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A Harminchármas Bizottság elfo-
gadta azt a rendelettervezetet, mely 
szerint 2 «/» százalék kamatsegélyt 
kapnak a pénzintézetekkel szemben 
eladósodott gazdák közül mindazok, 
akiknek az adóssága a kataszteri 
tiszta jövedelem tizenötszörösét meg-
haladja. A kamatsegély legfeljebb 
félévre szól, abban az esetben, ha 
az adós folyó évi május hó 1-től 
terjedő idő alatt tényleges fizetést 

it a Hangya 
Mezőtúrról jelentik: Zakár Jenő 

volt földbirtokos, Hangya Szövetke-
zeti igazgató, lakásán főbelőtte ma-
gát és azonnal meghalt. Leányaihoz 
és Beliczfcy Kálmán rendőrtanácsos-
hoz búcsúleveleket intézett. Az igaz-
gátő megirja a levelekben, hogy csa-
ládi baj miatt évekkel ezelőtt kény-
telen volt visszavonulni a társadalmi 
szerepléstől és ez késztette az ön-
gyilkosságra-. 

Földrengés pusztított 
a török partvidéken 

Istambulból jelentik: A vasárnap 
reggeli földrengés, amelyet a buda-
pesti obsze rva tó r i umingá i husz 
percig jeleztek, ázsiai Törökország 
nyugati partvidékén pusztított, a 
szmirnai partoktól egész Rhodos 
szigetéig. Ugy a török fennhatóság 
alatt álló kisázsiai partvidék, mint 
a Görögországhoz tarlozó parii 
szigetek-megsínylették a földrengést 
Az első jelentések szerint a föld-
rengéskatasztrófának legalább ötven 
halottja van. Egyedül a Szporádok 
szigetcsoportjához tartozó Kosz 
szigetén, amely Rhodostól mintegy 
200 kilométerre fekszik északnyu-
gatra, harm'nc emberéletet követelt 
a földrengés. A sebesültek száma 
ezen a szigeten száz fölött jár. 
Nizürosz szigetén, Kosz és Rhodos 
közölt, szintén nagy pusztítást oko-
zott a földrengés, Ugy Kosz mint 
Nizürosz szigetén tőbbszáz ház ro-
mokban hever. A kisázsiai partvi-
déken a legerősebb földlökéseket 
Szmirnában érezték. 

¥ 

a 
A gazdasági válság kérlelhetetlen 

kemény ökle a kondorosi csárda ki-
lincsén pihen. 

A régi betyár világ romantikájá-
nak ez a megmaradt és Arany Já-
nostól oly kedvesen megénekelt 
épülete más kézre kerül és az a hir 
kering, hogy csárda jellegétől a re-
álisabb hasznosítás miatt megfoszt-
ják. Ez csak feltevés. Lehet, hogy 
a mult más meggyőződésre vezeti 
az uj birtokost és meghagyja Kon-
dorosnak ezt a kedves emlékét. 

Mindenesetre, minél több törté-
nelmi és népies emléket veszítünk, 
annál kevesebb marad meg az élő 
múltból. 

A betyárvilág a régi formájában 
elmúlt ugyan, de megmaradt belőle 
a hires betyárok nevéhez fűződő 
mese, amely a puszták fiait is a 
nemeslelküség koszorújával tudta 
megkoszorúzni. 

Fájó volna azért is, ha tényleg 
megszűnne a kondorosi csárda, mert 
élne ajkunkon egy dal, amelynek 
történelmi hátterét elsöpörte a kö-
nyörtelen számítás. A kondorosi in-
telligencia országos mozgalmat akar 
indítani arra,, hogy a kondorosi 
csárdát, mint népies életünk egy 
mütörténelmi emlékét továbbra is 
megmentse. 

• r es r • 

kérdésekről tárgyaltak Buda-
pesten az osztrák 

Bécsbe érkeztek azok az osztrák 
keresztényszocialista politikusok, kik 
Buresch dr., a keresztényszocialista 
párt parlamenti vezére vezetésével 
két napig Budapesten voltak. Meg-
érkezése után Buresch ' nyomban 
nyilatkozott a bécsi újságírók előtt 
s hangsúlyozta, hogy az osztrák 
keresztényszocialista politikusok bu-
dapesti utjának kizárólag magánjel-
lege volt. Elmondotta, hogy régi 
politikai barátaikat keresték fel a 
magyar fővárosban. 

A volt kancellár ezután még el-
mondotta, hogy Gömbös Gyula mi-
niszterelnök, Kánya Kálmán külügy-
miniszter és Kállay Miklós földmi-
velésügyi miniszter, valamint Z chy 
János gróf és a Mezőgazdasági Ka-

mara elnökségével folytattak tárgya-
lást a két ország közös gazdasági 
törekvéseiről. Kijelentette, hogy in-
tencióik teljes mértékben megfelelnek 
az osztrák kormány szándékainak. 
Tanácskozásaikon különösen sok 
szó esett az idegenforgalomról. Az 
osztrák politikusok rámutattak, hogy 
Ausztriában teljes a rend és a nyu-
galom, hogy eloszlassák az ausztriai 
helyzet miatt táplált esetleges aggo-
dalmakat. 

Jakonczig dr. osztrák kereskede-
lemügyi miniszter szombaton dél-
után ugyancsak hosszasan tárgyalt 
Ausztria és Magyarország gazdasági 
együttműködéséről Gömbös Gyula 
miniszterelnökkel. 

A csehek és a szerbek 
el akarják tiltani a magyar 
rádió használatát 

A kisantant mindent elkövet a 
a magyar anyaország és az elszakí-
tott magyar területek között lévő 
kul urkapcsolaíok megszakítására. 

Mialatt a magyar kulturát Európa 
valamennyi rádióprogramja megbe-
csüli, a csehszlovák és jugoszláv 
hatóságok a revízió gondolatától való 
félelmükben rémeket látnak és az 
elszakított magyarság lelkét a magyar 

hazai szó hangjától is el akarják 
tiltani. A Vrbaske Novine cimü lap 
most azt találta ki, hogy a magyar 
rádió előre kidolgozott terv szerint 
Jugoszlávia belső békéje ellen ter-
jeszt híreket és állandóan revíziós 
reményekkel nyugtalanítja az elsza-
kított területek magyarságát. Hogy 
mennyire alaptalan ez a rémlátás, 
annak legfőbb bizonyítéka az a tény, 

hogy a bécsi és berlini rádió is 
ugyanazt a híranyagot adja, mint a 
magyar. 

Nem is a híranyagban van a 
hiba, hanem abban a lelkiismeret-
furdalásban, amely ilyen átlátszóan1 

hamis vádakkal kovácsol ujabb jog-
fosztásra ürügyet. 

Tökéletesen igaza van az Evening 
News vezércikkének, amely azt 
mondja, hogy Prága az egész vilá-
got francia propagandaelőadásokkal 
iparkodik a maga részére megnyerni 
és rádiójával a revízió ellen uszítani. 

Hisszük, hogy az illetékes magyar 
kormánykörök épp ugy, mint az 
egész kulturvilág Ítélőképessége, 
egyaránt megtalálják a módját annak, 
hogy ilyen ujabb nemzetközi jog-
fosztás kísérletétől a magyar szó és 
muzsika ellenségeinek egyszersmin-
denkorra kedvét vegyék 

Békéscsabáról jelentik: Könyves 
Tóth Kálmán szabómester, a bé-
késcsabai ipartestület volt elnöke, 
felakasztotta magát és meghalt. A 
valamikor tekintélyes vagyonnal ren-
delkező 'és a közéletben is szerepet 
vivő szabómester anyagi gondjai 
miatt vetett véget éleiének. Tragikus 
halála általános részvétet keltett. 

mindenfelől 
Herriot mintegy három óráig tár-

gyait Washingtonban Roosewelttel 
a revízió, a leszerelés és a hadi-
adósságok kérdéséről. 

Tyler népszövetségi megbízott 
ujabb fizetéscsökkentést javasol. Leg-
újabb jelentésében kedvezőbben lát-
ja az államháztartást és gazdasági 
helyzetet, de további személyi taka-
rékosságot Iát szükségesnek. 

Debrecenben es*y ttkaritónő gyil-
kos merényletet követeti el leánya 
ellen, azután öngyilkosságot kibé-
relt meg. 

Hitler kijelentette, hogy a forra-
dalomnak csak akkor lesz vége, ha 
az egész német világot kivül belül 
teljesen újjáalakítják, 

. Á . r a © f i l l é r 
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Vasárnap este boldogan mosoly-
gó szülők és érdeklődők távoztak 
az egyházi díszteremből. Jánovszky 
György ev. tanító I.-H. növendékei-
vel dramatizálva előadta a feftáma-
dási jelenetet. Utána ugyancsak a 
magyar feltámadás reménysége szó-
lalt meg mély átérzéssel a gyerme-
kek ajkán. 

Szavalatok és ima tanították az 
előadást. A gyermekek jó kiejtése, 
és kézmozdulatai meglepő készült-
ségről tettek tanúságot. A vallásos-
ság és hazafiasság, eme államfenn-
tartó pillérek mélyen bele vannak 
építve a gyermekszivekbe, ami a 
szerző és betanító tanítónak is örö-
möt és elismerést hozott. 

^ ^ m H M W 

Jogerősen felmentették 
Baghy Károlynét 

A büntető törvényszék Horváth -
tanácsa, mint ismeretes, mult év 
augusztusában megállapította, hogy 
Baghyné tettét jogos önvédelemből 
követte el és ezért őt felmentette. 
A királyi tábla Kállay-tanácsa ugyan-
csak felmentő Ítéletet hozott Baghy-
né ügyében, csupán az indokolás-
ban állapította meg, hogy Baghyné 
félelemből és megzavarodottságból 
történt túllépése is elég indok volt 
a felmentő ítélet helybenhagyására. 

A Kúria Polgár-tanácsa hétfőn 
délelőtt tárgyalta végső fokon az 
ügyet, Ítéletében most már jogerő-
sen felmentette Baghynét a bűncse-
lekmény vádja alól. 

Sir Leonard Rogers, híres angol 
orvos, az tngol birodalmi leprael-
lenes szövetség ülésén kijelentette, 
hogy sikerült megtalálnia a lepra 
gyógyszerét. A chanlmodgra- és 
hydnocarpus-olajjal folytatott kezelés 
eredményeként remélhető, hogy egy 
évtizeden belül teljesen ki fogják 
irtani a leprát, Angliában jelenleg 
50 leprabeteget kezelnek egy London 
közelében levő intézetben. 

FlOffl 

Békésszentandráson folyó évi áp-
rilis hó 22-én a Körösnek Barecz 
és Ambrus tanyák közötti szakaszán 
öngyilkosságot kísérelt meg egy nő. 
Tettének elkövetése előtt is gyanú-
san viselkedő nőre figyelmes lett 
ifj. Csík György, ki nem tévesztve 
öt szem előtt s abban a p'llanatban, 
mikor az ismeretlen nö a vizbe ve-
telte magát, ő is utána ugrott és 
nag) nehezen sikerült kimentenie az 
életuntat. A megmentett nőt egy 
közeli tanyába vitték, majd jelentést 
tettek a rendőrségnek, mely megin-
dította a vizsgálatot az ügyben. 

Tárgyalások Csehszlovákiával 
A legközelebbi napokban cseh-

szlovák delegáció érkezik Budapestre 
hogy a magyar kormány szakértői-
vel ujabb kompenzációs megállapo-
dásokról tárgyaljanak. Az előzetes 
megbeszélések alapján remélhető, 
hogy az uj megállapodás szélesebb 
körű kompenzációs kontingenseket 
fog tartalmazni, mint, amelyek a 
múltban jöttek létre és lehetővé fogja 
tenni az idénycikkek kivitelét Cseh-
szlovákiába. 

A tárgyalások előkészítésére és 
néhány aktuális kérdés szabályozá-
sára,— igy tojáskivitelünk nehézsé-
ségei elhárítására — Serbán Iván dr 
a Külkereskedelmi Hivatal alelnöke 
Prágába utazott. Ezeken a tárgya-

lásokon résztvesz Benedek Sándor 
az OMKE elnöki tanácsosa is. 

A magyar gazdasági élet nagy 
érdeklődéssel tekint a meginduló 
magyar—csehszlovák tárgyalások 
elé, hiszen a kompenzációs meg-
állapodás ma jóformán helyettesit-
heti a hiányzó kereskedelmi szerző-
dést. Import szempontból is komoly 
érdekek fűződnek ahhoz, hogy 
amennyiben Csehszlovákia hajlandó 
a magyar cikkek átvételére, a ma-
gyar importőrök ismét felvehessék 
összeköttetéseiket a csehszlovák 
iparral, amelynek exportja Magyar-
ország felé a vámháboru óta szü-
netel. 

Olcsóbb lett 
a 

Május elsejétől kezdve érvényesek a Budapesti Nemzet-
közi Vásár utazási kedvezményei. — Szórakozási, gyó-
gyászati és egyéb kedvezmény a vásár látogatóinak. 

(Budapesti tudósítónktól.) Május , nek a BESZKART, amelynek vona-
6-án nyilnak meg a vásár kapui. A 
vásárral kapcsolatos utazási ked-
vezmények azonban már öt nappal 
korábban, vagyis május 1-től kez-
dődőleg érvényesek. A vásár veze-
tősége ez évben különös gonddal 
ügyelt arra, hogy —alka lmazkodva 
a nehéz gazdasági helyzethez — a 
lehető legmesszebbmenő kedvezmé-
nyekkel segítse elő a vidéki és kül-
földi közönség érkezését és Buda-
pesten való olcsó é'etét. E téren el-
sősorban maga a vásár jár elöl jó 
példával. Leszállította a belföldi vá-
sárigazolvány árát 2-80 pengőre. 
Ezzel lehetővé (ette azl, hogy a vá-
sárigazolvány beszerzése, illetve az 
általa nyújtott kedvezmények meg-
szerzése már a Budapest közelében 
fekvő városok lakossága szempont-
jából is kifizetődő és eredményes 
legyen. 

A vásárigazolvány által nyújtott 
legfontosabb előny az utazási ked-
vezmény. Á vásárigazolvánnyal utazó 
közönség az összes magyar vasuta-
kon, a dunahajózási vállalatok vo-
nalain és a MAVART autóbusz 
járatain 50 százalékos jegykedvez-
ménnyel utazhat Budapestre május 
hó 1. napjának 0 órájától május hó 
15. napjának 12 órájáig. A vissza-
felé utazásnál ez a kedvezmény má-
jus 6-án^k lő órájától május 20 ának 
21 órájáig érvényes. A dunahajózási 
járatokon az utazás kedvezménye 
április 22 tői május 31-lg tart. 

De kedvezményt adnak a magyar 
repülőjáratok is. 

A belföldi közönség ezeket a ked-
vezményeket oly módon veheti 
igénybe, hogy a vásárigazolvány az 
indulási állomáson lebélyegezteti és 
teljes áru jegyet vált Budapestre. Ez 
a jegy gondosan megőrzendő, mivel 
a közönség a visszautazásnál ezen 
jegy ellenében ingyen utazhat vissza 
eredeti kiindulási állomásra. 

Uj kedvezményeket biztosított a 
vásárigazolvánnyal érkező közönség-

Iáin a vásár közönsége 1, 2 és 3 
napos kedvezményes villamos bér-
letjegyeket válthat napi 1 pengős 
árban. A vásárigazoiványhoz csatolt 
levelezőlap felhasználásával Buda-
pest Idegenforgalmi Hivatala utján 
díjmentesen lehet előre lakást lefog-
lalni. A vásárigazolvány felmutatása 
ellenében háromszor ingyen és há-
romszor féláru jeggyel tekintheti 
meg a vásárt. 

A vásár vezetősége mindezeken 
felül külön kedvezményfüzelet is csa-
tolt a vásárigazolványokhoz. A fü -
zetben található utalványok alapján 
a közönség 25—50 százalékig ter-
jedő kedvezménnyel látogathatja Bu-
dapest színházait, szóiakozó he.yeit, 
egyidejű kiállításait, muzeumait, ne-
vezetes látványosságait, filmszínhá-
zait és kedvezménnyel használhatja 
gyógyíüidőit és szanatóriumait is. 
Töbd intézmhiy díjmentes belépést 
biztosit. A vásárigazolványnk a vásár 
központi irodájában és a vásár tb. 
képviselet inéi, valamint a menet-
jegyirodák utján szerezhe'ők be. 

Március 15 
a naptárakban 

Hóman Bálint dr. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a grafikai 
főnökegyesülel elnökségéhez a kö-
vetkező feiratot intézte : 

Több törvényhatóság felirattal 
fordult hozzám, amelyben március 
15 ének a naptárakban való feltün-
tetését kérik e nap nemzeti ünnepi 
j*.Hegének megfelelően. 

A belügy- és igazságügyminiszter 
urakkal egyetértésben feikérem, 
hasson oda, hogy az országban 
megjelenő valamennyi naptárban 
március 15 ét a következő tipográ-
fiái megjelöléssel emeljék ki a hét-
köznapok sorából : március 15-éuek 
számjegye a naptárban fekete nyo-
mású maradjon, a nap megnevezé-

seként pedig „Nemzeti ünnep" meg-
jelölés, olyan naptárakban, amelyek 
színnyomással készülnek, piros-
szinü, olyanokban pedig, amelyek 
csupán fekete nyomással készülnek 
vastagnyomásu legyen. 

A nemzeti ünnep jellegnek ilyen-
módon való kidomboritása ezért 
lenne megfelelő, mert március 15-e 
nem általános szünnap és igy a 
Gergely naptár szerinti ünnepnapok-
kal teljesen azonos feltüntetése nem 
lenne helyes. A fenti megjelölésnek 
a gyakorlatban való egyöntetű álta-
lános elterjesztését a nyomdatulaj-
donosok közreműködésével kívánom 
keresztülvinni, mert a jogszabállyal 
való beavatkozást elkerülni óhajtom 
már csak azért is, mert a naptárak-
ban a naptári szin sem általában, 
sem egyes vonatkozásaiban sohase 
volt jogi szabályozás tárgya. 

A furugyi ev. és másvallásu la-
kosok vasárnap adták át Szeiényi 
János magasszárnyalásu beszéde 
után harangjukat nemes hivatásának. 
Kocsisorok kígyóztak az uton, tá-
volról-közelről ünneplő sereg gyűlt 
össze. Jóllehet, az idő hűvös volt, a 
nagytömeg mégis hűségesen kitar-
tott. Szentandrás biiája és esküdtei 
is jelen voltak s . ami mindenben a 
legmegkapóbb, hogy másvallásuak 
szívesen járulták hozzá adományaik-
kal a költségek fedezéséhez. A ha-
rang mindnyájukat ugyanarra figyel-
mezteti és hivja, mindnyájan részt 
is kértek a teherből. Az ilyen alko-
tásból csak áldás fakadhat. 

A székesfehérvári városi szegény-
háznak nyolc éven keresztül volt az 
ápoltja özvegy Pul i ig Mihályné szül, 
Töke Erzsébet. Februárban szenzá-
ciós esemény történt a fehérvári sze-
gények házában: Pallag néninek 
meghalt egy gazdag rokona, aki 
tízezer pengő értékű birtokot hagyott 
a szegény öregasszonyra. 

Özvegy Püllag Mihályné élete al-
konyán nem tudott mit kezdeni a 
vagyonnal, megszokta már az eletet 
a szegényházban, ahol gondját vi-
selték s jól esett a terefere a Iiófe-
hérhiju barátnőkkel. Igy aztán Pal-
lag néni ugy végrendelkezett, hogy 
a nagy örökségei hálából a szegény-
házra hagyja. Pj l lag Mihályné né-
hány nappal ezelőtt meghalt s igy a 
városi szegényház 10.000 pengős 
örökséghez jutott saját szegénye ré-
vén. 

Lepje meg i smerőse i t 

BergerMargiínál 
készült fényképekkel . 
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H I R E K 
gyógyszertári inspekció. Az 

<éj]eli é s v a s á r n a p d é l u t á n i s z o l g á l a -
tot S z a r v a s o n á p r i l i s h ó n a p b a n 
Breuer S z i l á r d g y ó g y s z e r t á r a tar t ja . 

A horvát parasztpárt vezére 
a szerb biróság előtt. Tegnap 
kezdték tárgyalni dr. Macseknek, a 
horvát paraszt párt vezérének bűn-
perét, akit az államügyész politikai 
bűncselekményekkel vádol. A vád-
árat felolvasása után Macsek tette 
meg vallomását. 

Leégett egy község Nyíregy-
háza mellett. Nyíregyházáról je-
lentik : Nyíregyházától 20 kilomé-
terre fekvő Napkor község gőzmal-
ma vasárnap a reggeli órákban ki-
gyulladt. Az erős szélben nem le-
hetett a tüzet lokalizálni és délig az 
egész utca lángokban égett. A nyír-
egyházi tűzoltók a délutáni órákban 
tudták csak a tüzet megíékezni, de 
addigra a község nagyrésze leégett. 
A kár meghaladja a 70.000 pengőt. 

Külföldre u t a z ó k r é szé r e va-
lutát a hivatalos árfolyamon kiszol-
gáltat a Szarvasi Takarékpénztár a 
Nemzeti Bank által engedélyezett 
mennyiségben útlevél és vasúti jegy 
ellenében. Az utleleveiet és vasúti 
jegyet rövid idő alatt beszerzi. 

14 mázsás ökör . Rómából jelen-
tik; Az egyik vágóhidra hatalmas 
ökröt vittek levágásra. Az ökör sú-
lya a 14 métermázsát is meghaladta 

A struccgyomru leány tragé-
diája. Kecskemétről jelentik: Butili 
Anna 21 éves leány öngyilkosságot 
kísérelt meg. Különböző tárgyakat 
nyelt le, amelyeket műtéti uton tá-
volítottak el gyomrából. Két vas-
szöget, egy varrótűt, egy rajzszöget, 
négy fekete csontgombot, két régi 
20 fillérest, egy hajlított tűt, egy si-
ma vashajtüt és egy zsebtükör drct-
rámáját vették ki a gyomrából. — 
Amikor gyógyultan kijött a kórház-
búi, beleugrott a kútba. Tettét még 
idejfben észrevették és kimentették. 

T ö m e g e s l e t a r t óz t a t á sok Né-
me to r szágban . Berlinből jelentik: 
Hétfőre virradó éjszaka ismét szá-
mos letartóztatás történt Németor-
szágban. Egész, sor kommunistát, 
szociáldemokrata funkcionáriust, 
szakszervezeti Utcáit, beLgpénztári 
tisztviselőt és R Mchsbanntigot tar-
tóztattak le. 

Halálra ége t t egy téglás i kis-
leány. Sípos Róza hatéves Kglási 
kisleány szülei tévoil-tében a kony-
hában tartózkodott és a tűzhely 
mellé ült. Közben a kályha ajtaján 
kipattant szikra lángra lobbantotta 
a kisleány ruháját. Amikor a szü-
lők hazaérkeztek, akkor már a kis-
leány eszméletlen állapotban volt a 
íöldön, teljesen Összeégett testtel. 
Azonnal orvost hivt-ik, de már nem 
lehetett a gyermeken segíteni, még 
aznap kiszenvedett. 

Falragaszokat, röpcédulákat, névje-
gyeket, blockokat, könyveket, a leg-
olcsóbban készit az )}Alföld(< nyomda. 
Szarvas, IL ker. 74. gróf Csáky-

utca és Szent István-utca sarok. 

Aki friss és egészséges akar 
lenni és nem akarja, hogy kemény 
legyen a széke, folyton fájjon a 
feje és bőre tele legyen mindenféle 
pattanással, az igyék hetenként egy-
szer-kétszer reggelizés előtt egy po-
hár természetes „Ferenc József" 
keserüvizet. Közkórházakban vég-
zett orvosi megfigyelések szerint a 
Ferenc József vizet különösen a 
gyomor-, bél- és májbetegek hasz-
nálják szívesen, mert ez minden 
kellemetlenség nélkül biztosan hat. 
A Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és fü-
szerüzletekben kapható. 

Dpvizakutatások az év első 
negyedében. Budapestről jelentik: 
A Magyar Nemzeti Bank jelentést 
adott ki a folyó év első negyedé-
nek devizakutatásairól. Eszerint áru-
behozatal céljára 441 millió pengő 
értékű devizát utalt ki és ezenfelül 
még 13.3 millió pengő értékű de-
vizát engedélyezett kompenzáció ut-
ján ugyancsak árubehozatalra, mig 
külföldi kölcsönök szolgáltatására 
2'9 milliót. Ezzel szemben árukivi-
telből 52.4 millió pengő értékű de-
viza folyt be. 

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. 
• g B B H H H H H n H H H n i S a 

Festékek, lakkok, 
firnisz, zománc, linóleum és b o 
rostyán, valamint meszelő- és 
ecsetáruk leszállított árban 

Kováosik PÁS fiisMCFÜzSetéhen 
szerezhetők be. Ugyanott az ösz-
szes permetező szerek gyári 
áron kaphatók. Gyümölcsfa- és 
szölőpermetezési u t m u t a t ó k 
ingyen kaphatók 1 

Két béna lány csodála tos gyó-
gyulása . Rómából jelentik: A hús-
véti ünnepek alatt két csodálatos 
gyógyulás történt Modnában. Egy 
leány, aki mindkét lábára és kar-
jára béna volt és egy hátgerinc-
sorvadásos leány, amikor a körme-
net azon ház elé ért, amelyben tar-
tózkodtak, gyógyultan keltek fel 
ágyukból. A csodalatos gyógyulás 
híre villámgyorsan terjedt el a kör-
nyéken. 

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

beszerelést és javítást díjtalanul eszközlöm. 

Mm! 
Szarvas Árpád-bazár 

m 

3E 3E 

Megölte, azután kemencébe 
vetette lányát egy szatymazi 
mostoha. Szörnyű bűncselekmény 
tartja izgalomban a csongrádmegyei 
Szatymaz község lakóit. Király Illés 
kubikos felesége mostohaleányát, a ' 
tizenhat éves Rozáliát veszekedés 
közben oly súlyosan ütötte meg, 
hogy a fiatal íeány holtan terült a 
földre. A mostoha ekkor megijedt, 
hogy gyilkossággal fogják vádolni s 
hogy tette ne tudódjon ki, a leányt 
kemencébe vetette. A dolog mégis 
napfényre került. A gyilkos mosto-
hát tetartóztatták s ellene az eljárást 
megindították. 

Simon Gyula 
villanyerőre berendezett „HATTYÚ" 

mosódájában Szarvason : 
Oallértisztitás 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, íl.; Kossuth-utca 
36. szám. 

ajándékot 
megrendelésre készit, régi retikülök 
átalakítását, javítását o'csón vállalja : 

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

H i r c l e í ? a s e n 
fa ^ a c n r v í í s i 
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D A N K O 
r á d i ó ü z l e t e 

Á R V A H Á Z 

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

kell jelenteni. 
185—1933. vght. szám. 

Dr. Készt Ármin szarvasi ügyvéd 
által képviselt Hanzus János javára 
2986 P tőke, ennek 1930. január 
2-tól 11'5 százalék kamata, egyhar-
mad százalék váltódij és 230.60 P 
költség erejéig a szarvasi kir. járás-
bíróság 1930 évi 37|2. számú vég-
zésével elrendelt kielégítési végre-
hajtás folytán végrehajtást szenve-
dőtől 1930. évi február hó 24-én 
lefoglalt 2000 pengőre becsült in-
góságokra a szarvasi kir. járásbíró-
ság 1300|930 sz. végzésével az ár-
verés elrendeltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a kö-
vetkező megnevezett: dr. Készt Ár-
min ügyvéd által képviselt Zahorecz 
Mihály javára 580 P 80 f. s jár,, 
dr. Készt Ármin ügyvéd által kép-
viselt Lőwy Salamon javára 488 P 
30 f. és 32 P s jár,, 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 elrendelem, —. 
de csak arra az esetre, ha kielégíté-
si joguk ma is fennáll és ha elle-
nük halasztó hatályú igénykereset 
folyamatban nincs, Szarvason V. 
külkerület 1£5|1. számú tanyán le-
endő megtartására határidőül 1933. 
évi m á j u s hó 5. n a p j á n a k dé l -
előtti 10 ó r á j a tűzetik ki, amikor 
a bíróilag lefoglalt cséplőgarniturát 
összes tartozékaival a legtöbbet ígé-
rőnek, de legalább a becsár kéthar-
madreszéért, készpénzfizetés mellett 
el fogom adni. 

Szarvas, 1933 évi április hó 13. 

MOLNÁR ISTVÁN 
kir. bir. végrehajtó. 

rr 9 f 

A szarvasi meteorológiai állomás 
jelentése. 

1933. április 25-én. 
Reggeli hőmérséklet 5*8 C 
Déh hőmérséklet 9*6 C 
Levegő relatív nedvessége 52% 
Borultság reggel 
Borultság délben 
Légnyomás reggel 
Légnyomás délben 
Csapadék ieggel 
Szélirány reggel 
Szélirány délben 

I00vo 
100'Vc 

750 8 mm 
752-1 mm 

6.0 mm 
észak 
észak 

í 
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R Á D I Ó 
Április 26. Szerda 

913 : Gramofonlemezek. Szünet-
ben hirek. 

11M0: Vízállásjelentés magyarul 
és németül. 

12: Déli harangszó. 
12 05 : Házíkvintett. Szünetben 

SZARVASI UJSAG 1933. április 26. 

3 B I 

1 : Pontos időjelzés, időjárás- és 
vízállásjelentés. 

2-45: Hirek, élelmiszerárak, piaci 
áyak, árfolyamhirek, 

3 '30: A rádió* diákfélórája. „A 
f$Jd és ? VÍZ: harca." 

4 : Kertész József elbeszélései. 
f 4&; ponfo* időjelzés, időjárás-

Jelentés, hirek, 

5 : Seregély Irma hárfázik. 
5-3Ö : Rádiózás—2000-ben. Zalai 

Fo,dör Gyula előadása. 
fi.: AJagyar nóták. E l a d j a Kom-

lóssy Emnja és Bura Sándor cigány-
zenekara. 

6.45 : „A női ízlés fejlődése Pes-
tem*. Jeszenszky Sándor dr. • e lő-
adása.. 

7; „A római tiszí." Földi Mihály 
novellája. 

7 2 5 ; A m, kjr, Operaház előadá-
sának ismertetése. 

7*30 A m. kir. Operaház elő-
adásának közvetítése. „A mosoly 
országa". Regényes operett 3 felvo-
násban. 

Az első felvonás után pontos idő-
jelzés, hirek, ügetőversenyeredmé-
nyek. 

10-30: Idöjárásjelentés. Utána 
Bura Károly és cigányzenekara. 

Mérték utáni 

férfi- és női cipőket 
a legújabb párizsi divatlapok 
szerint készit a legkényesebb 

igényeknek is megfelelően 

Hurkecz divatcipész, 
a polgári iskolával szemben. 

mmmmmmm^mammmm^mm mm 

Az Árpád szálló 
kávéház és éttermében 

minden este DOBRAY ZOLI 
közkedvelt cigányprímás és zenekara hangversenyez> 

Apróhirdetések 

f i l l é r e s á r o n szerezhetők be: 'kerékpárok 
varrógépek, rádiók, villamos cikkek, csillárok! 

Kerékpár / javítást szakszerűen, 
Villany ) jótállással végzünk! 

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

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

D 6 H Z é t ismeretlen, szénre, fára. Honthy-nái nyűgöd-
re tan vásárolhat, ezért 

f | a 1 tegyen eSY próba rendelést 
H a v l á r D a n i - u t c a 83. 

Apróhirdetések díjszabása: 
Hétköznap szavanként 2 fillér, va« 
sár- és ünnepnap 4 fillér, vastágbe" 
tűvel szedett szónál diuplán számit 
A hirdetések ára postahelyedben í» 

beküldhető. * 

Olcsón és Ízlésesen szolgál M 
László Emma női szabó (Fisbein* 
ház). 
Kiadó május l-től a IIL ker. Jókai 
utca 140 számú teljes ház, amelv 
áll 3 szoba, mellékhelyiségekből 
nagy udvarral és gyümölcsös kerttel 
Érdeklődni ugyanott. Ugyanott több-" 
iéle házibutor eladó. 

Eladó Örményzugban 3 hold föld 
Érdeklődni a kiadóhivatalban. 

Uj lakás kiadó szoba előszoba, 
konyha, speiz, fáskamra és kert. j' 
kei;. 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 azonnali 
kiadó. 

Két utcai szoba és fatelepnek üres 
telek kiadó. Érdeklődni lehet I. 125 
szám alatt. 

minden este Oláh Oszkár 
és cigányzenekara muzsikái. 

T u l a j d o n o s : W I G N B R SAKTDOR 

Fölösleges kiadást tesz, ha 

vidéken rendeli meg, mert azt itt is 
tnegren- 2 M I / r S c c kosár-
delheti " J * I x i a S fonónál 
1., 445. Kovácsik Gyula füszerüzlete 

mellett. 

Ihrázpusztai 

HIHIHI 
ízletes és olcsó. 

Kérje minden fiiszerüzletben 

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

Simon-ház) 
a Szarvasi Újság 

cimü politikai napilap 

és mindennemű tüzelő 
anyag előnyös fizetéí 

feltételek mellett 
beszerezhető 

H O L ? 

S c b l e s l n ^ e r n e l 

Ön nem hiszi el?... 
Győződjék meg kirakatomban olcsó 
áraimról. Szervizek, Ízléses és olcsó 
ajándéktárgyak egyedüli nagy rak-
tára. Képkeretezések. Modern keret-
lécek. Valódi kölni BLONDEL-kere-

tek eredeti gyári árakon. 

üjság 

a legolcsóbban! 

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

il 
k , 

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 

Szarvasi Újság 
az egész szarvasi járásban 
közkedveltségnek örvend és 
feltétlen sikert eredményez. 1 

II. ker. Hunyadi-utca 18. 

Telefon 97. 

Terménytőzsde. 
Készárupiac 

Buza 76 os 1410—1425. 77-es 14*35 — 
14 55. 78-as 14*55-70. 79-es 14*65—14-9Q 
80-as 14*90—15'05. Árpa 8 ' 6 0 - 9 00. Zab. 
8 50—8-70. Tengeri 6-80—90. Rozs 6*50-
6.60 Korpa 5*80—6*00. Irányzat gyenge. 

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

13 64—56. ROÍS májusra 6 56—57. Ten-
geri májusra 7 05 - 06. Tengeri júliusra 
6*93—95. Irányzat gyengén tartóit. 

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

dett 9 8 - 9 9 . I. angol 100—10 5115. angol 
9 4 - 9 8 . III. 8 1 - 7 2 . Zsír 1*40-1*45. Sza-
lonna 1*25. irányzat közepes. 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
Dr TOKAY LÁSZLÓ 

Nyomatott az „Alföld" nyomdában* 
Szarvason. 

Felelős vezető: Paczuk Antal. 
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