
II. évfolyam. Szarvas, 1933, április 27. Csütörtök. 94. szám. 

^ ^ í S K ö t i c s r * tp 0 i i -r i Q | n B p i ! f í p 

Előfizetési á rak: 
Negyedévre 4-50 P, egy hónapra 1-50 pengő 

Lapzárta délután 2 órakor. 

A főispán Budapestre 
utazott 

Korossy György főispán hivatalos 
ügyben Budapestre utazott. Vissza-
érkezésének ideje bizonytalan. A 
hét végén azonban Gyulára érkezik. 

A kisantanti értekezlet 
május 15-én ül össze 

Lapjelentések szerint a kisantant 
ezidei értekezlete, amelyet Prágában 
tartanak meg, már május 15-én ül-
össze, mivel május 23-án Genfben 
megkezdődik a Népszövetség Taná-
csának tavaszi ülésezése, melyről 
Tilule-cu román, sem Benes cseh 
külügyminister nem hiányozhatik. A 
A prágai értekezleten ünnepélyes 
formában kicserélik a kisantant uj 
genfi szerződésének ratifikációs ok-
iratait és kidomborítják a három ál-
lam teljes egyetértését. A prágai ér-
tekezlet ulán a kisantant már nem-
zetközi szempontból mint egységes 
politikai szervezet szerepel majd. 

Kiebesberg Kunó gróf emlékének 
istápolására Szeged városa kettős 
emlékmüvet ál it fel. 

Roosvelt és MacDonald megál-
lapodtak abban, hogy a világgazda-
sági értekezletet juniusbsn hívják 
Össze, 

Londonban ma meghalt a Roys-
Roys gépgyár egyik alapitó tagja. 

Pipás Pista bűnügyében szom-
baton Ítélet várható. 

A hőmérséklet emelkedése, az 
Alföldön talajmenti fagyok várhatók. 

A brazil köztársasági elnök autó-
szerencsétlenség következtében lá-
bát törte. 

Nopsa Ferenc báró, az ismertne-
vü magyar tudós bécsi lakásán 
agyonlőtte titkárját, azután öngyil-
kosságot követett el. 

Koss szigetén eddig 119 halottat 
ástak ki. 

Leveldi Kozma Andort, avásáros-
naményi járás volt főszolgabiráját, 
akit Zemplén megye főispánjává 
neveztek ki, ma búcsúztatta járásá-
nak közönsége. 

Felelős szerkesztő; Főmunkatárs : Szerkesztőség és kiadóhivafal : 

1 Dr TOKAY LÁSZLÓ KRÓN FERENC 
SZARVAS, SZENT ISTVÁN-U. 74. SZÁM. 

KRÓN FERENC 
Telefonszám : 6. 

A német 
a numerus 

Berlinből jelentik: A birodalmi 
kormány tagjai a keddi miniszter-
tanácson letárgyalták a német isko-
lákról és főiskolákról szóló törvényt, 
amely előírja, hogy a tanulók és 
diákok számát az összes iskolákon 
és főiskolákon korlátozni kell, még-
pedig oly mértékben, amennyire a 
képzés alaposságának biztosítása és 
az egyes hivatások szükséglete meg-
kívánja. Uj felvételeknél ügyelni kell 
arra, hogy a nem árja származású 
birodalmi németek száma az egyes 
iskolák és fakultások összes diák-
ságához viszonyítva ne lépje tul a 
nem árja lakosságnak a birodalom 
lakosságához való arányszámát. Az 
arányszámot egységesen fogják az 
egész birodalom területére megálla-

a 

pitani. Eme arányszám kerétében a 
nem árja származású németek kö-
zül elsősorban azokat veszik fel, 
vagy hagyják meg, akiknek apja a 
világháborúban a német hadsereg-
ben vagy Németország szöve'sége-
seine'c hadseregében a fronton har-
colt. 

Azok a gyermekek, akiknek szü-
lei vagy nagyszülei közül az egyik 
árja származású, e törvény érteimé-
ben nem esnek a nem árják fogal-
ma alá, amennyiben már a törvény 
kibocsátása előtt megkötött házas-
ságból származnak. Az összes is-
kolákról és főiskolákról kizárják 
azoknak a zsidóknak gyermeket, 
akik 1914. augusztus l-e után a 
keleti vidékekről vándoroltak be. 

zerb kémeket tartóztatott le 
a magyar 

Nagykanizsáról jelentik:A mura-
közi határon szolgálatot teljesítő 
határrendőröknek már régebben 
feltűnt, hogy jugoszláv területről 
gyanús emberek járnak át magyar 
területre és időszakonként hatalmas 
bőrönddel térnek vissza, de soha-
sem a belépő útlevéllel, hanem ke-
rülő uton, szökve térnek yissza ha-

cl. 
Legutóbb az elmúlt szombaton 

figyelte meg a határrendőrség a 
gyanús idegeneket, akik a mura-
kereszturi á lomáson át léptek ma-
gyar területre. Amikor az illetők 
két nap múlva vissza akartak tírni, 
a rendőrség igaroMsra szólította 
fel őket. Az igazoltatás sor in kide-
rült, hogy jugoszláv alattvalók; 
Dober Gusztáv 30 éves kereskedő, 
Noavíni Samu 40 éves építész, 
Verdin István és Simon István nap-

számosok, akik valamennyien sza-
bályszerű jugosiláv útlevéllel vol-
tak ellátva. A jugoszláv alattvalók-
nál egy nagy bőröndöt találtak, 
amelyről alapos vizsgálat után kide-
rült, hogy kettős fenqke van. A bő-
rönd rejtekhelyén sok magyarorszá-
gi fényképfelvételt és viasszal átita-
tott papíron titkos följegyzéseket 
ialál'ak. 

A meglepő felfedezés után a ha-
tárrendőrség a kémgyanus jugoszláv 
alattvalókat a rendőrségre kísérte 
és megkezdte kihallgatásukat. Vala-
mennyien konokul tagadnak és tud-
ni sem akarnak a bőrönd rejtekhe-
lyéről előkerült fényképf.lvéíetekről 
és feljegyzésekről A kémgyanus 
idegeneket a határrendőrség a nagy-
kanizsai rendőrkapitányságra kisérte 
át, ahol tovább folyik ellenük 
a vizsgálat. 

lésről, a világgazdaság talpraállitá-
sáról és a háborús adósságok reví-
ziójáról. 

A francia sajtó csaknem egyhan-
gúan követeli, hogy Herriott ne 
legyen engedékeny a békeszerződé-
sek revíziójának követeléseivel szem-
ben. A lapok washingtoni tudósí-
tói szerint valutaügyi téren az an-
gol—amerikai lárgyalások nem ju-
tottak eredményre. 

A franc'a kormány kedden állam-
tanácsot tartott Lebrun elnöklésével. 
A pénzügyminiszter beszámolt Her-
riot jelentéseiről, majd kijelentette, 
hogy a bizalom előfeltétele az álta-
lános valutastabilitás. Erre vonat-
kozó indítványaihoz az államtanács 
hozzájárul. 

Autóval is be lehet már 
jutni a lagúnák városába 

Rómából jelentik: A velencei uj 
hidat kedden Szent Márknak, a vá-
ros védőszentjének ünnepén nyitot-
ták meg ünnepélyes keretek között 
a trónörökös, mint a király képvi-
selője jelenlétében. A hidat Lafon-
taine bíboros szentelte fel, majd Al-
vera velercei polgármester mondoit 
avatóbeszédet, amely után a trón-
örökös-pár kíséretével a tömeg lel-
kes é!jenzé?e közben áthaladt a hí-
don. 

Roosevelt, Herriot és MacDonald 
az angol nagykövet és Hull külügyi 
államtitkár társaságában tegnap este 
hosszasan tanácskoztak. Beszélge-
tésüktárgya a világpiaci árszínvonal, 
a központi bankok politikája a va-
luta- és a devizakérdések, az ezüst 
áralakulása és a kereskedelmi kor-

, látozások ügye volt 
Az angol sajtó ezzel a megbeszé-

léssel lezártnak tekinti az angol és 
francia államférfiak mostani washing-
toni utjának érdemei részét. Herriot 
távozásakor kijelentette az újság 
íróknak, hogy Roosevelt részletes 
programmot adott nekik a Ieszere-

Tizenhárom év után 
elfogtak egy rablással 

vádolt volt vörös katonát 
Még a kommunizmus idejében 

történt, hogy Dobos Sándor, Faze-
kas István és Farkas József, akik 
akkor vörös katonák voltak, fegy-
veresen behatoltak egy Örkényi 
házba, ahol a ház lakóit leütötték 
és 48 ezer koronát elr. boltak. 

A kommün bukása után Dobost és 
Fazekast elfogták, eliíélttk s ők 
már régen ki is töltötték büntetésü-
ket. Azonban Farkas Jó/sefet nem 
sikerült elfogni, mert a volt vörös 
katona külföldre szökött s mindez-
ideig olt bujkált. Most tizenhárom 
év elmultával ugy gondolta, hogy 
bűnét már elfelejtették és hazajött 
Magyarországra. Azonban Farkas 
alaposan tévedett, mert a határon 
nyomban letartóztatták. Az eljárás 
megindult ellene. 
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Értesülésünk szerint a vármegye 
főispánja, különös tekintettel arra, 
hogy közgyűlés már hosszú idő óta 
nem volt, a május havi közgyűlésit 
május hó első felére szándékozott 
összehívni. Miután azonban a váltó-
áram bevezetés a közgyűlési terem-
ben is nagyobb szabású munkálato-
kat tett szükségessé s ezek a mun-
kálatok mintegy 3 heti időt vesznek 
igénybe, a májusi közgyűlést ennek 
következtében előreláthatólag csak 
május 30 ára hívják össze. 

Kíváncsiságból felvágta 
a hasát 

Hihetetlennek tetsző esetről tettek 
jelentést tegnap a bukaresti rendőr-
ség sérülési osztályának. A jelentés 
szerint egy Kozma Mária nevü 84 
esztendős asszony aki már régen 
betegeskedett, konyhakéssel felmet-
szette a hasát, mert ugy érezte, hogy 
valami daganat van benne és meg 
akart róla győződni, hogy tulajdon-
képpen mitől vannak fájdalmai? Az 
idős asszony a súlyos vérvesztesség 
következtében eszméletét vesztette 
és ugy találták meg a szomszédok. 
Azonnal kórházba szállították és 
kezelés alá vették. Talán meg tud-
ják menteni életét. 

Börtönbüntetésre ítéltek 
egy volt csabai vasutast 

Érdekes házasságszéddgési ügy-
ben hozott ítéletet tegnap a szegedi 
Ítélőtábla Skultéty-tanácsa. 

Balogh Mihály 36 éves szegedi 
segédmozdonyvezető volt a vádlott, 
aki ellen Lajos János csabai főmoz-
donyvezető özvegye tett feljelentést. 

Balogh évekkel ezelőtt Békés-
csabán teljesített szolgálaiot s özv. 
Lajos Jánosnénál lakott, ahol akko-
riban többen is laktak. Balogh csak-
hamar udvarolni kezdeti az özvegy 
nek, rávette azt, hogy többi kvárlé-
lyosát küldje cl. A mozdonyvezető 
házasságot igért Lajosnénak, aki en-
nek reményében sokat költött 
Baloghra. Azonban akkor, amikor 
megegyezés szerint meg kellett volna 
tartar.i, amikor megegyezés szerint 
meg kellett volna tartani az esküvőt, 
Balogh időközben Szegedre helyez-
tette át magát, nem jelentkezett, 
eltűnt. 

A becsapott asszony feljelentést 
tett vőlegénye ellen. A csabai járás-
bíróság törvényszéki hatáskörrel 
Ítélkezett Balogh ügyében, akit 
nyolchavi börtönre és 50 pengő 
pénzbüntetésre ítélt. 

A szegedi tabla ezt az ítéletet 
jogerősen jóváhagyta. 

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. 

a 
A belgrádi államvédelmi törvény-

szék előtt befejeződött Macsek bün-
perének főtárgyalása. Miután a bí-
róság kihirdette, hogy a vád és a 
védelem által benyújtott beadvá-
nyok egy részét elfogadták, más 
részét visszautasították, felolvasták 
a Giornale d'ítaliában és a Vedetta 
d'ítaliában megjelent cikkeket. A két 
lapról a vádlott a törvényszék előtt 
kijelentette, hogy ellenséges állás-
pontot foglal el Jugoszláviával szem-
ben. Az elnök ezután az eljárást 
befejezettnek nyilvánította, majd az 

vegen 

államügyészt felszólította, hogy 
mondja el vádbeszédét. Az ügyész 
előadta vád indokolását és érve-
lését a Macsek ellen, akit az állam 
ellen elkövetett bűncselekménnyel 
vádolt s szigorú büntetést kér. 

Ezután a védő emelke dett szólásra 
és hosszú beszédben igyekezett 
bizonyítani Macsek ártatlan? ágát, 
majd a biróság jóindulatára hivat-
kozva felmentő Ítéletet kért. Az íté-
letet a törvényszék szombaton tíz 
órakor hozza meg. 

sor 

rendezésére 
Amint már jelentettük, a kormány 

4300—1933. számú rendeleiével ka-
matsegélyt nyújt azoknak a gazda-
adósoknak, akiknek tartozása birto-
kuk kataszteri tiszta jövedelmének j 
15-szörösét meghaladja éspedig te-
kintet nélkül arra, hogy mező-, er-
dő-, szőlő-, vagy kerfgazdaságról 
van szó. Kamatsegély jár továbbá 
a házas beltelektuiajdonosoknak is, 
ha tartozásaik a házadóalap 4 és 
felszeresét meghaladjak. 

Emellett a feltétel mellett mind-
ama tartozások után igényelheti a 
kamatsegélyt az adós, amely tarto-
zások vagy a Pénzintézeti Központ-
tal szemben, vagy ennek kebelébe 
tartozó valamely pénzintézettel, va-
lamint az Országos Központi Hitel-
szövetkezettel, vagy ennek tagszö-
vetkezcteivel szemben állanak fenn 

A kamatsegély igénybe vehető az 
1932. évi április hó első napja előtt 
keletkezett kölcsöntartozások ama 
resze után, amely meghaladja a 15-
szürös terhelést éspedig az 1933. 
évi május hó 1-től ugyanezen év 
október hó 31. napjáig terjedő idő-
ben esedi-kes kamatra és meliéktar-
tozásokra. A kamatsegéiy egyaránt 
jár, akár jelzáloggá! van biztosítva 
a kölcsön, akár nem és pedig any-
nyi időtartamra, amennyire a Fizetést 
teljesíti az adós. Például, ha három 
hónapra fizet kamatot, ugy a kikö-
tött haromhavi kamat tekintetében 
részesül kamatsegélyben. 

E kamatsegéiy mértéke évi 2 és 
fél százalek, ha a kölcsön után já-
ró kamat eléri az évi 7 és fél szá-
zalékot, vagy pedig ennél meg na-
gyobb. Ha ellenben a kamat évi 7 
és fél százaléknal kisebb, ugy a ka-
matsegély is annyival kisebb lesz, 
mint amennyivel a kamat az évi 7 
és fél százalékon alul van. Nem jár 
azonban kamatsegéiy az évi 5 szá-
zalékot meg nem haladó kamat 
után. A zálogieveles lörleszíéses 
kölcsöntartozások uián kamatsegély 
nem i^ényelheiö, mert ezeknek a be-
fizetendő kamata már ugy is 5 szá-
zalékra van leszállítva. 

Annak a kiszámításánál, hogy az 
adós tartozása meghaladja-e a ka-

taszteri tiszta jövedelem 15-szörösét, 
a te'ekkönyvbe bejegyzett jelzálogos 
követeléseket kell figyelembe venni. 
De a pénzintézetek követelését ak-
kor is be kell számítani, ha nincs 
jelzálogilag biztosítva. 

A terheket maga az adós köteles 
igazolni, de az ehhez szükséges 
adatok szolgáltatásában a pénzinté-
zet is köteles közreműködni anél-
kül, hogy ezért külön dijat, vagy 
költséget számitana. A kamatsegély 
igénybevételének előfeltételét az 
adósnak annál a pénzintézetnél kell 
igazolnia, amelynél a fizetést telje-
siti. 

A kamatsegély igénybevételéhez 
szükséges igazolványokat a községi 
elöljáróság, valamint a pénzintéze-
tek díjtalanul kötelesek kiállítani és 
mindenféle okirat és másolat, amely 
a kamatsegély előfeltételeinek iga-
zolására szolgál, il etékmentes. 

Ha valamely gazda, akinek tarto-
zása a kataszteri tiszta jövedelem 
15-szörösét meghaladja, kamatse-
gélyt óhajt igénybe venni, ugy for-
duljon a községi elöljárósághoz, vagy 
a hitelező pénzintézethez az okmá-
nyok beszerzése végett és ha iga-
zolta eladósodásának ezt a mérté-
két, ugy az illető pénzintézetnél je-
lentse be, hogy igénybe akarja ven-
ni a 2 és fél százalékos kamatse-
gélyt Az esedékes kamat megfize-
téskor már csak a kikötött kamat 
összegenek 2 és fél százalékkal le-
mérsékelt í észét lesz köteles az adós 
gazda kamat fejében a pénzintézet-
nél megfizetni. 

Ha vita támad abban a kérdés-
ben, hogy jár-e kamatseg'ély az il-
lető gazdának, ugy az adós kérel-
mére a Pénzintézeti Központ, vagy 
ha az 0 . K. H. szövetkezetnél tar-
tozik a gazda, ugy az Országos 
Központi Hitelszövetkezet határoz. 

Ezzel az ujabb kamatmérséklés-
sel összesen körülbelül 32 millió 
pengőre rug az a kamatengedmény, 
amelyet a Gömbös-kormány a gaz-
dák javára eddig hét hónap alatt 
el tudóit érni. Október hó végéig, 
amikor ez a legújabb kamatsegély 
lejár, a kormány a gazdatartozások 

kamata kérdésében végleges rende-
zést szándékozik keresztülvinni. 

Délvidéki Kongresszus* 
sal kezdődik az ötödik 

Szegedi Ipari Vásár 
Az Alföld gazdasági életben je-

lentős szerepet vivott ki az elmúlt 
öt esztendő alatt a Szejedi Ipari 
Vásár. Az idén május 27 junius 5 
között rendezi meg a szegedi ipar-
testület az ötödik Szegedi Ipari Vá-
sárt, amely az eddigieknél szélesebb 
keretek közölt, színesebb csopor-
tokban, gazdagabb anyaggal ad 
számot a vidéki kézmüiparosság fel-
készültségéről, haladásáról és ver-
senyképességéről. 

Az idei vásárral kapcsolatosan 
nagyjelentőségű mozgalmat kezde 
ményezett a szegedi ipartestület. Azt 
a gondolatot vetette fel, hogy a dél-
vidéki városok 1934-ben rendezze-
nek ipari, kereskedelmi és mezőgaz-
dasági kiállítással kapcsolatos vá-
járt. A szegedi ipartestület átiratban 
fordult a délvidéki városok keres-
kedelmi és ipartestületeihez, vala-
mint a gazdasági egyesületekhez, 
melyeket május 28-án délelőtt 10 
órára meghívott Szegedre, Délvidéki 
Kongresszusra. A kongresszus ke-
retében a jövő évi Délvidéki Vásár 
tervével kapcsolatosan vita-délutánt 
rendeznek. Ezen azokat az ipari, 
kereskedelmi, mezőgazdasági, szo-
ciális, pénzügyi, művészeti kéidése-
ket vitatják meg, melyek a Délvidé-
ket és általaban az egész Alföldet 
egyformán érdeklik. 

Lapunk utján is felkéri a kong-
resszus vezetőcége mindazokat, akik 
a Délvidék problémáival foglalkoz-
nak, hogy gondolataikkal, javasla-
taikkal támogassák ezt a mozgalmat 
és esetleges indítványaikat már most 
közöljék Tonelli Sándor dr kama-
rai főtitkárral, (Szeged, Kereskedel-
mi és Iparkamara.) 

A Szegedi Ipari Vasárt Fabinyi 
Tihamér kereskedelemügyi miniszter 
fogja megnyitni, melyre 33 száza-
lékos utazási kedvezményt engedé-
lyezett. A vásár vezetősége filléres 
vonatokat kért erre az alkalomra 
Pécsről, Miskolcról, Debrecenből, 
Gyuláról, a Szecsev vonalairól és 
Budapestről. 

Ha lá lozás . Kutsovszki Béla, a 
helybeli gimnázium veit szorgalmas 
tanulója, I. éves papnövendék 18 
éves korában hosszas szenvedés 
után elhunyt. Temetése csütöi tökön 
délután lesz a róm. kat. ótemetőbe. 

M O Z I 
A „Frecska Mozgó"-ban ma dél-

után 5 és este 8 órakor az Emden, 
a hösök hajója kerül előadásra. Iz-
galmas, a néző figyelmét elejétől 
végig lebilincselő filmen lepereg a 
világháborúból oly emlékezetes hősi 
hajón egy szerelmi regény. 
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Országos Magyar 
SZARVASI UJSAG 3. oldal 

Az Országos Magyar Dalosszövet-
ség az idén Budapesten junius hó 

;24.-én és 25-én rendezi meg XXIII. 
országos versenyét, melyre eddig 
162 egyesület nevezett be, közel 
10,000 dalossal. A legjobb dalár-
dák fognak versenyezni az országos 
versenyen és odaítélésre kerül a ki-
rály és kqrmápyzódij is. Az orszá-
gos versennyel kapcsolatban meg-
tartják a dalosszervezetek a magyar 
dal ünnepét is, melyen nemcsak a 
versenyen résztvevő dalárdák, ha-
nem a Budapest és környékén lévő 
dalárdák is teljes számmal részt 
fognak venni, úgyhogy a nagy dal-
ünnepen közel 20.000 dalos fogja 
az összkarokat énekelni. 

A magyar dalünnepen, mely a 
Parlament előtti Kossuth Lajos-téren 
fog lefolyni, a dalosok mellett 1C00 
cigányzenész és 500 tagból álló ze-
nekar fog a legszebb magyar da-
lokkal és nótákkal szerepelni. 

Az Országos Magyar Dalosszövet-
ség verseny és ünneprendező bi-
zottsága az utolsó szervezési mun-
kálatokat végzi, melyből megálla-
pítható, hogy az eddigi versenyeket 
messze felül fogja múlni a XXllí. 
országos dalosverseny. 

A tótok szomorú 
helyzete 

A lót néppárt zsolnai nagygyűlé-
sén Tíso József képviselő — mint 
•a Slovak irja — foglalkozott a tót-
ság helyzetével Csehországban. A 
cseheknél — mondotta — hiányzik 
a tótokkal való szolidaritás érzése. A 
íótok nemzeti önállóságát nem is-
merik el, sőt, veszélyeztetik. Leta-
gadják, hogy van tót nyelv. 

A tót nemzeti vagyont pusztítják, 
hogy a tót nemzet elgyengüljön és 
lehetetlenül beolvadjon a cseh nem-
zetbe. Prága programja a tótság el-
szegényesitése és célja a / , hogy a 
Felvidék gazdaságilag elvérezzék. 

Festékek, lakkok, 
firnisz, zománc, linóleum és bo-
roslyán va amint meszelő- és 
ecsetáruk leszállított árban 

Kovácsik Pál füszerüzletéhcn 
szerezhetők be. Ugyanott az ösz-
szes permetező szerek gyári 
áron kaphatók, Gyümölcsfa- és 
szölőpermetezési u t ni u t a t ó k 
ingyen kaphatók! 

rr • r avas. 
A szarvasi meteorológiai állomás 

jelentése. 

1933. április 26-án. 
Reggeli hőmérséklet 3 8 C 
Déli hőmérséklet 14 0 C 
Levegő relativ nedvessége 39% 
Borultság reggel 50'Vo 
Borultság délben 50'Vo 
Wgnyomás reggel 754 4 mm 
Légnyomás délben 753*5 mm 
Csapadék reggel 0.0 mm 
Szélirány reggel észak 
Szélirány délben észak 

H Í R E K 
Gyógyszertári inspekció. Az 

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

Ülések a vármegyén. A várme-
gye főispánja a kisgyülést keddre, 
május 2-ára összehívta. A közigaz-
gatási bizottság május 8-án, hétfőn 
tart ülést a vármegyeháza kis tanács-
termében. 

Riadókészültségben lesz május 
elsején a bécsi rendőrség. A bé-
csi renc'őrség értesült, hogy május 
elsején a szociáldemokraták és a 
kommunisták nagyarányú lürtetést 
fognak rendezni. Hogy a múltban 
már annyiszor előfordult rendza-
varások ne forduljanak elő, a bé-
csi rendőrség vezetői ugy intézked-
tek, hogy hétfőn május 1-én riadó-
készültségben fog állni a bécsi ren-
dőrség. 

Külföldre utazók részére va-
lutát a hivatalos árfolyamon kiszol-
gáltat a Szarvasi Takarékpénztár a 
Nemzeti Bank által engedélyezett 
mennyiségben útlevél és vasúti jegy 
ellenében. Az utielevelet és vasúti 
jegyet rövid idő alatt beszerzi. 

Öngyilkos lett egy budapesti 
cukrász. Nagykovácsi hatarában 
tegnap délután egy 50—60 év kö-
rüli jólöltözött férá holttestét talal-
ták meg. Megállapították, hogy az 
öngyilkos Schmidt Antal isméi t 
budipesti cukrász, aki revolverrel 
végzett magával. 

Tüntető felvonulást rendeztek ! 

Chikágóban a tanitók. Chikágó-
ban komoly méretű zavargást ren-
dezett több ezer városi tanitó, akik 
tüntető felvonulást taitottak, tiltako-
zásul az ellen, hegy mindeddig nem 
fizették meg töb > havi, 29 millió 
dollárt kitevő fizetési hátralékukat. 
A tüntetők meg akarták rohanni a 
bankokat, ugy, hogy valamennyi 
bank helyiségét ideiglenesen bezár-
ták. Többek között ostrom alá vet-
ték az egyik legnagyobb chikágói 
bankot, ugy, hogy 200 rendőr csak 
nehezen tudta gummibotokkal meg-
védeni a bankokat. 

Banditák ki akarták fosztani 
Ileana hercegasszony kastélyát. 
A jassyi kerületben katonailag me^-

m VtUlH A N&GYADÖTÓL, & 
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Megjöttek az uj kerékpár és alkatrészek leszállított árai. 
Kerékpár javításnál csak kizárólag az anyagértéket számítom fel, 

beszerelést és javítást díjtalanul eszközlöm. 

Szarvas Árpád-bazár 

szervezett rablóbanda garázdálkodik. 
Az erdőben a banda formális ütkö-
zetbe bocsátkozott a csendőrséggel. 
Az elfogott banditák elárulták, hogy 
ki akarták fosztani Ileana herceg-
asszony kastélyát is. 

Hét fontért vett egy farmot 
gyémántbányát talált rajta. Jo-
hannesburgban magas korban meg-
halt Mrs. Sam Wammer, az első 
fehér nő, aki a délafrikai Raed kör-
nyékén letelepedett. Férje 1873-ban 
a Colesberg kerületben 7 fontért 
vett egy farmot, amelyet rövidesen 
60 000 fontért adott el, miután gaz-
dag gyémántbányát talált rajta. 

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. 

Gyujtogatók garázdálkodnak 
Bakonycsernyén. Bakonycsernye 
községben keddre virradó éjjel is-
meretlen tettesek felgyújtottak Ko-
zák István gazda pajtáját. A Rtüz 
csakhamar átterjedt Gyurics Pál 
gazda pajtájára is. Mire a tűzoltók 
megérkeztek, mindkét pajta porig 
égett. A kár meghaladja -az 12C0 
pengőt. A csendőrség erélyes nyo-
mozást indított a gyujtogatók kéz-
rekeritésére. 

Értékes 

megrendelésre készit, régi relikülök 
átalakítását, javítását olcsón vállalja: 

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

an 
bemutatás, 
véteSköteSezettség 

n é l k ü l , 

D A N K Ó 
r á d i ó ü z l e t e 

ÁRVAHÁZ 

Mindazon mérgezési esetek 
l eküzdésénél , melyeket romlott 
élelmiszerek idéznek elő, a termé-
szetes „Ferenc József" keserűvíz 
azonnali használata fontos segéd-
eszközt képez. Híres orvostudomá-
nyi könyvek felsorolják azt is, hogy 
a Ferenc József viz többek közt 
ólommérgezésnél, mint specifikus 
ellenszer kitűnően beválik. A 
Ferenc József viz gyors és biztqs 
hatású, kitűnő gyomor- és béltisz-
titó szer. A Ferenc József keserű* 
v , 'z gyógyszertárakban, drogériákban 
és füszerüzletekben kapható. 

Tutankamen sírjának felfede-
zője felkutatja Nagy Sándor 
sírját. Howard Corler, Tutankamen 
sírjának felfedezője, kijelentette, hogy 
60.000 fontot gyűjt Nagy Sándor 
sirjának felkutatására, amely szilárd 
meggyőződése szerint csak Alexand-
riában lehet. A sir minden valószí-
nűség szerint sok fémből készült 
műtárgyat tartalmez s felfedezése 
régészeti és mütörténeti szempont-
ból el fogja homályosítani Tutan-
kamen sirjának feltárását. Nincs 
kizárva azonban, hogy a sirt tenger 
borította el s ezért kutatásai során 
buvárkészüléket is fog használni. 

Kölcsönt kapnak azok a gaz-
dák, akik áttérnek a gyümölcs-
termesztésre. A kormány a gyü-
mölcstermesztés előmozdítására 
nagyszabású tervet ^dolgozott ki. 
Mindazok a gazdák, akik almater-
mtsi tésre kivannak áttérni, holdan-
ként 200 pengő kölcsönt kaphatnak 
amelynek visszefizetése 1944-ben 
veszi kezdetét. Szilvánál holdanként 
330 pengő, őszibaracknál 640 pengő 
kölcsönt adnak. Előbbinél a vissza-
fizatés 1942-ben, utóbbinál 1939-ben 
veszi kezdetét. 

Avantgardisták iMagyarorszá-
g o n . Augusztus 2-án mintegy ezer 
avantgárdista érkezik Budapest ié . 
Az olasz vendégek vidéki városokba 
is ellátogatnak és megjelennek a 
gödöllői cserkészvilágjamboreon -is. 

villanyerőre berendezett „HATTYÚ" 
mosódájábah Szarvason: 

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

elfogadtatnak. 

Szarvas, II., Kossuth-utca 
36. szám. 
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• • • Ön nem hisz! 
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. 

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

R Á D I Ó 
Április 27. Csütörtök. 

9 15 ; A rn. kir. Mária Terézia 1. 
honvédgyalogezred zenekara. Vezé-
nyel Fricsay Rihárd. Szünetben 
hirek. 

11*10: Vízállásjelentés magyarul 
és németül. 

12: Déli harangszó az Egyetemi 
templomból, időjárásjelentés. 

12'05 : Bertha István szalonzene-
kara. Szünetben hírek. 

1 : Pontos időjelzés, időjárás- és 
Vízállásjelentés. 

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

4 ; Pósa L^josné ifjúsági felolva-
sása. 

4*45 : Pontos időjelzés, időjárás-
jelentés, hírek. 

5 : A m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium rádióelőadássorozata. 

5—5.30 (Budapest II): Gramofon-
J e n i e k . 

5 .30 : Gramofonlemezek. 
6 3 0 : Angol nyelvoktatás. 
7 : Bárányi János zongorázik. 
7-30 : Munkásfélóra. 
8 : Díszhangverseny a Zeneművé-

szeti Főiskola nagyterméből. 
10*30: Pontos időjelzés, időjárás-

jelentés, hirek, ügetőversenyeredmé-
nyek. Utána Rácz Béla és cigány-
zenekara. 

Mérték utáni 
f r pt r f f « • Vf | t férfi" es noi cipőket 
a legújabb párizsi divatlapok 
szerint készit a legkényesebb 

igényeknek is megfelelően 

Hürkecz divatcipész, 
a polgári iskolával szemben. 

Lepje meg ismerőseit BergerMargitnál 
késztilt fényképekkel. 
II. kerület 53. szám. (Melis-ház.) 

Fölösleges kiadást tesz, ha 

Fonott bútorait 
vidéken rendeli meg, mert azt itt is 
megren- JC-f I / j c c kosár-
delheti " J • I V I S Ö fonónál 
1., 445. Kovácsik Gyula füszerüzlete 

mellett. 

r B E 

Az 
kávéház és éttermében 

minden esíe DOBRAY ZOLI 
közkedvelt cigányprímás és zenekara hangversenyez. 

Óriási ditoiftcid mgtlo szét a p i i s árakat í 
Sztrelxovsz ky-cégnél 
f i l l é r e s á r o n szerezhetők b e : kerékpárok, 
varrógépek, rádiók, villamos cikkek, csillárok. 

írógép \ 
Kerékpár / javítást szakszerűen, 
Rádió j jótállással végzünk! 
Villany ) 

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

s z o b á j á t , mielőtt megfázna, 
dobja ki 

De ne 

Pé í l Z é t * s m e r e f * e n szénre, fára. Honthy-ná l nyugod 
tan vásárolhat, ezért 

3 . Z O f l f i c l 1 t e g y e n egy P róba rendelést. Haviár Dani -u tca 83, 

c«ÍÍ?S5 a s 
asJyá é̂ as-si 

p v > w? 
minden este Oiáh Oszkár 

és cigányzenekara muzsikáim 

Tulajdonos 2 W 1 G N 1 5 R 8AJVDOR 

ih rázpusz ta i 

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

Kérje minden füszerüzletben 

Az „Alföldi-nyomdá-
ban készül (II., 74. 

Simon-ház) 
a Szarvasi Újság 

cimü politikai napilap 

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

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

az egész szarvasi járásban 
közkedveltségnek örvend és 
feltétlen sikert eredményez. 

Szarvasi Újság 

k . j . 

Apróhirdetések díjszabása: 
Hétköznap szavanként 2 fillér, va-
sár- és ünnepnap 4 fillér, vastagbe-
tüvel .szedett szónál duplán számit, 
A hirdetések ára postabélyegben te 

beküldhető. 

Olcsón és Ízlésesen szolgál ki 
Lász ló Emma női szabó (Fisbein-
ház). 

Kiadó május 1- töIaIIL ker. Jókai Mór 
utca 140 számú teljes ház, amely 
áll 3 szoba, mellékhelyiségekből, 
nagy udvarral és gyümölcsös kerttel. 
Érdeklődni ugyanott. Ugyanott több-
léle házibufor eladó. 

Eladó Örményzugban 3 hold föld 
Érdeklődni a kiadóhivatalban. 

Uj lakás kiadó szoba előszoba, 
líonyha, speiz, fáskamra és kert. I. 
ker. Vajda Péter 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. 125 
szám alatt. 

Tűzifa, t ő s z e 
és mindennemű tüzelő-
anyag előnyös fizetési 

feltételek mellett 
beszerezhető 

H O L ? 

Schlesingerne 
II. ker. Hunyadi-utca 

Telefon 97. 

Készárupiac 
Buza 76 os 14 i0-14'25 . 77 es 14*35-

14 55. 78-as 14*55-70. 79-es 14-65—14*90 
8Ö-as 14-90—15-05. Árpa 8*60-9 00. Zab 
8 50—8*70. Tengeri 6*80—90. ^ o z s 6 * 5 0 -
6,60 Korpa 5*80—6'00. Irányzat gyenge. 

Határidőspiac 
Buza májusra 1375—13*76. októberre 

13 64—56. Rozs májusra 6 55—57. Fen 
geri májusra 7 0 5 - 0 6 . Tengeri júliusra 
6*93—95. Irányzat gyengén tartott. 

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

dett 9 8 - 9 9 . I. angol 100—10 5115. angol 
94—98. III. 85—72. Zsír 1*40—1'45. Sza-
lonna 1*25. irányzat közepes. 

:es5» 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
Dr TOKAY LÁSZLÓ 

Nyomatott az „Alföld" nyomdában. 
Szarvason. 

Felelős vezető: Paczuk Antal. 
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