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Felelős szerkesztő:

TOKAY LÁSZLÓ

A szentandráss uton erkölcstelenmerényletet akart elkövetni
egy részeg fiatalember
egy asszony ellen
A megtámadott asszony súlyos
sérüléseket szenvedett

(Békésszentandrási tudósítónk jelenti.)
A karácsonyi táncmulatságok kitermelték a község helyi szenzációját. A Gazdakörben és a Munkásegyletben ünnep másodnapján reggelig tartó táncmulatság volt, amelyen résztvett BencsikPál iparos fiatalemberis.
Reggel még sötét volt, amikor a békésszentandrási hidon tul megtámadta Molnár Víncéné
Kiss
Erzsébet
békésszentandrási
28 éves fiatalasszonyt és egy leányt, aki vele
a szarvasi piacra igyekezett. A leány elfutott,
de Molnárné, aki csirkéket hozott a szarvasi
piacra, nem tudott elfutni, dulakodni kezdett támadóival, földre estek, majd legurultak
a kövesutmelletti hatméter mély árokba.
Bencsik Pál itt sem engedte el áldozatát, aki ellen erkölcstelen merényletet akart

elkövetni. Letépte ruháit és a fiatal asszonyon súlyos sebeket ejtett, orrát egészen átharapta. A fiatal asszonyt a szarvasi piacra
jövők mentették ki veszélyes helyzetéből.
Azonnal a rendőrségnek tettek jelentést,
ahonnan Major Benedek rendőrtörzsőrmester és Mrena László rendőrtizedes elindultak
a tettes kézrekeritése végett. A helyszínen
maradt sapkáról felismerve, csakhamar megtalálták az erősen ittas állapotban levő Bencsiket, aki bevallotta a tett elkövetését. A
rendőrség átadta a merénylőt a rendőrjárőrnek, Molnárnét, aki 8. hónapos terhességben
van, igen súlyos állapotban, kocsin szállították lakására. Első segélyben dr. Szerényi
Iván részesítette.

Kéziaránátot dobtak
a monoki főjegyző
lakásába
(Szerencsről
jelentik.)
Hétfőn
este
Schulcz József monoki főjegyző lakásába az
ablakon keresztül két darab kézigránátot
dobtak be. Az egyik kézigránát felrobbant
és a lakást teljesen összerombolta. Szeren-

A vizsgálat nem állapított meg visszaélést a
Zsófia Gyermekszanatóriumfegyelmiügyében
Ismeretesek azok a támadások* amelyeket több helyről indítottak az utóbbi időben a Zsófia Gyermekszanatórium vezetősége ellen bizonyos visszaélések ügyében.
A belügyminisztérium megindította a vizsgálatot ezen visszaélések kivizsgálása végeit.
A vizsgálat nem talált semmi kivetni valót
a Zsófia Oyermekszanatórium
ügykezelésében s ezért a vizsgálatot beszüntette.

csére abban az időben senki sem tartózkodott a lakásban s igy emberéletben nem
esett kár. A tettes elmenekült s a nyomozás során eddig még nem sikerült a tettes
kilétét megállapítani.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
SZARVAS, HORTHY MIKLÓS UT 9. SZÁM
Telefonszám: 6.
iniiiHiiiiiiiiiimmmiimnniHiiiiiimii

Amerikában
a raboknak is bevezetik
a rádiót
(Londonból jelentik.)
Az amerikai Nebraska államban börtönügyi javítás terén igen jelentős lépés történt.
A hires Lincoln-i fegyház összes
cellájába bevezetik a rádiót, mert a börtön
felügyelőség véleménye szerint a
rádió
javítja a rabok erkölcsét.

Apró hirek
mindenfelől
Csonttolu madarat láttak Ókécskén.

kőrösről jelentik, hogy az Ókécskei HoltTisza ágban hidegövi csonttollú madarat
láttak.
Bolívia és Paraguy között kiujultak a harcok.

Párizsból jelentik, hogy a Karácsonyi
órás fegyverszünet letelte után Bolívia
Paraguy között kiujultak a harcok.

Ismeretes olvasóink előtt, hogy a szarvasi
származású Sziráczky István gyomai végrehajtónak lett kinevezve. Az utóbbi hetekben
történt, hogy hivataltársai sikkasztással vádolták meg. Az ügyészség kivizsgálta az
ügyet, a vádat alaptalannak találta s a Sziráczky István elleni vádat elejtette.

Ára 10 fillér.

24
és

New-Yorkban a hideg idő beálltával nagyon
síkosak lettek az utak, ugy hogy Karácsony
két napja alatt, autó és más balesetekből kifolyólag 300-an meghaltak és 600-an súlyosan
megsebesültek.
Rovarpor a

kalácsban

cukorhelyett.

Egy

new-yorki család 5 tagja meghalt. A halál
oka rovarirtó por, amely cukor helyett került
a karácsonyi kalácsba.
Jankovics Gyula a hires festő meghalt,
keresik rokonait hagyatéka miatt, Pomáz
község Pestmegye.
A keszthelyi gazdasági főiskola igazgatója

debreceni
felállítani.
Prónay

Felmentették
Sziráczky István gyomai
végrehajtót

Nagy-

mintára
báró

„madárvártákat"
lemondott

a

akar

megyaszoi

kerület mandátumáról.
Fuad egyiptomi király

ellen

olaszországi

utja során bombamerényletet akartak elkövetni.
Londonban szakadatlanul sürü köd szállt
a karácsonyi ünnepek alatt ugy, hogy a
lakosság nagy része vidékre menekült.
Argentína északi részét

hatalmas

sáska-

rajok lepték el. Egyes rajok mintegy 500 km.
sávon haladnak és minden növényt elpusztítanak.
Londonban divatba jött a karácsonyfa. Első

alkalommal több vagon fenyő fogyott
amit Skóciából szállítottak Londonba.

ek
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Tiz sirató! legény egy
józsefszállási ellen
Karácsony első napján a siratói Hegedüs-korcsmában táncmulatság volt és az egybegyűlt fiatalságnak magas kedve kerekedett, Tiz siratói és 8 józsefszállási legény
hamarosan megtalálta az okot a verekedésre. A verekedésre azonban még sem került a sor, csak verésre, mert a nyolc józsefszállási legény közül hét azonnal elhagyta a csatateret, az ott maradt egyet pedig a siratói legények alaposan megverték.
A közmondás azonban itt is beigazolódott,
-amennyiben a józsefszállási legény bizonyult
erősebbnek, miután kiállotta a verést, sőt
valósággal felfrissülve jött be a szarvasi földmunkás bálba, ahol nagyszerűen mulatott.

Rendelet készül
az
A Pénzügy miniszter a tó'zsde ügyletekre
vonatkozó rendeleteit adott ki. E rendelet be
hozza az érték papírok forgalmi adóját.
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román világrekord:
83 töltött káposzta
egy ültőhelyben

Bukarestből jelentik: A karácsonyi ünnepek meghozták Bukarest várva-várt világrekordját. Manapság a világrekordok századában Románia is ki akarta venni a részét
a rekord sorozatból. Juon Dragoj fogadásból
83, azaz nyolcvanhárom töltött káposztát vágott be egy ültőhelyben s ezzel világviszony-

latban is megközelíthetetlen teljesítményt ért
el. Nagy sportteljesítménye nemcsak nagy
szenzációt, de jelentős hasfájást is okozott,
amennyiben a derék Juont egy bukaresti
kórházba szállították haldokolva, mint Románia világrekorderét.

yilkos
melletti er
(Bécsből jelentik.) Maríitsch Frigyes 22
éves műegyetemi hallgató Bécs közelében
levő erdőben, szerelmi csalódás következtében agyonlőtte a 14 éves Eibl Bertát, azután öngyilkosságot akart elkövetni, de nem
volt elég lelki ereje ahoz, hogy elhatározá-

sát keresztül vigye. Nem sokkal azután jelentkezett a bécsi rendőrségen, ahol letartóztatták. Ugy Martitsch, mint a meggyilkolt
fiatal leány ismert tagjai voltak a bécsi társaságoknak, amelyeknek körében az eset
nagy feltűnést keltett.

M I
Betörtek egy békési trafikba. Özv. P á s z -

torné békési trafikjába szombaton éjjel betörtek és onnan 40 pengőt és két doboz cigarettát vittek el. A csendőrség megindította
a nyomozást és megállapította a tettest Fürtös Lajos, békési villanyszerelő személyében,
aki már ez évben két üzletbe is betört. A
nyomozás során a tettesnél megtalállak 18
pengőt és a cigaretták egyrészét. A csendőrség átadta a betörőt az ügyészségnek.
Kisiklott a gyorsvonat Karcag

mellet. A

m. kir. államvasntak igazgatósága közlése
szerint december 26-án, hétfőn, az 1708. számú gyorsvonat szerkocsijának tengely-hordrugólörése miatt Karcag és Apavára állomások között 20 óra 20 perckor kisiklott. Embersérülés nem történt. Az 1708. számú vonat átszállással, 81 perc késéssel folytatta
útját. A pálya helyreállításáig az 509., 510.
számú gyors-, továbbá az 1719. és 1720.
számú személyvonatok egy órát meghaladó
késést szenvedtek.
Sikkasztott a ványai MÁV segédtiszt. Szé-

kely Kálmán 22 éves dévaványai MÁV segédtiszt mintegy 12000 P értékű vonatjegyet
sikkasztott el a MÁV dévaványai irodájából
és különös fondorlatokkal, hamis aláírásokkal jegyeket rendelt és azokat értékesítette.
Az eljárás megindult ellene.
Vizsgálat 15 pesti kártyaklubban.

A Szarvasi Újság megjelenése fölöslegessé teszi többé Szarvason a heti lap megjelenését. Ezért a Szarvasi Közlöny átalakul
hétfői újsággá. E héten a Szarvasi Közlöny
nem jelenik meg, ellenben január 1-től
kezdve minden hétfőn kora reggel jelenik
meg a régi címmel és hozza a MTI. tejes

A bel-

ügyminiszter a kárlyaklubokban előforduló
visszaélések miatt vizsgálatot rendelt el 15
budapesti kártyaklub ellen, amelynek eredményeképen a belügyminiszter 5 klub működését felfüggesztette, 6 más klubban pedig
a felfüggesztés terhével felfüggesztette a kártyajátékot. 7 klub önként lemondott a kártyajáték folytatásáról.

Külföldre utazók részére valutát a
hivatalos árfolyamon kiszolgáltat a
Szarvasi Takarékpénztár a Nemzeti
Bank által engedélyezett mennyiségben,
útlevél és vasúti jegy ellenében. Az útlevelet és vasúti jegyet rövid idő alatt
beszerzi.

vasárnapi híranyagát, valamint a helybeli és
környéki híranyagot. Nagy súlyt fog helyezni a sport eredmények gyors és pontos közlésére. A Szarvasi Közlöny eddigi előfizetői
minden ráfizetés nélkül fogják kapni ezt a
hétfői újságot.

terveztek
torok
követség ellen
(Londonból jelentik)
A Iondoni rendőrség tegnap letartóztatott 18 isztambuli diákot, akiket azzal vádolnak, hogy merényletet akartak elkövetni a
londoni tőrük követség ellen. A diákok ta-

Háború készül Peru

és Columbia

között.

(Londonból jelentik.) Ujabb két délamerikai
állam háborús készülődéseit jelentik Amerikából. Peru és Columbia között háború tört
ki. Columbia 5 ágyúnaszádot szerelt fel s
azzal az Amazon folyón keresztül akarja
Perut megtámadni. Kétséges azonban, hogy
Brazília a hajókat átengedi-e az Amazonon.
Kormányválság készül

Braziliában.

(Szó-

fiából jelentik.) Szófiában a bolgár kormány
agrárius tagjai benyújtották lemondásukat.
Ennek folytán holnap az egész kormány lemondása várható.
6*4 millióval csökkent a bankjegyforgalom.

A Nemzeti Bank legújabb jelentése szerint
a bankjegyforgalom december 15-ig 6*4 millió pengővel csökkent.

gadták bűnösségüket és azt állították, hogy
ezt kisérletképen csinálták, be akarván bizonyítani, hogy a londoni rendőrség teljesen
tehetetlen és tájékozatlan.

Ipartestületi

táncmulatság,

A

szarvasi

Ipartestület karácsony másodnapján esti 8
órai kezdettel jól sikerült táncmulatságot rendezett, amelyen a táncoló fiatalság kitűnően
mulatott a hajnali órákig.

IDŐJÁRÁS
Idajárásjelentés.
Az időjárásban
nem várható.

jelentékeny

változás

A SZARVASI ÚJSÁG
hírszolgálata megbízható!

1932. december 25.
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Amerika pénzügyi egyensúlyát
forgalmiadó behozatalával
akarják egyensúlyozni
(Párizsból jelentik.)
Az amerikai pénzügyi helyzet az utóbbi
időben annyira rosszabodott, hogy az államháztartást, már csak radikális eszközökkel
lehetett helyrehozni. Kénytelen volt emiatt

Európában már annyira népszerűtlen, de
Amerikában még ismeretlen forgalmi adót
bevezetni. Amerikai pénzügyi körök a pénzügyi helyzet megszilárdulását remélik a
forgalmi adó behozatalával elérni.

Természetben hajtja be az adót
a Szovjetkormány Oroszországban
(MTI jelentése)
A Szovjet kormány, miután sehogysem
tudta a kivetett adókat a parasztoktólbehajtani, elrendelte azok természetbeni behajtását, azért meghagyta, hogy azok a parasz-

A Keresztyén
Egyesületének
Hangulatos vallásos előadást rendezett
a szarvasi KIE Karácsony első napján d. u.
az Árvaház dísztermében. Az előadás egy
egyházi ének eléneklésével kezdődött. Az
éneket Borgulya Endre tanitó a kiváló orgonista kisérte harmóniumon.
Roszjarovitz
András néhány szép, közvetlen szóval köszönte meg a nagyszámú közönség meleg érdeklődését és ismertette a KIE léleknemesitő
munkáját. Majd ifj. Forster Gusztáv saját
szerzeményű versét szavalta el. Erős orgánumával s jó előadó képességével valamint
versének tartalmával nagy hatást értei.
Solymossy Margitka iskolázott hangjával igazi műélvezetet nyújtott egy műdal eléneklésével.
Szépen szavalt ifj. Klimaj Mihály.
Ezután a „Karácsonyest" c. egyfelvonásos színdarab sikerében Pékár Ziza, Brózik
Ica, Holub János, ifj. Klimaj Mihály, Kapuszta Ferenc, Klimaj Márton, id. Klimaj
Mihály osztoztak.
Szloszjár Ferenc jó szavalónak bizonyult.
Kelló Gusztáv ev. lelkész záróbeszédében buzdította az ifjúságot a vallásos lelki
életre.
Krón Béla szavai után felesküdtek a
KIE uj tagjai: Klimaj Mihály, Litauszky
György, Szloszjár Ferenc, Roszik György.
Békésen keresnek egy eltűnt pesti rendőrt.

Fogarassy István, budapesti rendőrőrmester
a napokban eltűnt. Fogarassynak válófélben
levő felesége Békésen lakik s ezért a budapesti rendőrség megkeresést intézett a békési elöljárósághoz. A békési rendőrség a
nyomozás során megállapította, hogy Fogarassy nem járt Békésen s így a budapesti
rendőrség más uton indította meg a nyomozást.

Hitelszükségletét kielégíti, betétjét a
legnagyobb biztonság és felmondás
a Szarvasi Takarékpénztár. Foglalkozik
a banküzlet minden ágával. Terményeit a Szarvasi Takarékpénztár raktárkázába helyezze el, mert igy azokra
olcsó kölcsönt kaphat.

tok, akiknek legalább egy tehenük van
adójukat természetben fizethetik. Jellemző
az intézkedésre, hogy a tejnek árát az adónál 15 kopekben állapította meg a kormány,
holott a tej ára a piaci forgalomban 5 rubel.

Szarvasi Uísálról
Kellemesen eltöltött Karácsonyest után
vidám hangulatban igyekszem haza felé. Az
ótemplom órája tizenkettőt üt. Éjfél van ! A
kisértetek órája. Képzeletemben izgatóbbnál
izgatóbb kisértetek árnyai kergetőznek, de a
ködös főutcán egy fiakisértet sem mutatkozik, Vagy mégis? Előttem sietők lépteket
hallok. Utána iramodok s nesztelenül igyekszem nyomába szegődni A sürü köd miatt
nem tudom az alakot kivenni. Hirtelen elhall
a lépések zaja. Kapunyikorgás, majd teljes
csend. Hol vagyok? Ismeretlen ház. A kapu
félig nyitva. Habozás nélkül belépek rajta.
Lent az udvar végéből világosság szűrődik
ki. A sikos udvaron szinte csúszva közelitem
meg az ablakot. Izgató látványra vagyok
elkészülve. Irógépkattogás, szavak foszlányai
hangzanak. Lefüggönyzött ablakok. Merészen
az ajtóhoz lépek és benyitok a szobába.
Fiatalemberekkel van teli. Ismeretlen mord
kisértetek helyett csupa ismerős barátságos
arc. Pillanat alatt villan át agyamon a való.
Hisz ez a Szarvasi Újság szerkesztősége.
Fiatal emberek lelkes arca fogad kedvesen, majd kívánságomra a nyomdába vezetnek. Reggel hat órától talpon levő, derék
nyomdászokat mutatnak be. 10 órája dolgoznak megállás nélkül, s csak reggel 6
órára lesznek kész munkájukkal. A Szarvasi
Újság karácsonyi számát szedik és nyomják. Keltő közülük egészen ifjú még, a harmadik vén róka már, aki végig harcolta a
világháborút és hosszabb ideig barangolt
idegen világrészben. Munkában edzett fiuk.
Kezük nyomán a villanysajló vígan ontja a
fehérpapirt sürü fekete betűkkel tarkítva.
Fekér-fekete szin. Mint a fecskék repülnek
széjjel reggel a lappéldányok. Bár csak a
Tavaszt hoznák magukkal.
Dr. Kral Pál.

ELO EGEREK

darabját 10 fillérért veszi át
Beer István állatorvos.
(Teffert-féle gyógyszertár.)
Búzás borbély üzletét áthelyezte
Komlovszky Lajos füszerkereskedő házába (Deák F. u.) Szives pártfogást kér.

SPORT
Visszatekintve az elmúlt esztentő sporteseményeire, megállapítjuk, hogy az olympikonjainknak nagy nemzeti sikert elért eredményeiken kívül, tömegsportunkban is jelentős eredményeket értünk el. Csak a legutóbbi
napokban — karácsonykor is — sorozatos
győzelmeket, megbecsülést és elismerést szereztek ugy a külföldön túrázó footbalcsapataink, mint a propaganda célt szolgáló, vidéket járó ökölvívóink és birkózóink.
Újpest—FC Barcelona 4 : 0.
Vasas—US Sassari 4 : 1 .
Vasas—Cs. Cagliari 5 : 2.
Kispest—FC Lorient 5 : 2.
Kispest—AS Brestoise 2 : 0.
Bocskai—FC Palermo 3 : 2.
Boxolóink Dombovárott, Debrecenben
szereztek sok hívet ennek az önvédelmi célt
is szolgáló kiváló jó sportnak.
A vizisportnak is meg volt a maga karácsonyi szenzációja, amennyiben a Magyar
Vízipóló Kupát az UTE nyerte meg a MACcal szemben.

TORNA.

Következő számainkban folytatólagosan olyan tornagyakorlatokat fogunk közölni,
melyeket otthon 10—15 perc alatt bárki egészségének és szervezetének javára, minden
tornaszer nélkül önállóan végezhet.

T e r ménytőzsde
Budapest. 1932. december 27.

Készárapiac
Buza 76-os tv. uj H ' 9 5 - 1 2 ' 3 5 P
Búza 77-es tv. uj 1215—12*60 P
Buza 78-as tv. uj 1 2 ' 3 0 - 1 2 7 0 P
Buza 79-es tv. uj 12'45—12 90 P
Buza 80-as tv. uj 12'60—1310 P
Rozs uj . . . .
5'80— 5'90 P
Árpa
8'90-- 9 - P
Sörárpa . . . .
10'50-1275 P
Z a b I. uj . . .
8'50— 8'80 P
Tengeri . . . .
6' 1 0 - 6'20 P
Korpa 1
5'85— 5'90
Irányzat: barátságos.

Határidőpiac
Buza márciusra . 12'56—12'58 P
Buza májusra
. 12'92—12'94 P
Tengeri májusra .
7'4l— 7'49 P
Rozs márciusra .
6'88— 6'89 P
Irányzat: tartolt.
(Az árak Budapestre értendők.)

Sertéspiac
Felhajtás: 6200 darab.
Elsőrendű uradalmi 0 . 8 7 - 0 . 9 0
Közép, szedett . . 0 . 8 3 - 0 . 8 5
Szir
1.35Szalonna (4 drb-os) 1.06-1.10

P
P
P
P

Marhavásár
Felhajtás
Irányzat:
II. rendű
II.
„
II.
„

: 105 darab.
lanyha.
Ökör . . 0.44—
P
birka
. 0.36-0.42 P
tehén
. 0.38-0.40 P

SZARVASI

8 oldal

1932. december 25.

ÚJSÁG

Alapítva:

Telefon :

1859.
vas-, szerszám-, műszaki- és háztartási-cikkek kereskedése.

Megbízható áruk olcsó árak, gyors és pontos kiszolgálás.

RÁDIÓ
Szerdat december 17.
9*15: A Weidinger szalonzenekar hangversenye. 9*30: Hírek. 11*10: Nemzetközi
vizjelzőszolgálat. 12*00 Déli harangszó az
Egyetemi templomból. 12*05: Gramofonhangverseny. 12*25: Hírek. 1*00: Pontos időjelzés,
időjárás- és vízállásjelentés. 2 45: Hírek,
élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.
3*30: A rádió diákfélórája. 4*00: Az Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekarának
hangversnnye, 4'45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek, 5*30: „A hangosfilm és
a némafilm", Siklós Ferenc előadása. 6*00:
Hangverseny. 7*10: Játékok (Négy egyfelvonásos). Irta és rendezi Paulini Béla. Utána
körülbelül 8*40: Pontos időjelzés, hirek, majd
Magyari és cigányzenekarának hangversenye.
Közben 10*10: Időjárásjelentés. 11*00: A magyar zongoraötös hangversenye.
Felelős kiadó és laptulajdonos :

Dr T O K A Y

LÁSZLÓ.

tási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42 §-ában
meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési
feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147,. 150.,
170. § § ; 1908 :LX. t.-c. 21. §.).
Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár
százaléka szerint megállapított bánatpénzt az
általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 :XLI. 25. §).
Szarvas, 1932. évi október hó 4. napján.
Dr. Zerinváry s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül :
Oláh Béla főtiszt.

APRÓHIRDETÉSEK

A SZARVASI
KÖZLÖNY
L E K Ö Z E L E B B 1933.
JANUÁR 2-ÁN REGGEL
JELENIK

MEG!

BENCZÚR órás
órát, ékszert olcsón javít.
ARANYAT, EZÜSTÖT VESZ l
Piactér.
(Katolikus-iskola)

DAUDA SÁMUEL uriszabósága
I., Horthy Miklós ut 4.

Mindenféle férfiruhák, a legújabb divat szerint
készülnek.

Apróhirdetések díjszabása:

EREDMÉNYT ÉR EL, HA A

SZARVASI UjSÁG'ban hirdet!
A szarvasi kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság.
8242—1932 tkvi szám.

Árverési hirdetményskivonat.
Lőwy Salamon szarvasi végrehajtatónak
Kiszely Pálné, Medvegy Anna és Kiszely Pál
végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 555 P 28 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szarvasi
kir. járásbíróság területén levő, Szarvas községben fekvő, s a szarvasi 5431 sz. tkvi betétben A 1. 1 - 2 . sor, 2993 és 2994 hrszámok alatt felvett Kiszely Pálné sz. Medvegy
Anna tulajdonát képező 231 négyszögölnyi
és 160 négyszögölnyi beltelkes kertre és IV,
144. ö. i. sz. ház ingatlanra 5276 P 16 f kikiáltási árban C. 5 alatt Kiszely Pál és C.
15 alatt Kiszely Pálné javára bekebelezett
haszonélvezeti joggal terhelten, ha azonban
igy az előző tehertételek kielégítésére szükségesnek mutatkozó 2000 P, illetve 2800 P
vételár el nem éretnék, az árverés hatálytalanná válik, s azonnal ujabb árverés alá bocsájtatik a haszonélvezeti jog mellőzésével.
A fedezeti elv alapján kimondja, hogy az
ingatlant az árverésen csak akkor lehet eladni a végrehajtató és csatlakozott kéielmére, ha az alább megállapított legkisebb
vételár adatik meg: 1. Lőwy Salamon kérelmére 2000 P, 2. Havas László 2700 P,
dr. Nagy Béla és Schriffert Ferenc 2800 P, —
elrendelte.
Az árverést 1932 december 29-ón d. e, 10
órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiál-

Tiz szóig hétköznap szavanként 2 fillér, vasár- és ünn e p n a p 4 fillér, vastagbeleivel szedett szónál duplán
számit. A hirdetések ára postabélyegben is beküldhető.

. Fák idő és szakszerű kezelését, permetezését vállalja Varga volt egyházi kertész.
. Kiadó üzlethelyiség. I. ker. 276. Érdeklődni
ugyanott.
. Tartós és szép cipőket
kaphat, III. ker. 241. alatt.

csak

Pintérnél

. 140—150 kilós érett sertést vennék. Ajánlatokat I, ker. 270. sz. alá kérem.
. A takarékos régen már, Hürkecz-féle cipőben jár.

Fűtse be
W

f j,

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

p é t i Z e t i s m e r e t l e n szénre,
fára. H o n t h y n á l
nyugodtan vásárolhat. Ezért
a z o n n a l tegyen egy próbarendelést.
Haviár Dani u. 83.

. A Singer varrógép rt. megbízottja Beleznay,
Donner Á, mellett Szarvas,
. Az
Országos
Kislakásépitő
Takarék
Szövetkezet
megbízottjával a
katolikus
iskola épületében lehet értekezni, Piac-tér
Szarvas.
. Tüzelőanyag szükségletét jutányosán a
TAKÁCS-FÉLE FÁKERESKEDÉSBEN szerezheti be. (Telefon 47.)

üveg-, selyem- és fafestés, babbjátékok
megrendelésre is készülnek és állandóan
kaphatók

okleveles tanítónő, iparmüvésznőnél.
Szarvas, IV. ker. Beliczey ut, 224. szám.

Irtózatos robbanás az árakban SZTREHOVSZKYmál.
Rádiók már 1 pengő 70 fillértől.
Super 33, Standard készülék, meiy a lehető legszelektivebb; már 400 pengőért
kapható ugyancsak Standard, Philips, Orion, Telefongyári és más vezetőmárkák
a legnagyobb választékban, megdöbbbentően olcsó áron.
Kerékpárokban, varrógépekben, csillárokban dus raktár. Á A
fentieknek, valaminthó- es sárcipöknek szakszerű javítása. V

Szarvasi Közlöny Nyomda- és Lapkiadóvállalat nyomdája, Horthy Miklós ut 9.

Szarvasi Újság olvasóinak
külön engedmény!

