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

Lapzárta délután 2 órakor. 

Port Artúrt 
újra megnyitották 

a japánok 
Londonból jelentik : Port Artúrt, a 

már évek óta nem használt hadi-
tengerészeti kikötőt, a japánok újra 
megnyitották, hivatkozással a mand-
zsúriai változásra. Mandzsúria kor-
mánya Oroszországhoz intézett ujabb 
'éleshangu jegyzékben május 10-ig 
követeli vissza a kinai keleti vasút 
orosz területen visszatartott mozdo-
nyait és kocsijait. Ha május 10-ig 
a szovjet ezt a vasúti anyagot ki 
nem adja, Mandzsúria teljesen el-
zárja határait Szibéria felé. 
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Török dohányért 
magyar lovakat 

exportálunk. 
Az elmuit hetekben Halász Lajos 

földbirtokos a Lótenyésztők Orszá-
gos Egyesületének vezetője, nagy-
jelentőségű tárgyalásokat folytatott 
Angorában a török kormánnyal. 
Sikerült is megállapodásra jutni, 
amennyiben mintegy 5 millió érték-
ben lovakat szállítunk a törököknek 
és az ellenértéket dohányban kapjuk 
meg. A tranzakció részleteiről még 
folynak a megbeszélések. 

Felelős szerkesztő: 

Dr TOKAY LÁSZLÓ 
Főmunkatárs : 

KRÓN FERENC 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
SZARVAS, SZENT 1STVÁN-U, 74. SZÁM. 

Telefonszám : 6. 
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Tóth András 

g 
Nyolc évvel ezelőtt történt, hogy 

Tóth András békésszentandrási gaz-
dálkodót rejtélyes körülmények kö-
zött meggyilkolták. 

Abban az időben egy Ambrus 
Imre nevezetű egyént gyanúsítottak 
a gyilkossággal. Meg is indították 
ellene az eljárást, bizonyítékok hiá-
nyában azonban a törvényszék kény-
telen volt felmenteni a gyilkosság 
vádja alól. A gyilkos kilétét mind a 
mai napig nem sikerült megállapí-
tani a csendőrségnek. 

A napokban azután egy levél 
alapján uj utakon indult el " a rend-
őri nyomozás, hogy fényt derítsen 

a nyolc év előtt bűnügyre. Az eré-
lyes nyomozás s a rengeteg időt 
elrabló tanúkihallgatások meg is 
hozták az eredményt és rávezették 
a nyomozás vezetőit a rég elfelejtett 
bünteít megfejtésére. 

A legújabb adatok szerint a nyo-
mozás a tanúkihallgatások során bi-
zonyossá vált, hogy a gyilkosságot 
három békésszentandrási gazdale-
gény követte el. A legényeket, Csi-
szár Imre három fiát letartóztatták, 
mert jóformán már is bizonyítva 
van, hogy annak idején ők támad-
ták meg és verték agyon Tóth 
Andrásf. 

elbocsátás 
A kuría konkrét ügyben hozott 

ítélete szerint a szolgálati viszonnyal 
össze nem egyeztethető, hogy az 
alkalmazott a munkahelyiségben 
többi alkalmazott előtt — bárha 
idegességből is — az ügyvezető 
igazgatót becsmérlő, súlyos, becsü-
letsértő kifejezésekkel aposztrofálta. 
Az alkalmazottnak ez a viselkedése 
okul szolgálhat a rögtöni elbocsá-
tásra. 

Kötelet tett a nyakára 
és kiugrott a padlásajtón 

Szegedről jelentik : Különös mó-
don követett el öngyilkosságot Papp 
György 19 éves szentmihályteleki 
legény. Szülei lakásán felment a 
Padlásra, kötelet erősített az egyik 
gerendára, a kötél másik végét a 
nyakára hurkolta, majd a padlásaj-
tón kiugrott és a falmellett függve 
maradt és megfulladt. Mire az ön-
gyilkosságot felfedezték, a fiatal 
tegény már halott volt. Valószínűleg 
gyógyíthatatlan betegsége miatt vált 
m eg az élettől. 

Politikai és gazdasági körökben 
hire járt hogy a Gömbös-kormány 
uj rendet kíván teremteni az igaz-
gatósági tagságok terén. A hirek 
szerint az összes minisztériumok 
bizalmas rendelkezést kaptak, mely-
nek értelmében a legrövidebb időn 
belül le kell mondatni a miniszte-
riális tisztviselőket a különböző 
igazgatósági tagságairól az állam 
felügyelete alá tartozó vállalatoknál. 
Természetesen vannak olyan válla-
latok és gazdasági szervezetek, 

melyeket állami felügyelet vagy 
irányítás nélkül hagyni nem lehet, 
ezeknek vezetőségében továbbra is 
hel) et kell foglalnia az állami tiszt-
viselőknek. Ezekre vonatkozólag, 
hir szerint, a kormány intenciója 
az, hogy az állami felügyeletet gya-
korló tisztviselők a jövőben munká-
jukat minden ellenszolgáltatás és 
díjazás nélkül végezzék, sem tanti-
ém cimén, sem egyéb címen nem 
vehetnek fel pénzt a felügyeletükre 
bízott vállalattól. 

Külön postakocsik hordták 
a születésnapi ajándékokat 
és üdvözléseket Hitlernek 

Berlinbői jelentik : Hitler kancel-
lár csütörtöki születésnapja fantasz-
tikus méretű nemzeti ünneppé ala-
kult ki egész Németországban. A 
hivatalos ünnepséget Berlinben a 
porosz belügyminisztérium előtti 
díszszemle vezette be. A felvonulás 
élén nagyobb rendőrosztag haladt, 
utána a német hadilobogót és a ho-
rogkeresztes zászlót vitték, majd 
pedig azután a nemzeti szocia-
lista párt két rohamosztaga vonult 
fel s a menetet az acéisisakosok 
százada zárta be. A Hedwigszékes-
egyházban ünnepélyes istentisztelet 
volt, amelyen résztvett Ágost Vilmos 
herceg és a nemzeti szocialista fiárt 

sok más birodalmi gyűlési és or-
szággyűlési képviselője. Az utakon 
mindenfelé jótékonysági célra árul-
ták Hitler kedvenc virágát, a havasi 
gyopárt. Több mint háromezer ur-
nánál folyt a gyűjtés és a jövede-
lemből az üdülésre szorult gyerme-
kek nyaralásának költségeit fedezik. 
Az egész város lobogódiszbe öltö-
zött és különösen üunepies volt 
azoknak az utcáknak képe, amelyek-
ben a nagy áruházak vannak. Ezek 
mindenütt kitűzték a német hadi-
lobogó mellett a nemzeti szocialisták 
zászlaját is. 

Két napja alig győzi a kancellári 
hivatal a'születésnapi ajándékok át-

vételét. A hivatal egész személyzete 
az ajándékok rendezésével és kicso-
magolásával foglalkozik. A posta 
különszolgálatot rendezettbe a sok-
ezer üdvözlőtávirat és levél eljutta-
tására a kancellári hivatalba. 

Dr. Kvasz György 
elszámolási bünperében 
felmentő Ítéletet hozott 

a törvényszék 
A törvényszék szerdán délután 

hirdetett ítéletet dr. Kvasz György 
békéscsabai ügyvéd elszámolási 
bünperében. A tanuk és az írás-
szakértők kihallgatása után dr . 
Unghváry tanácselnök kihirdette a 
törvényszék ítéjetét, amely szerint a 
biróság felmentette a vád alól a volt 
ügyvédet. 

Dr. Tompa Gyula ügyészségi 
elnök a vád képviseletében fellebe-
zést jelentett be az itélct ellen s igy 
a ^ ügy a szegedi tábla elé kerül. 

Dollfuss beszámolója 
Bécsből jelentik : A nemzeti tanács 

keresztényszocialista egyesülésének 
vezetősége csütörtökön Buresch dr. 
tartományi főnök elnöklésével több-
órás ülést tartott. Dollfuss szövetségi 
kancellár ez alkalommal részletesen 
beszámolt római utjának eredmé-
nyeiről. A vezetőség a szövetségi 
kancellár jelentését nagy megelége-
déssel tudomásul vette. 

mindenfelől 
H a n a u e r István püspök tegnap 

Rómába utazott. 
MacDona ld angol miniszterelnök 

ma délután érkezik a Berengarián 
Newyorkba. 

Idő jós l a t . Megismétlődő esők, 
élénkebb légáramlás. 

Az Interparlamentáris értekez-
let mai ülésén a magyar delegátus, 
Láng Boldizsár elnökölt. Az érte-
kezlet elnökségét az olasz király 
ma kihallgatáson fogadja. 

K o p e n h á g á b a n egy ember fel-
gyújtotta a parlament épületét mert 
irigyelte a német parlament égését. 

A szeged i Ipartestület elhatároz-
ta hogy bojkottálja a német ipar-
cikkeket mindaddig, amiga magyar 
iparcikkeket a németek nem enge-
dik be. 
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Megírtuk, hogy a bécsi Lands-
gericht fogházából csütörtökön dél-
előtt Laskay Dénest, a svájci magyar 
borház sikkasztó igazgatóját Buda-
pestre szállítják. A távirati értesí-
tésre, mely az osztrák hatóságoktól 
a budapesti ügyészségre érkezett, 
egy fogházőrt küldöttek Hegyesha-
lomig Laskay elé. Laskay Dénes 
osztrák börtönőröktől kisérve, 11 
óra után néhány perccel érkezett a 
hegyeshalomi állomásnál, óhol a 
rtiagyar rendőri kirendeltség vette át. 
•Ugyancsak átvették azokat a jegy-
zőkönyveket és iratokat is, amelye-
iket az osztrák ügyészség a Laskay-
ügy nyomozása során vett fel. 

Laskay Dénes a hegyeshalmi ha-
tárállomáson a déli személyvonat in-
dulásáig a rendőri kirendeltség őri-
zetében volt, a vonatra azonban 
már a Budapestről kiküldött fogház-
őr kíséretében szállott fel. 

Laskayt Hegyeshalomnál egy har-
madosztályú kocsi külön fülkéjében 
helyezték el. Győrnél azonban olyan 
sok utas ült vonatra, hogy Laskay 
fülkéjébe is sokan szálltak be. A 
svájci magyar borház igazgatója 
este 6 óra 10 perckor érkezett Bu-
dapestre, ahol a Ferencvárosi pá-
lyaudvaron szállt le s onnan taxival 
tette meg az utat a börtönőr kísé-
rete mellett a Markó-utcai fogházba. 
Laskayt a hosszú vizsgálati fogság 
teljesen megtörte, az utazás alatt ; 
többször heves zokogás fogta el és 
börtönőre előtt állandóan ártatlan-
ságát hangoztatta. 

PHImrttt ai iroiapt 
Sarka András jármii lakos leánya, 

Mária, az esküvőjét tartotta. Az 
örömapa vejének, Berecki Károlynak 
a lakásán mulatozott s amikor éjfél-
után haza akart menni, amint az 
ajtón kilépett, valaki ugy fejbevágta, 
hogy eszméletlenül esett össze. A 
nyomozás során megállapították, 
hogy a tettes Győrfi Endre volt, aki 
azzal védekezett, hogy a menyasszony 
az öccsének azt mondotta, hogy a 
zenészekkel nem rendelkezik más, 
csak a vőlegény, ezért mérgében az 
örömapán töltötte ki bosszúját. 
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Uj papírpénzt 
bocsátanak ki 
Amerikában 

Az amerikai kormány javaslatot 
terjeszt elő, mely az elnököt diktá-
tori teljhatalommal ruházta fel az 
összes pénzfelhigitási intézkedések-
kel kapcsolatban. Ugy tudjuk, hogy 
Roosevelt már hozzájárult ezekhez a 
a javaslatokhoz, melyek őt többek 
között uj papírpénz kibocsátására, 
a dollár aranytartalmának módosí-
tására és dollár-értékrögzitő tanács 
felálitására hatalmazzák fel. 

Junius 25-én lesz a bizonyítvány 
kiosztás az iskolákban 

Hóman Bálint kultuszminiszter 
rendeleteket adott ki az 1932—33. 
tanév befelyezése és az 1933—34. 
tanév megnyitása tárgyában. A ren-
delet hatályon kívül helyezi az is-
kolai nagy szünidő meghosszabbí-
tása tárgyában tavaly kiadott ren-
deletet. A rendelet a következő ren-
delkezéseket tartalmazza: 

1. Valamennyi alsó- és középfokú 
tanintézetben és középiskolákban, a 
tanévzáró ünnepséget junius 25-én 
kell megtartani és ezen a napokon 
kell a bizonyítványokat kiosztani. 

2. Az uj tanévben az ünnepélyes 
megnyitást szeptember 10-én kell 
megtartani és a rendes tanítást szep-
tember 11-én kell megkezdeni. 

Szabadlábra helyezték 
a 

Mult év szeptemberében Budapest 
közelében szörnyű szerencsétlenség 
történt. Vigh Mihály és Hegyesi 
László autószerelők kipróbálták As-
bóth László légcsavaros autóját s 
eközben történt a szerencsétlenség, 
mely két emberáldozatot követelt. A 
halálos baleset ügyéből kifolyólag 
Asbóth Oszkárt gondatlanságból 
okozott emberölés miatt a törvény-
szék Krayzell-tanácsa kétévi fog-
házra ítélte és elrendelte azonnali 

letartóztatását. 
Asbóth Oszkár a letartóztatás el-

len felfolyamodással élt a táblához, 
amelynek Dusardy- tanácsa csütörtö-
kön zárt ülésben hozott hatarozatá-
val elrendelte Asbóth Oszkár azon-
nali szabadlábrahelyezését arra való 
tekintettel, hogy a vádlottnak ren-
des foglalkozása van, szökésétől 
nem kell tartani. Az üggyel külön-
ben a tábla jövő hónapban foglal-
kozik érdemileg. 

Vérvizsgálat alapján 
találtak meg 

egy elcserélt gyermeket 
Szolnokról jelentik : Kertész Gyula 

vizvezetékszerelő segédjének, Orvos 
Jánosnak felesége áldott állapotban 
a bábaképzőbe került, ahol meg is 
született a gyermeke. 

Az intézetben a gyermekeket — 
amint az másutt is szokás — együtt 
fürdetik, együtt viszik orvosi vizitre 
mindegyiken van azonban valami 
külső jelzés, amelyről az anya is, az 
ápolónő is felismeri őket. 

Mégis megtörtént a hiba: Orvos 
János kisgyermeke összecserélődött 
egy másik csecsemővel és anyai ér-
zés ide, salamoni bölcsesség oda, 
sem az egyik, sem a másik an>a 
nem tudta az elcserélt gyermekek 
közül a magáét. 

Nagy volt a rémület, persze a be-

tegek ijedten kérdezgették, hogy lesz 
most, mint lesz most: kiderül-e az 
igazság, vagy örök marad a rejtély. 

És ekkor ütött mellére a tudo-
mány. 

— Most jövök én — mondotta 
határozottan és egyszerűen. 

Kihívták gyorsan Orvos Jánost a 
bábaképzőbe és vért veitek tőle' 
Megszúrták egy kicsit a csecsemő-
ket is: egy-egy vércseppet nekik is 
megért, hogy megtudják az igazsá-
got. 

Pár percnyi vizsgálat után az or-
vos rámutatott az egyik kis síró ap-
róságra. 

Orvos Jánosné boldogan ölelte 
meg a gyermekét. 

Négy pengő lesz 
a 

Sokszor foglalkoztunk már a kor-
mány ígéretével mely szerii-t junius 
1-én megszűntein a bolettát A 
boletta megszüntetésével kapcsolat-
ban uj elgondolások kerültek elő-
térbe, melyeknek főbb irányelvei 
tekintetében ki is alakult már az il-
letékes körök véleménye. 

Beavatott forrásból arról értesü 
lünk hogy az úgynevezett termelési 
segély szisztémája fog érvényesül-
ni az uj gabónaértékesitési rendelet-
ben, melyet előreláthatóan május 
legelső napjaiban minisztertanácsba 
visznek és rövidesen utána publi-
kálnak is. A gazdák, a fogyasztók 
és a kereskedők sőt a malmok kí-

vánságait és érdekeit is lehetőség 
szerint figyelembe veszi az uj javas-
lat, melynek főbb rendelkezései elő-
reláthatóan a következők lesznek 
a gazda bárkinek eladhatja felesle-
geit a kereskedelem teljesen szabad 
lesz. Mivel azonban tisztán a világ-
piaci ár nem fedezi a termelési 
költséget, a kormány segélyt óhajt 
nyújtani a gazdáknak, melynek 
mérvét és szétosztási arányát később 
fogja megállapi'ani, akkor ha a be-
vételi kérdés tisztázódik. A jövőben 
a kormány csak oiyan mértékben 
fogja támogatni a gazdákat/ amilyen 
mértékig rendelkezésre áll majd az 
őrlési alap bevétele. Egységesen 

4—5 pengő lesz minden mázsa 
buza és rozs őrlési adója, melyet 
nagy és kismalomnak, fővárosinak 
és vidékinek egyaránt meg kell fi. 
zetni, illetve le kell róni. Csupán 
az önellátók nem fognak őrlési adót 
fizetni, akik a föltámasztandó liszt-
őrlési tanúsítvánnyal szállítják be a 
malmokhoz a kenyérmagvat. Viszont 
őrlési tanúsítványt csak megállapított 
fejadag erejéig kaphat községi elöl-
járóságtól az őstermelő szegődmé-
nyes gazdasági munkás stb. 

A jelenlegi 12-50 pengős boletta 
és őrlési adóval szemben mindössze 
4—5 pengő terhet fog viselni a 
liszt, tehát a kenyér jóval olcsóbb 
lesz. 

Remény van tehát a fogyasztás 
emelkedésére és annak a közgazda-
sági alaptételnek az érvényesülésére 
hogy az árak a munkabér stb. 
az olcsóbb kenyérhez igazodva, 
mérsékeltebb lesz. 

Egyetlen kérdés marad még nyit-
va, a buza és lisztkivitel lebonyolí-
tása. Ez azonban megoldódik akkor 
ha uj atapokra helyezik a kiviteli 
és beviteli ügyeket. Az importáruk 
fe!árából fogják részben támogatni 
a buza és lisztkivitelt, másrészt pe-
dig az Ausztriával és Olaszország-
gal kötött, Csehszlovákiával és 
Svájccal kötendő szerződések kvó-
tamegállapodásai biztosítják majd 
legalább 3—4 millió métermázsa 
magyar buza deficitmentes kivitelét. 

Tizezer embert vettek 
őrizetbe március óta 

Poroszországban 
Berlinből jelentik: A porosz bel-

ügynisztéríum birodalmi biztosa ren-
deletet intézett a rendőrhatóságokhoz, 
amelyben kimutatást kért a március 
elseje óta történt letartóztatásokról. 
A kimutatás szerint tizezer embert 
tartóztattak le március óta Porosz-
országban. 

Két héttel ezelőtt a miskolci rend-
őrség Friedmann Lipót kocsmárost 
és Klein Sándor ügynököt valuta-
üzérkedés miatt letartóztatta. A két 
valutaüzérnél nagyértékü valutát 
találtak. A látszat szerint ez a két 
valutaügynök valóság zugtőzsdéí 
alapított Miskolcon, ahova vidékről 
is járták az üzérek. Éppen ezért a 
nyomozásba a csendőrséget is be-
vonták és a csütörtöki nap folyamán 
Alsóhangonyban letartóztatták Nóvák 
Józsefnét és Csernyák Miklósnét. 
Ennél a két asszonynál 11.520 
csehkoronát találtak. Tekintve, hogy 
tettenérésről volt szó, az asszonyo-
kat azonnal őrizetbe vették és be 
fogják őket szállítani a miskolci 
ügyészség fogházába. A nyomozást 
a legnagyobb eréllyel tovább folytat-
ják, mert a jelek arra mutatnak, 
hogy a felsőmagyarországi valuta-
üzéreknek egy nagy arányú szer-
vezkedését sikerül majd ártalmatlanná 
tenni. 
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Mdücsí 
is az BtiriMif I l i 

Az Eternit-panama ügyében, mint 
Ismeretes, a rendőrség, majd az 
ügyészség előzetes letartóztatásba 
helyezte Czárán Péter miniszteri 
osztálytanácsost, továbbá Klein Mór, 
áz Eternit Rt. igazgatóját és Holló 
Istvánt, a társaság mérnökét. A vizs-
gálóbíró mind a három gyanúsítot-
tal szemben elrendelte a vizsgálati 
dogságot, amit a vádtanács is fenn-
tartott. 

Czárán Péter és két társa most 
Ifelfolyamodással fordultak a királyi 
fáblához és kérték szabadlábra he-
lyezésüket. A tábla Harmath-tanácsa 
^csütörtökön foglalkozott zárt ülésben 
& kérdéssel és a felfolyamodást mind 

három vádlót ra vonatkozóan el-
utasította. 

Czárán osztálytanácsos és két 
társa ezek szerint továbbra is fogva 
marad. 

Tegnap reggel véres szerencsét-
lenség történt Vásárhelyen az egyik 
szentesi utféli tanyán, ahol egy bu-
dapesti cég export céljaira szalma-
préselési üzemet tart fenn. A pré-
selőgépnél állott alkalmazásban Győri 
Imre 34 éves munkás, a szerencsét-
lenség áldozata, akinek balkezét a 
tömőgép etetője egy óvatlan pilla-
natban elkapta és véres cafatokra 
tépte. 

A szerencsétlen munkást még dél-
előtt bevitték a vásárhelyi közkór-
házba, ahol műtétet végeztek rajta. 

Most a sebészeti osztályon ápolják. 

Á budapesti királyi törvényszék 
^gy tisztességtelen verseny miatt 
megindított konkrét perben meg-
hozott ítélete tartalmazza a követ-
kezőket: A versenytörvénybe ütközik 
at, ha valaki versenytársa üzle-
tébe igyekvő vevőt az utcán meg-

- szóllitja és arra akarja rábeszélni 
őket, hogy nála vásároljon, ő majd 
megrendelést is szerez számára. — 
Ugyancsak a versenytörvénybe Üt-
közik a konkurrensnek az a kijelen-
tése, hogy a versenytárs cége rövi-
desen megszűnik, az illető már nem 
is kap hitelt, mindent készpénzért 
vásárol s ezért mégis drágán árusit. 
**mmmmmm^wmmmmmmmm 

l-epje meg Ismerőseit 

készült fényképekkel. 

I I kerület 53. szám. (Melis ház*) 

Hirdessen 
a S z a r v a s i 

Ü j s é g b a n . 

HÍREK 
Gyógyszertári inspekció. Az 

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

Lehár Ferenc kitüntetése. Pá-
risi jelentés szerint a francia köz-
társaság elnöke Lehár Ferenc zene-
szerzőnek a becsületrend parancs-
noki keresztjét adományozta. 

Csehszlovákia uj követe a kor-
mányzónál. A knrmányzö ünnepé-
lyes kihallgatáson fogadta Miios 
Kobr csehszlovák rendkívüli köve-
tet és meghatalmazott minisztert, 
aki megbízólevelét és elődjének 
visszahivólevelét nyújtotta át Az 
üdvözlő és válaszbeszéd elhangzása 
után a kormányzó beszélgetést foly-
tatott az uj követtel, majd megszó-
lítással tüntette ki a követ kíséreté-
ben megjelent Frantisek Cerny és 
Josef Sedivy követségi tanácsoso-
kat, valamint Vladimír Khek és Jan 
Simák követségi titkárokat. Az ün-
nepélyes aktusnál közreműködtek 
Kánya Kálmán külügyminiszter és 
Uray István államtitkár, a kabinet-
iroda főnökhelyettese. 

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 utlelevelet és vasúti 
jegyet rövid idő alatt beszerzi. 

Baleset. Súlyos szerencsétlenség 
érte szerdán este Várdi Balázs 52 
éves napszámos, békéscsabai Horthy 
Miklós-utca 66. szám alatti lakost. 
Amint az állomásról hazafelé igye-
kezett, elesett, jobb lábfeje a vas-
úti sinek közé szorult és eltörte a 
lábszárát. A szerencsétlenség szín-
helyéről a lakására vitték. Sérülése 
olyan súlyosnak bizonyult, hogy 
kórházba kellett szállítani. 

A belügyminiszter jóváhagyta 
a benzolgyár építését. A belügy-
miniszter értesítette Sipőcz Jenő bu-
dapesti polgármestert, hogy enge-
délyezi a benzolgyár felépítését. A 
Gázgyár egymillió pengőt fordit a 
benzolgyár létesítésére és ezt az 
összeget az üzem nyugdíjpénztárától 

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

beszerelést é s javitást díjtalanul eszközlöm. 

pfási MSálj 
Szarvas Árpád-bazár 

veszik kölcsön tízévi visszafizetésre. 
Évenkint mintegy 150 vágón motor-
hajtási célokra szolgáló benzol ke-
rül majd ki a Gázgyárból és évi 
200—250.000 pengő tiszta haszonra 
számítanak a benzolgyár üzeméből. 

Országos vásár Endrődön. A 
községhez érkezett hivatalos értesí-
tés szerint a legközelebbi országos 
vásárt Endrőd községben május 
13-án tartják meg. 

A Békéscsaba - L ö k ö s h á z a kö-
zött május 15 tői meginduló moto-
rosjárat Békéscsabáról 16'30-kor 
indul és 17i4-kor érkezik meg Lö-
kösházára. 

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. 

Gyermekelőadás. Jánovszky 
György evang. tanitó növendékeivel 
vasárnap délután műsoros előadást 
rendez az árvaházi díszteremben. 
Növendékei két színdarabot, ének 
és szavalatot adnak elő. Jánovszky 
tanítónak többoldali nagy elfoglalt-
sága melleit ez a különálló gyer-
mekkulturális munkája, nemcsak a 
szülők, hanem a gyermeklelket sze-
rető nagyközönség támogatását és 
elismerését valóban megérdemli. 

Betiltották az „Egyenlőségw-et . 
A belügyminisz er az „Egyenlőség" 
cimü heti folyóiratot 1933. április 
22-től május 5-ig betiltotta. Május 
5-től julius 21-ig (erjedő időre 
pedig kolportázsjogát elvonta, 
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Amikor arcszine fakó, szürkés-
sárga és tekintete bágyadt, amikor 
szomorú, nyomott hangulat és ne-
héz álmok gyötrik, amikor epepan-
gás, gyomorfájás, felfúvódás és fej-
nyomás kínozzák, olyankor tanácsos: 
néhány napon át reggel éhgyomor-
ra 1—1 pohár természetes és kitűnő 
„Ferenc József" keserüvizet inni, 
Az orvosok azért rendelik a 
Ferenc József vizet oly gyakran, 
mert ez sok esetben a rosszullét okát 
megszünteti és az egész szervezetet 
felfrissíti. A Ferenc József keserű-
víz gyógyszertárakban, drogériákban 
és füszerüzletekben kapható. 

Harangavatás. A furugyi evang. 
hívek régi vágya teljesült. E héten 
érkezett meg a Slezák öntődéből a 
közadakozásból beszerzett harang-
juk. Ünnepélyes felavatását Szelényi 
János igazgató-lelkész vasárnap dél-
után végzi. Az ünnepségre folynak 
az előkészületek, amelyben a furu-
gyi lakosság felekezeti különbség 
nélkül örömmel veszi ki részét. 

Díjtalan 
bemutatás, 
vételkötelezettség 

n é l k ü l , 

l a T i r r ' T i 

ajándékot 
megrendelésre készit, régi retikülök 
átalakítását, javítását olcsón vállalja: 

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

Festékek, lakkok, 
firnisz, zománc, linóleum és bo-
rostyán, vaiamint meszelő- és 
ecsetáruk leszállított árban 

Kováomik Pái fümxonüxlotóbon 
szerezhetők be. Ugyanott az ösz-
szes permetező szerek gyári 
áron kaphatók. Gyümölcsfa- és 
szőlöpermetezési u t m u l a t ó k 

Simon Gyula 
villanyerőre berendezett „HATTYÚ" 

mosódájában Szarvason: 
Gallértisztitás 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, iL, Kossuth-űtca 
36. szám. 

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> 
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R Á D I Ó 
Április 22. Szombat 

9'15: Nagy Ilonka hegedül, Raj-
noga Klára énekel és Lakaíos Árpád 
szakszofonozik, zongorán kísér Pol-
gár Tibor. 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 : Gyermekjátszóóra. 
4*45 : Pontos időjelzés, időjárás-

jelentés, hirek. 
5 : „A játék mint tanító és nevelő 

eszköz". Horváth Károly előadása. 
5*30 Gudimel énekkar. 
6*10: Rádió amatőr posta. 
6-10—6*40: (Budapest II.) Gra-

mofonlemezek. Utána a hét esemé-
nyei. 

6 -40: Bodrics Béla és cigány-
zenekara. 

7.30 ; Tóth Imre emlékirataiból: 
„Paulay a rendező". 

8 : „A Budapesti Nemzetközi 
Vásár és a mezőgazdaság" Marshall 
Ferenc előadása. 

8*45 : Daljáték a Studióból.„Tün-
dérszerelem". 

10*45: Pontos időjelzés, időjárás-
jelentés, hírek, lóversenyeredmények. 
Utána gramofonlemezek. 

Hirdessen a 
Szarvasi Újságban. 

Fölösleges kiadást tesz, ha 

ÍFonott Bútorait 
vidéken rendeli meg, mert azt itt is 
megren- * kosár-
delheti * / / « J Í I S S fonöná, 
I., 445. Kovácsik Gyula füszerüzlete 

mellett. 

Mérték utáni 

férfi- és női cipőket 
a legújabb párizsi divatlapok 
szerint készit a l egkényesebb 

igényeknek is megfe l e lően 

Hürkecz divatcipész, 
a polgári iskolával szemben. 

S l ^ l E 3E 

Az Árpád szálló 
kávéház és éttermében 

minden este DOBRAY ZOLI 
közkedvel t c igányprímás és zenekara hangversenyez . 

— _ _ _ d 

Apróhirdetése 

r . 

i detonácíú vetelte szét a mit á 
Sz trehovsz ky-cégnél 
f i l l é r e s á r o n szerezhetők be : kerékpárok, 
varrógépek, rádiók, villamos cikkek, csillárok. 

í r ó g é p \ 
Kerékpár / javitást szakszerűen, 

Villany ) 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 . 

Az „A!föId"-nyomdá 
ban készül (II., 74. 

Simon-ház) 
a Szarvasi Újság 

citrui 

í h r á z p u s z t a i 

E 1 I E E E 
ízletes és o lcsó . 

Kérje minden füszerüzletben 

Fűtse bc s z ö b á Í H mielőtt megfázna. — De ne dobja ki 

Pe r i Z é t i s m e r e t l e n szénre, fára. Honthy-nál nyugod-
tan vásárolhat ezért azonnaltegyen egy próba rendeiést. 
Haviár D a n l m t c a 83 

r 
ö ^ p o n f b a i i 

minden este Oláh Osmkár 
és cigányzenekara muzsikál. 

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

Ön nem hiszi e l? . . . 
Qyőződjék 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. 

a legolcsóbban! 

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

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

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

Újság 

az egész szarvasi járásban 
közkedveltségnek örvend és 
feltétlen sikert eredményez. 

Szarvasi üjság 

Apróhirdetések díjszabása 
Hétköznap szavanként 2 fillér va* 
sár- és ünnepnap 4 fillér, v-astáffbe-
tűvel szedett szónál duplán sz&mii 
A hirdetések ára postahelyedben ú 

beküldhető. m 

Olcsón és Ízlésesen szolgái 
László E m m a női szabó (Fisbein*' 
ház). 

Kiadó május 1-től a III. ker. Jókai Mfa 
utca 140 számú teljes ház, amelv 

1 áll 3 szoba, mellékhelyiségekből 
nagy udvarral és gyümölcsös kerttel 
Érdeklődni Ugyanott. Ugyanott több* 
léle házibutor eladó. 

Eladó Örményzugban 3 hold föld 
! Érdeklődni a kiadóhivatalban. 

és mindennemű tüzelő 
anyag előnyös 

feltételek mellett 
beszerezhető 

H O L ? 
r 

II. ker. Hunyadi-utca 

Telefon 97. 
r > iviív;* 

Terménytőzsde, 
Készárupiac 

Buza 76 os 14'35—14*50. 77-es 14-60— 
14-80. 78-as 14*80-95. 79-es 15 00—15'15 
80-as 15*15—1530. Árpa 8*70-9 00. Zab, 
8'14—8-60. Tengeri 6*80-90. Rozs 6*85-
6.95 Korpa 5*90-6*00. Irányzat barátságos* 

Határ idősp iac 
Buza májusra 13*75—13*76. októberrfr 

12*41—43. Rozs májusra 6 96—97. Ten-
geri májusra 7 0 5 - 0 6 . Tengeri juliusra 
7*52—53. Irányzat egyenetlen. 

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

dett 94—96. I. angol 100—10 5115. angol 
9 4 - 9 8 . III. 8 3 - 7 2 . Zsir 1*38-1*45. Sza-
lonna 1*25. irányzat lanyhat. 

rr • * avas. 
A szarvasi meteorológiai állomás 

jelentése. 

én. 
4-2 C 
7*9 G 

70°/c 
1C0 'o 
100 vo 

745*6 mm 
745'6 mm 

0.0 mm 
délnyugat 
délnyugat 

1933. április 21-
Reggeli hőmérséklet 
Déli hőmérséklet 
Levegő relatív nedvessége 
Borultság reggel 
Borultság délben 
Légnyomás reggel 
Légnyomás délben 
Csapadék reggel 
Szélirány reggel 
Szélirány délben 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
Dr TOKAY LÁSZLÓ 

Nyomatott az „Alföld* nyomdában*, 
Szarvason. 

Felelős vezető: Paczuk Antal, 


