 

II. kerület 53. szám. (Melis-ház.) 

r v 

lfl33^ április 25, 

r o e 

minden este DOBRAY ZOLI 
közkedvelt c igányprímás és zenekara hangversenyez . 

I I I I I I I Ü I M j 

Apróhirdetések díjszabása. 
Hétköznap szavanként 2 fillér va 
sár- és ünnepnap 4 fillér, v a s t a g 
tűvel szedett szónál duplán számit 
A hirdetések ára postabélyegben fe 

beküldhető. 

Olcsón és Ízlésesen szolgál "k? 
László E m m a női szabó (Fisbein' 
ház). 

Kerékpár 
Rádió 
Villany 

io veteítB szét a miit intet! 
Sz trehovsz ky-cégnél 
f i l l é r e s á r o n szerezhetők be : kerékpárok 
varrógépek, rádiók, villamos cikkek, csillárok. 

javítást szakszerűen, 

jótállással v é g z ü n k ! 

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

Fűtse be sz 
o b á i á f, mielőtt megfázna. — De ne 

dobja ki 

P é í l z é í ismeretlen szénre, fára. Honthy-nál nyugod-
^ c tan vásárolhat, ezért • 
a z o n n a l t e ^ e n e%y P r ó b a rendelést. I Havíár Dnni.nfm B 

Kiadó május 1-től a HL ker. Jókai M ^ 
utca 140 számú telfes ház a m e t 
áll 3 szoba, mellékhelyiségekből 
nagy udvarral és gyümölcsös kerlfeí 
Érdek ódni ugyanolt. Ugyanott több: 
Jele házibulor eladó. 

tí f 1 ! ^ 0 . ö r m é n y z u g b a n 3 hold föld 
Érdeklődni a kiadóhivatalban. 

Uj lakás kiadó szoba előszoba 
konyha, speiz, fáskamra és kert. / 
ker. Vajda Péíer utca 381 szám. 

I. ker. Benka Gyula utca 97 Sz 
alatt 2 padolt szobából álló külön 
udvari lakás, külön bejárattal, vala-
mint mellékhelyiségekkel azonnal 
kiadó. 

Két utcai szoba és fatelepnek üres 
telek kiadó. Érdeklődni lehet I m 
szám alalt. ' 

Mérték utáni 

férfi- és női cipőket 
a legújabb párizsi divatlapok 
szerint kész i t a l egkényesebb 

igényeknek is megfe le lően 

Hürkecz divatcipész, 
a polgári iskolával szemben. 

Fölösleges kiadást tesz, ha 

Fonott bútorait 
vidéken rendeli meg, mert azt itt is 
T O T " í f l KtdC kosár-
delhet. U J . IVISS fonóná, 
I., 445. Kovácsik Gyula füszerüzlete 

mellett. 

iy= 

ö z p o n t b a n 
minden este Oláh Oszkár 

és cigányzenekara muzsikál. 

Tulajdonos : W I G I V J ^ R S A i V D O R 

:=LJ 

I h r á z p u s z t a i 

c u i i m u 
ízletes és o lcsó . 

Kérje minden füszerüzletben 

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

Simon-ház) 
a Szarvasi Újság 

és mindennemű tüzelő-
anyag előnyös fizetési 

feltételek mellett 
beszerezhető 

H O L ? 

II. ker. Hunyadi-utca 18, 

Telefon 97. 

Ön 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 legolcsóbban! 

Gross Sándor 
üveg-, porcellán- és keretező üzlete. 
Piac-tér. P i a c . t é r < 

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

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

Szarvasi 
az egész szarvasi járásban 
közkedveltségnek örvend és 
feltétlen sikert eredményez. 

üjság 

üjság 

Készárupiac 
Buza 76 os 14 10—14-25. 77 es 14*35-

14 55. 78-33 14-55-70. 79-es 14*65—14*90 
80-as 14*90-15-05. Árpa 8-60-9-00. Zab 
850-8*70. Tengeri 6 '80-90. Rozs 6 * 5 0 -
6,60 Korpa 5-80-6*00. Irányzat g>enge. 

Határidőspiac 
Buza májusra 13*75-13*76. októberre 

13 64—56. Roís májusra 6 56—57. Ten-
geri májusra 7^05 - 0 6 . Tengeri juliusrá 
6-93—95, Irányzat gyengén tartolt. 

Sertéspiac . 
Felhajtás 3538 Uradalmi 9 6 - 9 7 . Sze-

dett 9 8 - 9 9 . I. angol 100-10-5 115. angol 
9 4 - 9 8 . III. 8 5 - 7 2 . Zsir 1'40-1'45. 
lonna 1*25. irányzat közepes. 

Sza-

j 
Felelős kiadó és laptulajdonos : 

Dr TOKAY LÁSZLÓ 

Nyomatott az „Alföld' nyomdában*. 
Szarvason. 

Felelős vezető: Paczuk Antal.' 


