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Előfizetési árak : 
Negyedévre 6 pengő, egy hónapra 2 pengő. 

Lapzárta éjjel 1 órakor. 

es a 
Irta : Tokay László 

Súlyos bűncselekményeket tárgyal a 
szegedi törvényszék. Gyilkossággal vádoltan 
áll a szegedi tanyavilág Pipás Pistája a 
férfiruhában járó hírhedt nő birái előtt. Az 
emberi lélek szörnyű mélységeire világit rá 
ennek a bűncselekménynek az anyaga. Nem 
csupán elvetemültséget vagy megrögzött 
gonoszságot muiat a Pipás Pistáék bűn-
ügyének erkölcsi keresztmetszete, hanem 
olyan nagyfokú kulturálatlanságot, lelki 
magárahagyottságot, amelytől megkell, hogy 
döbbenjen minden, a nép müveléséért felelős 
tényező. 

Emberek élnek még a magyar tanya-
világban, akikkel annyira nem törődik senki, 
hogy visszaesnek talán egész a kőkorszak-
beli ember erkölcsi színvonaláig, Többen 
szövetkeznek közeli hozzátartozóik meggyil-
kolására, akiket aztán a legnagyobb hideg-
vérrel, a bűntudat minden nyoma nélkül 
tesznek el láb alól. 

Feleség meggyilkoltatja férjét és a 
gyermekek végig nézik atyjuk meggyil-
kolását. Az igazi erkölcsi inferioritás azon-
ban csak itt kezdődik. Mert bár többen 
tudnak a borzalmas bűntényről éveken 
keresztül semmi ki nem derül, nincs bűn-
bánat, sőt nincs bűntudat se. Természetes-
nek tartják tettüket. Ez az ami felet nem 
lehet napirendre térni. Mert minden bűnnek 
tudata és bünbánata van, csak azoknak 
nincs, amelyeket elkövetője nem tart bűnnek^ 

Pipás Pistáék a gyilkosok, a felbujtó 
asszonyokkal és a megölt emberek gyer-
mekeivel együtt nem érezték bűnnek tettü-
ket. Élték tovább a maguk teljesen ösztönös 
életét ott a szegedi tanyavilágban. 

Mindaz, amit a nevelés, az iskola nyújt-
hat a családi életre, az erkölcsi felfogásra 
vonatkozólag, hiányzik ezekből az emberek-
ből. Mert elvetemült emberek mindenütt van-
nak a legműveltebb államokban is, de a mű-
veletlenségből, az elhagyottságból származó 
erkölcsi eltévelyedés a civilizált társadalom-
nak óriási szégyene. Az ember azt hihetné, 
hogy ilyesmi már csak Uj-Zélandban fordul-
hat elő, vagy a kongói őserdőkben. 

Ez az eset is egyike a sok közül azok-
nak, amelyeknek fel kell kelteni az illetéke-
sek figyelmét az alföldi tanyavilág elhagyott 
állapotára. 

A tanyai településnek óriási hátrányai 
vannak, amelyeket sürgősen orvosolni kell. 
Az egész ország súlyos anyagi és erkölcsi 

Felelős szerkesztő: 
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kárát vallja annak, hogy az Alföld közel 
egymilliót kitevő tanyán élő lakossága nagyon 
mostoha kulturális viszonyok közöU él. El-
végre is a tanyai lakosság rendkívül sok 
adót fizet be, amelyből kulturális intézmé-
nyek létesülnek, de amelyekből a tanyai 
lakosság nagyon kevésnek veszi hasznát. 

ismét egy intő példa az illetékeseknek, 
hogy a tanyavilágra nagyobb gondot kell 
fordítani, hogy hosszú évtizedek mulasztását 
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kell pótolni! A kultura sáncaiba minden 
magyar embert fel kell venni, mert mind-
azok, akik elvesztek az emberi kultura szá-
máia, ellenségeivé válnak a magyar társa-
dalomnak. Nemcsak szörnyülködni kell a 
megtörtént eseteken, hanem meg kell ismerni 
a tanyavilág bajait és megelőzni az erkölcsi 
lesülyedést. A tanyavilággal szemben még 
nagyon sok kötelessége van a kormány-
zatnak. 

Vilmos császár megtiltotta fiának, 
hogy a Hitler-pártnak tagja legyen 

Berlinből jelentik: Ágost Vilmos her-
ceg, Vilmos volt német császár egyik fia 
hosszabb időre Olaszországba utazott. Az 
egyik berlini lap szerint a hercegnek Olasz-
országba való utazása azzal függ össze, 

hogy Vilmos császár megtiltotta a Hohen-
zollern-ház tagjainak, hogy a Hitler-párt tag-
jai legyenek. Ágost Vilmos ugyanis Hitler-
pártjának, a német nemzeti szocialista párt-
nak egyik tevékeny tagja voll. 

Spalatóban jugoszlávok 
bojkott alá veszik az olaszokat 

Rómából jelentik : Az egyik olasz lap 
részletes tudósítást közöl a bojkottról, ame-
lyet a jugoszlávok a dalmáciai olaszok ellen 
alkalmaznak. Így Spalatóban kereszttel 
jelölték meg az olaszok üzleteit, hogy ott 

jugoszlávok ne vásároljanak, kötelezték a 
munkaadókat, hogy az olasz alkalmazottai-
kat azonnal bocsássák el. a háztulajdono-
sokat pedig, hogy az olasz bérlőknek a bért 
emeljék fel. 
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Egy vasúti tiszt vigyázatlansága 
okozta a bukaresti karambolt 

A sebesültek közül négynek az állapota 
reménytelen 

Bukarestből jelentik : A tegnapelőtti 
vasuli katasztrófa ügyében megejtett vizsgá-
lat kideriíette, hogy Fábri Jenő táviró-kezeló 
gondatlansága okozta a szerencsétlenséget. 
Ö ugyanis tévesen értelmezte a táviratot és 
ennek alapján indította útnak a vonatot, 
mielőtt a gyorsvonat beérkezett volna. Fábri 
azzal védekezett, hogy 24 órán tul volt szol-
gálatban és a kimerültségtől követte el vég-
jijuüi.n/i-'L'irrrií i 'i 1 * 

zetes tévedését. A vizsgálat után Fábrit le-
tartóztatták. 

A vasúti szerencsétlenség áldozatai kö-
zül — mint ismeretes — 8 meghalt, a sú-
lyos sebesültek közül pedig az ujabb jelen-
tések szerint négynek az állapota remény-
telen, ugy, hogyha ezek meghalnak, 12-re 
emelkedik az áldozatok száma. 

Négy és félmill ió a Nemzet i 
Bank t iszta jövede lme 
Az MTI jelenti: A Magyar Nemzeti 

Bank főtanácsa jóváhagyta az 1932. évi 
mérleget, amely 4.453,000 pengő tiszta ha-
szonnal zárult. A pénzügyi tanács javasolni 
fogja, hogy 9 százalék osztalékot fizessenek. 

Ára 10 fillér. 

V a j d a alakít ja m e g az uj 
román kormányt 

Bukarestből jelentik : Hir szerint a ro-
mán kormány lemondott, A király az ügyek 
vezetésével és kormányalakítással Vajda-
Vojvodát bízta meg. 
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Pillér világbajnok is résztvesz 
a Terstyánszky-em lék versenyen 

A Szarvasi Újság tudósitójától: 
Tegnap a Szarvasi Vívó Klubhoz inté-

zett levelében bejelentette Pillér György, a 
kardvívás olimpiai bajnoka, hogy részt fog 
venni a Terstyánszky-emlékversenyen. Az 
egyesületben nagy örömet okozott ez a hír, 
mert ezáltal a verseny valóban nagyot nő 
jelentőségében. Még nem lehet tudni, hogy 
Pillér indul-e a versenyben, valószínűleg ő 
iesz a zsűri elnöke. Pillérén kivül még igen 
sok kitűnő vivó fog indulni, köztük több 
olimpikon. 

A nevezési határidő 1933 január 13. 
este 6 óra. Nevezni a Magyar Vivószövetség 
hivatalos űrlapjain lehet. Nevezési díj szemé-
lyenként 5 pengő. A döntőbe jutott kilenc 
vivó tiszteletdijat fog nyerni. A dijak közül 
a beérkezés sorrendjében lehet választani. 
Ezenkívül a verseny győztese nagy ezüst, 
második helyezettje kis ezüst, harmadik he-
lyezettje nagy bronz, a többi döntőbe jutott 
vivó kis bronz érmet fog nyerni. 

véd és bejelentette, hogy bizonyára ő lesz 
az, akit Kaszar néven keresnek. Valószínű-
leg a feljelentésben névelírás történt. Az 
ügyészség még nem hallgatta ki dr Kaszát, 
bár kijelentette, hogy mindenben a hatóság 
rendelkezésére áll. 

Tovább folynak 
a tanúkihallgatások 

a Pipás Pista 

Még emlékezetes olvasóink előtt a 
multheti borzalmas villamoskatasztrófa, ami-
nek következtében egy kislány, Bartal Kató 
meghalt, a másik pedig életveszélyesen meg-
sebesült. Tegnap délelőtt azután a második 
kis áldozat, Gundel Kató is meghalt az uj 
Szent János kórházban, ahol egy héten ke-

resztül élet-halál között feküdt. Az orvosok 
véleménye szerint a kis Gundel Mária halá-
lát az okozta, hogy állapotában vérzés, geny-
nyedés állott be, ez magas lázt okozott, vé-
gül a fájdalmakat a gyermek szive nem bírta 
elviselni. 
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Egy tragikus sorsú asszony 
bűnügye 

a budapesti törvényszék előtt 
Tegnap délelőtt a budapesti büntető-

törvényszék Szemák tanácsa előtt játszódott 
le özv Stern Rudolfné, egy tragikus sorsú 
anyának bünpere. A fiatalasszony azzal 
volt vádolva, hogy a mult junius 2-án laká-
sán öngyilkossági szándékból kinyitotta a 
gázcsapot s kilencéves Pál fiával együtt meg 
akart halni. Tettét azonban észrevették, őt 
meg is mentették, de a gyermek meghalt. 
Özvegy Stern Rudolfné kihallgatása során 
zokogva mondta el, hogy az ő élete csupa 
csupa tragédia. Szülei Jómódú emberek 
voltak, édesatyjának 5000 holdas birtoka 
volt, de a kommunisták kivégezték. A su-

lyos csapás következménye az lett, hogy 
egy év múlva édesanyja is meghalt. Pestre 
kerülve férjhezment egy jómódú kereskedő-
höz, de másfélesztendős házasság után férje 
is elhunyt, tragikus körülmények között. 
Azután divatszalont nyitott, tönkrement s 
végső elkeseredésében gondolt a halálra. 
Kisfiát is meg akarta szabadítani a szen-
vedésektől. 

A vallomás után a tanuk kihallgatása 
következett. A törvényszék még nem hozta 
meg az Ítéletet a szerencsétlen asszony 
ügyében. 

Apró hirek 
mindenfelől 

Az amerikai szenátus igazságügyi bizott-
sága eltörölte a szesztilalmat, s mivel a kép-
viselőház is igy határozott, a szesztilalmí 
törvényt megszüntetik. 

A japánok tankokkal és ágyukkal meg-
erősített csapatokkal nyomulnak Kina bel-
seje felé. 

Filadelfiában légvédelmi társaság alakult 
a légi támadások elhárítására. 

Gombos minisztereinők szombaton délután 
Székesfehérvárra utazik, ahol dr Havranek, 
Csikáry és gróf Széchenyi fogják üdvözölni. 

Tegnap délelőtt meghalt Kacián festő-
művész 81 éves korában. 

A japán kormány visszautasította az an-
gol közvetítést, mivel a harcok már-már be-
fejeződnek Sanghai—Kvan környékén. 

Hóman Bálint a tisztviselők munkaerejé-
nek jobb kihasználására elhatározta, hogy 
megreformálja az ügybeosztást. 

Bethlen volt miniszterelnök 
nem lesz sem párizsi 

sem berlini követ 
Budapestről jelentik : Tegnap ismét meg-

cáfolták azokat a híreszteléseket, melyek 
szerint Bethlen István párizsi vagy berlini 
követ lenne, a valóság az, hogy mindaddig 
mig Kánya Kálmán át nem veszi a külügy-
minisztérium vezetését a diplomáciai karban 
nem lesz semmi változás. 
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Jelentkezett 
a vizszürőügy 

állítólagos koronatanuja 
A vízszűrő ügyben ma délelőtt elterjedt 

híresztelésekre illetékes helyról közlik, hogy 
a feljelentésben fontos tanuként szereplő 
Kaszar nevü ember helyet az ügyészségen 
megjelent dr Kasza Tihamér budapesti ügy-

Tegnap tovább tárgyalták Szegeden 
Riegerné, Pipás Pista ügyét. A tegnapi tár-
gyaláson több tanút hallgattak ki, akik.mind 
terhelően vallottak a vádlottakra. 

Ezek a vallomások ismét ujabb ször-
nyűségeit tárták fel a bűncselekményeknek. 
A tárgyalás továbbtart. 

Ujabb bűncselekmény ügyében 
nyomoznak 

a Vay Kázmér ügyével 

Budapestről jelentik: Vay Kázmér 
ügyeit tovább vizsgálva, a nyomozások során 
ujabb bűncselekményt fedeztek fel. Egy 
vidéki csendőrlaktanya építésénél merültek 
fel a szabálytalanságok. Csillér építkezési 
vállalkozót az ügyészségen kihallgatták. 

A kul tuszminiszter 
a hercegpr ímással tá rgya l t 

MTI jelenti Hóman Bálint vallás és 
közoktatásügvi miniszter Madarász miniszteri 
tanácsossal tegnap Esztergomban volt a 
hercegprímás meglátogatására. Az ebéden 
magántermészetű megbeszélést tartottak, de 
a kathplikus egyházat érintő ügyekről is 
beszéltek. Majd meglátogatták a benedek 
rendiek kolostorát, ahol Kelemen apát üdvö-
zölte őket. 

HIREK 
Öngyilkos lett Trockij leáuya. (Berlinből 

jelentik): Az emigráns Trockij Leo leánya 
Valkovné asszony öngyilkos lett. Öngyilkos-
ságának oka az, hogy ki akarták utasítani 
Németországból és attól való félelmében, 
hogy nem talál megfelelő menedéket más 
országban. 

Összeesett az éhségtől egy budapesti ék-
szerész. Tegnap éjszaka a Tisza Kálmán-tér 
és a Légszesz-utca sarkán a rendőr eszmélet-
len állapotban levő férfit talált. A mentők 
megállapították, hogy az éhségtől esett ösz-
sze. Bevitték a rendőrségre, ahol elmondta, 
hogy Héjjas László ékszerész. A szeren-
csétlen emberen az életvédelmi osztályon 
fognak segíteni. 

Tettenértek egy zsebtolvajt az egyik 6-os 
villamoson. Tegnap reggel Budapesten az 
egyik 6-os villamoson az utasok tetten értek 
egy Weisz Vilmos nevü embert, amint éppen 
zsebórát lopott. Már a második arany zseb-
órát lopta a villamoson, amikor tettenérték. 
Weiszt átadták 

a rendőrségnek, ahol le-
tartóztatták. 
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Tizenöt fószekodut helyezett el a község 
az Erzsébet-ligetben. Szarvas község elöljáró-
ságának határozata folytán az Erzsébet-liget-
ben és a községi kertészetben 15 fészekodut 
és egy madáretetőt helyeztek el. Az elöljáró-
ság e határozatával a madárvédelmi akció-
nak tesz eleget. A madárvédelemre már a 
kert miatt is szükség volt, mert énekes ma-
daraink itt pusztították a virághervasztó her-
nyókat, álcákat, amelyek annak idején sok 
kárt tesznek az ültetett és oltott virágokban. 

Ismét csökkent a bankjegyforgalom. A 
Magyar Nemzeti Bank kimutatása szerint a 
bankjegyforgalom január 7-ig, a december 
31-kez viszonyítva 22,080.000 pengővel 
csökkent. 

Egy békési vadorzó rálőtt a vadőrre, mert 
feljelentette. Kalmár Pál 22 éves békési vad-
orzó a napokban egy éjszaka vadászfegyve-
rével rálőtt Gyebnár István vadőrre, mert az 
őt már régebben feljelentette. Kalmár ezért 
megleste Gyebnárt és közvetlen közelből rá-
lőtt. A merénylet csak azért nem végződött 
halállal, mert Gyebnárt megvédte vastag 
pokróca, amellyel a hideg ellen védekezett. 
Kalmárt letartóztatták és bekísérték a gyulai 
ügyészség fogházába. 

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

A szovjet nem engedi haza Gyóni Géza 
hamvait. Gyóni Géza krasznojarszki sírkereszt-
jét eltüzelték és a szovjet nem engedi haza-
hozni a költő hamvait. 

Kommunista tevékenységgel vádolnak öt 
nagyváradi banktisztviselőt. Bukarestből jelen-
tik: Tegnap Nagyváradon a Magyar Általá-
nos Hitelbank öt tisztviselőjét a rendőrség 
kommunista izgatás gyanúja miatt letartóz-
tatta. Állítólag különböző csomagokat csem-
pésztek be, amelyek kommunista röpiratokat 
tartalmaztak. 

Hitelszükségletét kielégíti, betétjét a 
legnagyobb biztonság és felmondás 
nélküli visszafizetés mellett kamatoztatja 
ö Szarvasi Takarékpénztár. Foglalkozik 
a banküzlet minden ágával. Termé-
nyeit a Szarvasi Takarékpénztár rak-
tárházába helyezze el, mert igy azokra 
olcsó kölcsönt kaphat. 

Egy kisteleki kereskedő 
elrejtette hitelezői elől 

az árut 
A szegedi rendőrség nem mindennapi 

fcünügyben nyomoz. A bünügy középpontjá-
ban Balázs János kisteleki kereskedő áll. 
Balázs a mult évben üzletet nyitott és áruit 
hitelbe vásárolta szegedi kereskedőktől. Egy 
ideig törlesztette is az adósságokat, de ta-
valy december óta nem tudott fizetési köte-
lezettségeinek megfelelni. Balázshoz a múlt-
koriban a nagykereskedők kiszálltak, ki ügy-
véddel, ki végrehajtóval, s meglepődve lát-
ták, hogy üzlete üres. Faggatásukra Balázs 
szt felelte, hogy az árukat eladta. A keres-
kedők azonban nem adtak hitelt szavainak 
€ s erősen nyomozni kezdett a csendőrség. 
A nyomozás során megállapították, hogy az 
Arukat nem adta el, hanem azt elszállította, 
mintegy 18 kocsira valót. 

I D Ő J Á R Á S 
A budapesti meteorologiai intézet jelen-

tése a következő 24 órára* Borús, ködös 
idő, helyenként esővel, ólmos esővel, lecsa-
pódásokkal vagy havazással. 

A Szarvasi Újság ingyen közli 
mindazokat a hirdetéseket, amelyek-
nek tárgya munkások felvétele, vagy 
bárminemű munkaalkalom nyújtása a 
munkaadók részéről. 

hátsó rézsútos mélytartásból, bokaemelésseL 
4. Támadóállásban oldalhajlitás. 
5. Csípőben hajlított terpesz mellső 

fekvőtámaszból, egyik kéz csipőretartásával; 
Egyoldali karhajlitás. 

6. Hátonfekvésből körtartással: Törzs-
hajlitás előre. 

7. Hátonfekvésből egyik térdet a sip-
csontnál átfogva: Fejemelés előre és mell-
emelés. 

8. Hátonfekvésből: Kétoldali és egy-
oldali térdemelés és nyújtás karemeléssel 
magas, — oldalsó középtartásba. 
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Helybeli gabonaárak: 
Buza . . . . 
Tengeri . . 
Árpa . . . . 
Zab . . . . 
Tökmag . . . 
Napraforgómag 
Lucernamag . 
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Sertés 
Borjú . 
Marha 
Juh . 

'38 -
'30 — 
'30 -

•75 P 
•'45 P 
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•40 P 

T e r m é n y t ő z s d e 
Budapest, 1933. január 10. 

Készárapiac 
Buza 76-os tv. uj 1 3 * 3 0 - 1 3 7 0 P 
Buza 77-es tv. uj 13*50—14.— P 
Buza 78-as tv. uj 13*65-14*10 P 
Buza 79-es tv. uj 13'80—14*30 P 
Buza 80-as tv. uj 13*95—14*50 P 
Rozs uj . 
Árpa . . 
Sörárpa . 
Zab 1. uj 
Tengeri 1. 
Tengeri II. 
Korpa I. 

6*10— 6 20 P 
8*80-- 8*90 P 

10*25—12*50 P 
9*00— 9*25 P 

6 - 0 5 - 6 1 5 P 
Irányzat: barátságos. 

Határidőpiac 
Buza márciusra . 13*50—13*52 P 
Buza májusra 
Tengeri májusra 
Tengeri juliusra 

marciusra 

13*85-13*86 P 
7*66— 7'68 P 
8 * 0 8 - 8*09 P 
7 . 0 6 - 7*08 P 

(Az árak Budapestre értendők.) 
Irányzat: barátságos. 

Sertéspiac 
Felhajtás!: 1900 darab. 
Elsőrendű uradalmi 0.84—0.86 P 
Közép* szedett . . 0 . 8 3 - 0 . 8 5 P 
Zsir 1 .27-1*35 P 
Szalonna (4 drb-os) 1 . 0 0 - 1 . 0 6 P 

Irányzat: élénk. 

Reggeli torna 
1. Váltogatott láblendités előre és hátra, 

szökdécselés a másik lábon és karlendités 
mellső- és oldalsó középtartásba. 

2. Karkörzés jobbkarral előre balkarral 
hátra. 

3. Erős karlendités előre magastartásba 

1 

R Á D I Ó 
Csütörtök, január 12. 

9*15: A m. kir. első honvédgyalogezred 
zenekarának hangversenye. Közben hirek. 
11*10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállás-
jelentés magyarul és németül. 12*00: Déli 
harangszó az Egyetemi templomból, időjá-
rásjelentés-. 12*05: Hangverseny. Közremű-
ködik Beczássy Kató (ének) és Pethes Al-
frédné (zongora), zongorán kisér Polgár Tibor. 
Közben hirek. 1*00: Pontos időjelzés, idő-
járás- és vízállásjelentés. 2*45: Hirek, élelmi-
szerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4* 10: 
„Londoni képek", ifj. Hegedűs Ádám elő-
adása. 4*45 : Pontos időjelzés, időjárásjelentés, 
hirek. 5*00: A m. kir. Földmüvelésügyi Mi-
nisztérium rádióelőadássorozata. 5*00—5*30: 
(Budapest II.) Gramofonhangverseny. 5*30: 
Toll Árpád és Jancsi cigányzenekarának hang-
versenye. 6*30: Angol nyelvoktatás. 7*00: 
„A század legnagyobb gazembere." Irta és 
felolvassa Bodor Aladár. 7*25: A m. kín 
Operaház előadásának ismertetése. 7*30: A 
m. kir. Operaház előadásának közvetítése. 
Közben pontos időjelzés, hirek, ügetőverseny-
eredmények, időjárásjelentés. 10*30: Jávor 
Nándor jazz-zenekarának hangversenye Var-
sányi Rudolf énekszámaival. 

^ i í n 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
Dr T O K A Y L Á S Z L Ó . 

v v v v v v v v v v v v v v v v v 

A SZARVASI 
KÖZLÖNY 

HÉTFŐN KORA REGGEL HOZZA 
a vasárnap teljes sporthiranyagát! 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

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

p é n z é t ismeretlen szénre, 
fára. H o n t h y n á l 
ny ugod tan vásárol-
hat. Ezért 

c l Z 0 1 1 1 1 3 . 1 tegyen egy próba-
rendelést. 
Haviár Dani u. 83. 
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vas-, szerszám-, műszaki- és háztartási -c ikkek kereskedése. 

Megbízható áruk, olcsó árak, gyors és pontos kiszo 

APROHIRDETESEK 
Apróhirdetések díjszabása: 

Hétköznap szavanként 2 fillér, vasár- és ün-
nepnap 4 fillér, vastagbetüvel szedett szónál duplán 
számit. A hirdetések ára postabélyegben is beküldhető. 

. Férfi és nöi fehérnemű varrását és javítását 
vállalom. Házhoz is megyek. M E D V E G Y 
E R Z S É B E T , I., 189. sz. 

. Mindenki gyűjtse össze a Szent István 
pótkávés fejeket és bélyegeket. 

. Egy Öcsödön és egy Kondoroson lakó 
jóbeszédü fiatalember helyi alkalmazást kap-
hat. Levélben vagy személyesen értekezni 
lehet a kiadóhivatalban. 

. IV. ker., 295. (Tessedik u.) ház, sütöde, 
üzlethelyiséggel együtt eladó. Érdeklődni le-
het Steinfeld Jenő péknél.! 

. Egy hentes és mészárosnak nagyon alkal-
mas üzlethelyiség kiadó 1. ker. 276. (Deák u.) 

borbély üzletét áthelyezte 
Komlovszky Lajos füszerkereskedő há-
zába (Deák F.u.) Szives pártfogást kér. 

EREDMÉNYT ÉR EL, HA A 

SZARVASI UJSÁGAan hirdet! 

Ha Ízlésesen akar öltözködni, keresse fel 
László Emma női-szabóságát. Kossuth-
tér 29. (Fischbein-ház.) 

Frank János 
kárpitosnál kész sezlonok, dívá-
nyok kaphatók. Vállalok minden-
nemű javítást JUTÁNYOS ÁRON. 

BENCZÚR órás 
órát, ékszert olcsón javít. 

ARANYAT, EZÜSTÖT V E S Z 1 
Piactér. (Katolikus-iskola) 

Ön nem hiszi e • « • 

Győződjék meg kirakatomban olcsó ára-
inról . Szervizek, ízléses és olcsó ajándék-
tárgyak egyedüli nagy raktára. Képkerete-
zések. Modern keretlécek, valódi kölni 
BLONDEL-kerelek eredeti gyári árakon. 

Épületüvegezés a iegoScsóbban! 
GROSS SÁNDOR 

üveg-, porcellán- és keretezőüzlele. 
PIACTÉR. PIACTÉR. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Ne íör]e a fejéi 1 
Könyvelését rendbehozza, mérlegét 
elkészíti az Országos Hitelvédő 
egylet v. K Ö N Y V S Z A K É R T Ő J E 
— áruért. 

Cím a kiadóhivatalban. 

A gyulai királyi törvényszéktől. 
Cs. 5031 1932'6. szám. 

Hirdetmény. 
A gyulai kir. törvényszék, mint csődbíróság köz-

hírré leszi, hogy a vb. „Szarvasi Hitelszövetkezet, mint 
az 0 . Központi Hiteiszövetkezel tagja felszámolás alatt" 
szarvasi bej. cég a csödvagyon állal a beterjesztett mér-
leg szerint nem fedezett 237.893*68 P hiánynak az 1898, 
XXIII. L-c, 15—17. §-ai értelmében a szövelkezet tag-
jaitól való behajtásának alapjául szolgáló járulék-ki-
mutatást a vb. cég képviselősége elkészítette és a fenti 
törvényhely 42. §-a értelmében a csődbíróságnak be-
mutatta. 

Erről a vb. szövetkezet összes tagját azzal érte-
siti, hogy jogában áll a járulékkimutatásl a vb. szövet-
kezet szarvasi üzlethelyiségében, az üzieü órák alatt 
bármikor megtekinteni s az azelleni nelatáni észrevélell 
a kir. törvényszék által 1933. évi január hó 16. napjának 
délelőtti 9 órájától I2eig és délután 14 órától 18 óráig 
Szarvas községben a „Szarvasi Hitelszövetkezet, mint 
az OKH tagja felszámolás alatt" vb. cég üzlethelyisé-
gében megtartandó tárgyaláson szóval előterjesztheti. 

Figyelmezteti a bíróság a szövetkezet tagjait, hogy 
a csődbíróság által — az esetleges észrevételek figye-
lembe vétele mellett — megállapítandó járulékkimutatás 
az abba felvett tag ellen, az ott irí összeg erejéig az 
1898. XXIII. t.-c. 42. § -a értelmében végrehajtható köz-
okiratot képez s hogy ez ellen a fenti törvénycikk 45. 
§-a értelmében jogorvoslatnak helye nincs. 

Gyula, 1933. évi január hó 4-én. 
L : Móra. 
E : Szakmáry. 

A kiadmány hiteléül 
Olvashatatlan aláírás 

főtiszt. 

A SZARVASI ÚJSÁG hirdetése eredményes! 

TÜZÍFA, KŐSZÉN 
és mindennemű tüzelő-
anyag, előnyös fizetési 
fe t té te lek mel le t t be-
szerezhető \ 

H O L ? 

Schlesingernél! 
It. kerület, Hunyadi ucca 18. 

Teíefon s 97. 

K o v á c s i k Pál 
^ fűszer- és csemegekereskedő ajánlja ^ 
^ dúsan felszerelt raktárát legjutányo- ^ 
^ sabb árak és szolid kiszolgálás mellett. ^ 

Telefon: 7. ^ í eieron: /. Te lefon: 7. ^ 

••••••••••••••••• 
Értesítés 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy a 

ff KÖZPONT f f 

szállodát és éttermet 
átvettem. 

jelszavam: A legfigyelmesebb 
kiszolgálás mellett minden-
ben a mai viszonyoknak 
megfelelő árak. 

Szives támogatást kér 

Wigiter Sándor 
vendéglős. 

Irtózatos robbanás az árakban 
SZTREHOVSZKYNÁL! 

Rádiók már 1 pengő 70 fillértől. 
Super 33, Standard készülék, meiy a lehető legszelektivebb ; már 400 pengőéri 
kapható ugyancsak Standard, Philips, Orion, Telefongyári és más v e z e l ő m á r k á k 
a legnagyobb választékban, megdöbbbentően olcsó áron. 

Kerékpárokban, varrógépekben, csillárokban dus raktár. Á A Szarvasi Újság olvasóinak 
Fentieknek, valamint hó-és sárcipöknek szakszerű javítása. V külön engedmény! 

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