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A Gondviselés akaratából 
immár negyedszer kereshetem 
fel a gyulai vármegyeházáról 
Békés vármegye közönségét 
soraimmal ezen a helyen, az 
újesztendö fordulója alkalmá
ból. Első gondolatunk az új
esztendő napján nem lehet 
más, mint szívünknek minden 
melegével üdvözölni azokat a 
honvédtestvéreinket, akik kint 
a messzi harctereken most vív
ják az emberiség történelmé
nek legnagyobb és legvéresebb 
háborúját fennmaradásunk ér
dekében.

Békésmegyei leányok, fiúk, 
férfiak és asszonyok i Gondo
latainkat egy pillanatig sem 
hathatja által más, mint az 
irántuk érzett szeretet és cse
lekedeteinknek a rugója sem 
lehet egyéb, mint a velük 
szemben fennálló kötelesség!

Ezen érzésnek éó köcéiesseg- 
nek a tudatában van az a fel
adatunk is, amelyik az előttünk 
álló új esztendőnek minden 
programját jelenti mindnyájunk 
számára. Ez a program min
dennapi életünknek minden 
mozzanatát felöleli minden vo
natkozásban, az enyémet sem 
jobban, mint a Tiédet kedves 
olvasó 1 Mert ma nincsen külön 
politika, külön termelési vagy 
fogyasztási érdek, nincsen kü
lön közgazdaság vagy magán- 
gazdaság és nincsen külön köz
élet vagy elkülönített magán
élet. A létünkért vívott háború 
▼égső kifejlődésének utolsó 
szakaszában vagyunk, amikor 
nincsen más mint: nemzet-
védelelem I Ez a nemzetvédelem 
pedig azt jelenti, hogy félretéve 
minden széthúzást, minden 
pártoskodást és kicsinyességet, 
félretéve minden egyéni érde
ket, osztatlan akaratunkat és 
minden törekvésünket kizáró
lag csak a győzelem kivívására 
kell irányítanunk. Cselekedete
inket és szavainkat tehát az 
idők nagyságához mérve mind
nyájunknak arra kell gondol
nunk, hogy napjainkban még 
a legkisebb egzistencia is hasz
nálhat vagy árthat a cseleke
deteivel és beszédével. Aki 
használ, az a magyar és azt 
testvérünkként kell megbecsül
ni, de aki árt az ellenség és 
arra is megvan minden mó
dunk, hogy ezekkel akként bán
junk eL

A külső harcterek esemé
nyein kívül ma a kőzellátás 
problémái azok, amelyek köz
véleményünket a legjobban fog*

lalkoztatják. Ezzel kapcsolato
san a nagyközönségnek általá
ban fegyelmezett és példás 
magaviselete mellett sájnos 
olykor olyan viselkedéssel is 
találkozunk, amikor a kritika 
vagy meg nem értés eléggé el 
nem ítélhető türelmetlenségen, 
vagy éppen eléggé nem sajnál- 
ható tudatlanságon alapszik. 
Egyesek nem tudják, vagy nem 
akarják megérteni bizonyos 
gazdasági és pénzügyi kérdé
seknek azokat a szoros Össze
függéseit, amelyek ma egész 
Európát egy testként kötik 
össze és amely kapcsolatoknak 
a megszakítása, — nem úgy 
ahogyan egyesek képzelik — 
nem a külön útra térő egyea 
országoknak a külön-külön 
való győzelméhez, hanem éppea 
megfordítva, egész Európának 
és benne mindnyájunknak a

A közelmúltban kényszerű 
fejadag csökkentést kellett vég
rehajtani, amiért azonban senki 
sem lehet jogosult kritikát 
gyakorolni, mert a saját terme
lésünkből eredő hiányokért 
nem tehetőnk mást felelőssé 
— legfeljebb csak saját magun
kat. A z  első követ közellátási 
ügyekből kifolyólag az vesse a 
kormányzatra, aki tudva, vagy 
tudatlanul — mondjuk, hogy 
jóhiszeműen — de még soha 
egy fillérrel, vagy soha egy 
grammal sem lépte túl az 
érvényben lévő szabályokat. 
Amilyen egyszerű, azt hiszem 
olyan érthető is a példa, amit 
most leirok: ha tiz ember ré
szére tíz pogácsát sütünk és a 
tíz közQl az egyik két darabot 
vesz ki a tálból, akkor nyilván
való, hogy az asztal körül ülők 
valamelyikének már netn fog 
jutni a pogácsából. Bizony ne
héz az ország készletét felosz
tani akkor, amikor annak 15 
millió lakosa között sajnos 
akadt egy vagy kettő, aki két 
darabot vett ki a tálból.

Nekem meggyőződésem egyéb
ként — és ezt a véleményemet 
tárgyi okokra alapítom, — hogy 
a kővetkező új termésig terjedő 
mélypont után a jelenlegi há
ború közellátási gondjainak 
legsúlyosabb nehézségein már 
túlleszünk, mert míg egyrészt 
Isten kegyelméből gazdáink 
megfeszített munkájának követ
keztében, őszi vetéseinknek a 
mennyisége és minősége rég 
nem látott szép reményekre 
jogosít, addig másrészt psdig 
nem kétséges, hogy közellátá

sunknak egyre tökéletesedő 
szervezettsége, az összegyűjtés
nek az elosztásnak a rendjét 
hiánytalanabbá fogja tenni.

Sokszor emlegetett belső 
frontunk szilárdságának azon
ban ezután is egyik legfonto
sabb tényezője és egyben a 
legnehezebb kérdése a köz
ellátás marad, miért is szeret
ném, ha erről a helyről is meg
jegyezné vármegyénknek, vá
rosainak és községeinek minden 
rendű és rangú tisztviselője, 
hogy a jó közigazgatásnak soha 
sem lehet más fontosabb fel
adata, mint a mindenkori leg
nehezebb problémának a meg
oldása, bármilyen természetűek 
is legyenek azok. Ezért kell, 
hogy lelkiismeretűknek, szor
galmuknak, akaratuknak és 
türelmüknek minden erejével 
szolgálják kivétel nélkül ma ők is 
mmmryájáxi, aközeliátás ügyeit. 
Lakosságunktól pedig fegyelmet, 
megértést és jóakaratot kérek, 
a közellátás problémáinak úgy 
tárgyi, mint személyi nehézsé
geivel szemben.

1943. újév napján további 
összetartásra kérem, egy tábor
ba várom és közös munkára 
hívom Békés' vármegye lakos
ságát I Hívom minden rendű és 
rangú lakosát és hívom azokat 
a keveseket is, akik immár az 
ötödik naptári esztendőbe for
duló főíspáni működésemnek 
eddig elmúlt ideje alatt nem 
érezték volna meg azt, hogy 
nálunk nincsen két út, csak 
egy cél van és a viharban 
együtt haladhatunk.

Félre ne értessem! Nem a 
józan építő és segíteni akaró 
kritika ellen beszélek, — mert 
erre szükségünk van minden 
időkben mindnyájunknak. De 
akiben felelősségérzet, képesség, 
tehetség, jóakarat és 'magyar 
érzés van, — az ma eljön ve
lünk együtt munkálkodni és 
azt nézi, hogy hol és mennyit 
segíthet. Aki pedig nem tud, 
vagy nem akar segíteni — 
ezek akik kávéházban, vagy 
piactéren mindenkinél mindent 
jobban tudva csak kritizálnak
— de ezeknek ma nemcsak a 
képességeiket, hanem a ma
gyarságukat is kétségbevonom 
és megbélyegzem!

Meg kell ma érteni azt is 
mindenkinek, hogy háború 
idején hiába is akárnók a fe
lelősséget egyedül a kormányra, 
törvényhozásra vagy egy pártra

• hárítani. Háború idején a nem
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zet minden egyes tagjának 
nemcsak cselekednie de felel
nie és fizetnie is kell! Minden 
magyarnak helyt kell áHania, 
kinek katonái, kinek pénzügyi, 
ipari vagy mezőgazdasági téren
— mindenkinek ott, ahová sor
sa állította és amit elsőnek 
kellett volna talán említenem: 
helyt kell állania mindenkinek 
lelkileg is I Mert hiszen nézzük 
meg a történelmünket ez: a 
nemzet valahányszor elbukott, 
a háború elvesztését mindig 
megelőzte a lelkeknek Össze
omlása. A politizálni szerető 
magyar emberbe sajnos rend
szerint mindig több a támadás
hoz és kezdeményezéshez kí
vánatos erkölcsi bátorság, mint 
a helytálláshoz és a következ
mények elviseléséhez szüksé
ges erkölcsi felelősségérzet és 
kitartás.

Épen ezért még egy fontos 
feladat vár mindnyájunkra egy
formán 1 Ellensúlyoznunk kell 
az esetleg már csűggedőket, 
mert a borúlátó hangulatnak 
az elterjedése válságos időkben 
könnyen végzetes lehet. Vilá
gos, — mindig is világos volt 
és csak meggondolatlan derü
látók képzelték ezt másképpen,
— hogy a győzelmünk nem 
lesz olcsó ajándék áru. De a 
magyar győzelemnek minden 
feltétele ma előttünk áll és 
Istennek hála az magyar kezek
ben vanl Hogy meddig fog a 
háború eltartani, hogy kisebb 
lemondások, vagy áldozatok 
vannak-e még előttünk, — 
nem tudhatjuk. De vérrel szer 
reztűk és egy évezreden át 
harccal védtük meg hazánkat 
és a nemzetnek ma joga van 
új áldozatokat kérni, nekünk 
pedig kötelességünk ezt ma 
megkövetelni minden vonalon 
mindenkitől, mart a régi áldozar 
toknak eredményei csak Így 
tarthatók fent. Történjen bármi 
is velünk, kerüljön az bármennyi 
áldozatokba, kötelezve vagyunk 
megvédeni és fentartani azt az 
országot, amelyet elődeinknek 
sok véres és verejtékes erőr 
feszítése hagyott reánk, mert 
nem lehet és nem történhet 
meg, hogy a kezeink között 
szakadjon meg a nemzet életé
nek az a fonala, amelyet nem
zedékek tartottak meg a mai 
napig.

1943. Újév napján imádkoz
zunk a templomainkban Kor* 
mányzó Urunkért és fegyvere
inkért— azután pedig dolgoz* 
zunk I Óra «t labor* I
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Gondoskodás 
hadbavonultjainak 
családjairól

A Bajtársi Szolgálat Szarvasi 
Tagozata egyesülve a Hadigon
dozó Szövetséggel az e hó 16- 
iki alakuló közgyűlésen uj 
szervezetet nyert, mely műkö
dését már másnap megkezdte 
és az eddigi munka fonalát 
felvette.

A szervezet feladatául tűzte 
ki: 1., a hadbavonultak foko
zottabb erkölcsi támogatását 2., > 
Á harctéren küzdő honvédség 
és az itthon maradt család 
tagjai közötti állandó kapcsolat 
megteremtését és fenntartását. 
3., A katonai szolgálatra be
vonultak hozzátartozói kérel
mének és esetleges panaszainak 
meghallgatását, gyors kivizsgá
lását és azok elintézésében 
veló-segédkezést. 4., A katonai 
szolgálatra bevonultak földjén 
és műhelyében a mezőgazdasági 
és ipari munka elvégzésének a 
biztosítását. Ezeket az ügyekét 
részben az Elnökség, részben 
pedig az Intéző Bizottság tagjai 
végzik. Az Intéző Bizotság tagjai 
a helybeli hivatalok, körök, 
egyesületek, iskolák^ vállalatok 
intézmények vezetői, elnökei, 
igazgatói. A szervezete nagy
fontosságú munkakör ellátása 
végett hetenként kétszer, szer
dán és pénteken d. u. 5—6 
között a Községháza kistanács
termében állandó ügyeletes 
szolgálatot- tart és ekkor hall' 
gat ja meg a felmerülő kérése
ket, panaszokat és ad felvilá- 
gosításó-tan ácsokat.

Az Elnökség már kidolgozta 
a részletes munkaprogramot és 
már a karácsonyt követő héten 
az Intéző Bizottság tagjaival 
látogatást tétet a hadbavonul
tak itthon maradt tagjainál, 
hogy közvetlen tapasztalat 
alapján környezet tanulmányo
kat folytasson és.ezek. alapján 
megtegye a szükséges lépéseket.

A Szarvasi Bajtársi Szolgálat 
és a Hadigoodozó Szövetség 
vállvetve mindent elkövet, hogy 
feladatát a legtökéletesebben 
oldja meg úgy, hogy harcban 
álló katonáink hozzátartozói 
között egyetlenegy se érezze 
a segítő kéz hiányát.

A Szervezet tevékenységének 
első állomásán 365.— pengő 
készpénzt, 8 pár cipő, 48 pár 
gyermekharisnyát, 8 pár _ női 
meleg harisnyát, 16 m. törül- 
közóvásznat, 8 m. lepedővász
nat, 60 m. flanellt 74 kg. húst, 
222 db. zománcedényt, 16 m. 
ruhaanyagot és 80 m. barchettet 
osztott ki karácsonyi ajándék 
és segélyképen a hadbavonultak 
rászoruló hozzátartozói között.

Ezért támogassuk mindenütt 
és mindenben ezt a szociális 
és a jobb magyar jövő megala
pozását elősegítő emberbaráti 
intézményt.

Összeállították Szarvas legtöbb 
adót fizetőinek névsorát

keresztény  kereskedő 

üzlettársat keres
divatáru- él dpflflzlethez 

Cím a kiadóba 421

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető a K REBS  

kertészetben. Telefon: 117

Szarvas nagyközség elöljáró
sága most állította össze a 
község legtöbb adót fizetőinek 
(viriliseinek) névsorát, azon 
adózókat, akik ezen a címen 
kapnak helyet az 1943. eszten
dőben a község parlamentjé
ben. A virilisek részletes jegy
zéke a következő: 1. Miklós 
József B II., 9. sz. 2. Kacsko- 
vics Aladár T II , 376. sz. 3. 
Glózik György B IL, 49. sz. 
4. özv. dr Hertelendy Lászlóné 
B HL, 2. sz. 5. vitéz Tepliczky 
János B II., 29. sz. 6. özv. Hor
váth Pálné B III., 118. sz. 7. 
dr vitéz Nyárády István B I., 
10. sz. 8. Kovácsik Pál B I., 
49. sz. '9.̂  gróf Bolza Pál B I. 1.
10, Kovács Libor T VI., 189.
11. Farkas Mihály B II. 389 sz.

12. dr. Dörayei József B II 72,
13. Komár György B I., 248,
14. Fetzer József B II. 45. sz.
15. Borgulya Pál B I. 133. sz,
16. ifj. Géczy Dezső B II. 170. 
Í7) özv. dr gróf Bolza Alfonzné 
B^III., 1. sz, 18. özv. dr. báró 
Hellenbach Gottfriedné BIII, 1, 
19. Ribárszky Pál B II, 94. sz. 
20j özv. Bárány Béláné B II, 48. 
rendes tagok. — Póttagok a 
következők: 1. Huuya András 
T VI. 189. 2. özv. Réthy Vil
mosáé B III, 10. 3. Podani 
János B I, 43. 4. Bárány Béla 
B II, 48. 5. vitéz Lengyel Béla 
B II, 6 . sz, 6 . ö í  v , dr Sziráczky 
Jánosné B II, 96. sz, 7. Podani 
János B II, 136. 8. dr. Tokai 
Lajos B II, 34. szám.

Megállapították a textilárak határárait
A m, kír. közellátásügyi 

miniszter a közönség tájékozta
tása céljából megállapította a 
textiláruk határárait. Ezek sze
rint a legmagasabb árak a 
következők:
Megnevezés Belföldi Külföldi 

gyap j úszö vet 
Sportszövet 30 50 P
Kangarn 40 70 P
Átmen. kabát sz. 50 80 P
Télikabát szövet 60 100 P
Pamutszövet Belföldi Külföldi
Lepedővászon 7.— 20.— P
Sífon 4.— 8.50 P
Flanell 5.50 9.— P

Karton 5.—: — P
Inlet 3 50 11.70 P
Kai aváíz 4.— — P

Műselyem: Belföldi: Krepde- 
sin 4.50, krepszatin 6.—, krep- 
georget 4.50, ujjabélés 5.50 P.

A közellátásügyi hivatal fel
hívja a közönség figyelmét, 
hogy az egyes kereskedők 
áltál a fenti árakat meghaladó 
felszámításokat a jegyzék és a 
minta beküldése mellett jelent
sék be Budapest 62. poslafiók 
545. szám alatt. A borítékon a 
“ Textiláru ellenőrzés,, megjelö
lést kell alkalmazni.

Halálos családi dráma Öcsödön
Ifj. Gere Sándor föb&lötte 54 éves apját

Halállal végződött _ családi 
dráma részletei tarják izgalom
ban karácsony óta Öcsöd népét. 
Karácsony első napján történt, 
hogy a frontról csak a napok
ban hazakerült ifj Gere Sándor 
őcsödi fiatalember összeszólal- 
kozás után főbelőtte 54 éves 
édesapját, aki azonnal meghalt. 
Ifj. Gere Sándor tettének elkö
vetése után nyomban jelentke
zett a csendőrségen. Az eset 
magyarázatául tudni kell, hogy 
az idős Gere izgága, könnyel
mű, részeges, garázda ember 
volt, akivel családjának állan
dóan baja és kellemetlensége 
volt. A halála utáni boncolás 
során is másféllitemyi szeszt 
találtak a gyomrában. Az eset 
részletes körülményei még nem 
teljesen tisztázottak s azokra 
fényt csak a teljes beismerés
ben lévő ifj. Gere Sándor val
lomása fog vetni. A csendőrség 
jelentésére kiszállt Öcsödön a 
gyulai töivényszék vizsgálóbí

rója, aki ifj. Gerét előzetes le
tartóztatásba helyezte s Gyulára 
szállította. Az idős Gerét a 
boncolás után — amelyét dr. 
Pálfy István vizsgálóbíró, dr. 
Gárdonyi László kir. ügyész 
jelenléteben, dr. Szánthó Kál
mán járási tisztiorvos végzett, — 
ügyészségi engedéllyel eltemet
ték. Mint értesülünk, az ügyet 
a rendes bíróság elé utalták.

E L A D Ó 414

a Juhos düllőben

8 kisholdnyi
elsőosztályú tanya 
nélküli szántóföld. 

A feltételeket

dr. Készt  Ármin
szarvasi ügyvédnél 
lehet megtudni.

HAGY SZILVESZTER-EST

ÁRPÁD SZÁLLODA
összes termeiben

Nyitva éJ|el 1 óráig 

Asztalt biztosítson előre! Telefon 21

H í r e k .
U te n lliz te le te k :

A szarvasi ev. ótemplomban ó-év 
estéjén tót, utána magyar, az új templom
ban tót istentiszteletet tartanak. Újévkor 
az ótemplomban tót, délután 6 órakor 
magyar, az új templomban'délelőtt fél 10 
érakor magyarnyelvű istentiszteletet tar
tanak. Vasárnap az ótemplomban dél
előtt tót, negyed 11 órakor magyar, az 
újtemplomban délelőtt fél 10- kor tót- 
nyelvű istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban 
csütörtökön este 6 órakor évvégi hála
adás, pénteken újév napja, első pénteken 
fél 9-kor csendesmise közös áldozással,
10 órakor szentbeszéd ; nagymise. Dél
után 3 órakor vecsereye, vasárnap fél
9 órakor csendesmise, 10 órakor szent- 
beszéd, nagymise, délután 3 órakor Jézus 
Szíve-ájtatosság, szentbeszéddel, köznapi 
misék fél 8 órakor. Vizkereszt ünnepén, 
mint vasárnap.

— Eljegyzés. Dobó Erzsébet- 
Magdolnát, mezőtúri áll. tanító
nőt karácsony másnapján el
jegyezte Czinkóczky Mihály m. 
kir. főhadnagy. (Minden külön 
értesítés helyett.)

— összeíró*. Az ev. egy
házközség 1943 évi jan. hó 4- 
től kezdödőleg a belmissziói 
munka céljából összeírást ren
dez, melyet a tanítóság végez. 
Az összeírás nem szolgál adó
zási célokat s az tisztán lelki 
vonatkozású. Ugyaoakkor a 
Bajtársi Hadigoodozó Szövet
ség megbízásából kérdőíveket 
töltenek ki oly helyeken, ahol 
a csa'ádfő vagy családfenntartó 
harctéri vagy katonai szolgála
tot teljesít. Ezen utóbbi összeírás 
célja a hadbavonultak itthon
maradt családjainak szociális 
gondozásának elősegítése. Fel
kérjük a közönséget, hogy az 
összeíró közegeket mukájukban 
támogassa, mert mindkét össze
írás nemes célt szolgál.

— Kenyérgabonát nem sza
bad házilag őrölni vagy darálni. 
A kormány rendeletet adott ki, 
amely tzerint kenyérgabonát 
(búzát, rozsot, kétszeres) kézi
darálón, vagy bármilyen beren
dezésű (köves, kalapácsos és 
egyéb) takarmányőrlő gépen 
akár a maga, akár a más ré
szére megöröloi, darálni, vagy 
más módon felhasználni tilos. 
A közellátási miniszter a föld
művelésügyi miniszterrel egyet
értve a szükséghez képest 
eltilthatja, illetve megakadályoz
hatja kézidarálók egyéb célra 
való használatát. A rendelet 
értelmében kézidarálót, vagy 
takarniányőrlőgépet csak az 
vásárolhat, aki mezőgazdaság 
foglalkozást űz és ezt a község 
elöljáróság bizonyítványává 
igazolja.
— A Bajtársi Szolgálat Tűzifa- 

okciója. A Szarvasi Bajtársi 
Szolgálat a szegénysorsú sok- 
gyermekes hadbavonultak csa
ládjainak a felsegélyezése végett 
kérő szóval -fordult Szarvas 
lakosságához, tegye elviselhe
tőbbé a bekövetkező tél hidegét 
egy-két hasábfa felajánlásával 
az itthonmaradt hozzátartozók 
részére. E szózat hatása alatt 
Varga Ferencz tüzifakereskedő 
két mázsa bükkhasábtüzifát 
futtatott az Elnökség kezeihez, 
mely azt már két négy gyer
mekes családhoz továbbította is. 
Az adományokat nyilvántartja, 
átveszi és továbbítja a Község
házán a Katonai Nyilvántartó 
Hivatal révén a Bajtársi Szol-



1943. január 1. S z a r v a i  és Vidéke 3. oldal.

gálát Elnöksége. Hivatalos órái 
a kis tanácsteremben minden 
szerdán és pénteken d. u. 5-6 
között. Az ügyelete szolgálat 
ideje alatt bárki teljes bizalom
mal fordulhrí az intézőbizottság 
tagjaihoc férésével, tóhajával, 
panaszával, ▼a'' r̂ejmével. A 
bizottság >z adott ügyet 
azonnal továbbiba az illetékes 
hivatalos tényezőkhöz gyors 
elintézés végett.

— Üzsnetelc a frontról. Zöld 
színfi tábori ' levelezőlapok 
fekszenek előttünk. Tele szívvel, 
színnel, sok-sok szeretettel a 
szülőfalu és az itthoniak iránt, 
íme egf pár közülök: Gutyan 
Mihály itÁbon pósta 131/21. A.) 
üzeni szüleinek testvéreinek és 
ideáljii)akt hogy ne aggódjanak 
érte, egészséges, de kéri, hogy 
többet Írjanak hazáiról. Üdvözli
& Turul Sí E. minden tagját. 
Kívánságára közöljük, hogy a 
Turul iteÁ szép kezdés után 
bizony kiM lemlradt aiabellán 
8 11 pohljval a 13-ik halyen áll. 
Uhljár ■János (táboriX pósta 
131/21>.*4̂  üzen lapunkon át 
HraskójPálnak és Annuskának 
(I. 637), továbbá Ganyec Erzsi
kének I. 733). Jól van, Írjanak 
sonat. boldog karácsonyi ünne
peket i kíván mindenkinek. 
Köszönti a levedte zenekart és 
a Katolikus legény, és leány- 
egylet̂ , — Springer András 
(táborit posta 112/04) boldog 
karácsonyi s újévi ünnepeket 
kíyán füleinek és testvéreinek, 
valamifet a Magyar Ugari Olva
sókör tnioden tagjának. Jól van. 
írjanak többet.

—; Anyakönyvi- hírak. Szület
tek í. Salacz Gábor és Mag
da Mrlj j fia ^̂ Üklós-Zjánosi 
Anír ‘ > Szenfcszki I faséufcl
fia IÁK-Ái» Kis Mihtöy és j 
Baik6 Judit Ifeánya Mária. í 
Háa&ságot kötöttek: Borgulya 
János Csicsely Judittal, Kohut 
Gyirgy Ttfnasovszky Zsuzsan
náid. Elhaltak) Peres János 
15 | éves, Kovács Györgyné 
Tót Cziírs Anna 81 éves, özv. 
Klipaj Pálné Dioa Anna 50 é., 
őzvi Schvsrtz Dávid 74 éves, 
Mi&Vr Pálflé Jancsó Zsuzsanna 
65 íves, Mótyaiji'György 68 é..

—j Bírósági • Kirak. Banász 
Jánpsné tt- Udvari Margit 41 
éve; bszePtandrási lakos a bab 
k£> ,«A3(̂ iU-eldrágábban adta. 
Ezért Wf&rásbírÓBÁg 40 Pengő 
péBKbw^tésre_ilélte. 1 Bagi 
Májtyá#*, sz. Tóth \ ionika 
48 éve* -l&szentandrási kos a 
folthajjyuJ* kgr-ját 14 hílérrel 
dr'tatban adta 50 P pénz 
Bí .tetésre «é«ék. — Oláh 
Áadrásné sz. Erdei Ilona 34 é. 
ficsedi lakos a vöröshagymát 
(tágábban árulta 50 P. pénz- 
büntetésre Ítélték, - — Ifj. Dezső 
lenedek 22 éves öcsödi lakos 
iefeskedősegéd Csekő Lajos

sértettől mint munkaadójától 
pulóvert és egyebeket eltulaj
donított, ezeket Szatmári Ist- 
vánné sz. Csikei Erzsébet 34 é. 
öcsödi lakosnak-mint orgazdá
nak eladta. A járásbíróság Ifj. 
Dezső Benedeket három heti, 
Szatmári Istváncét kettő heti 
fogházra büntette. — Kugyela 
Márton 62 éves szarvasi lakos 
a búza mázsáját 50 P-ért adta 
el, Ponyicki János 41 éves 
szarvasi lakos pedig továbbadta 
100 P-ős áron. A bíróság 
fejenként 50—50 P. büntetésre 
Ítélte.

— Felvétel a biherdiósxegi 
és sátoraljaújhelyi szőlőmunkás 
iskolába. A ’ földmívelésügyi 
miniszter a bihardiószegi és a 
sátoraljaújhelyi szőlőmunkásis- 
kola jövő tanévre felvételi 
pályázatot hirdetett. Az iskolába 
tanulókul azok a nőtlen 18. 
életévüket betöltött és 30 év- 
vesnél nem idősebb, kizárólag 
földmíveléssel, vagy szőlő- és 
borgazdasági munkákkal foglal
kozó pályázók vehetők fel, 
akik legalább az elemi iskola 
négy osztályát sikerrel elvégez
ték, ép, erős, egészséges, gya
korlati munkák végzésére 
alkalmas testalkattal bírnak és 
feddhetetlen előéietűek. A 
tanulók részére tanulóotthon 
(internátus] áll rendelkezésre, 
ahol a tangazdaságban végzett 
munkájúk fejében teljes ellátás
ban részesülnek.

— A liszt és a riis uj ára.
A közellátás ügyi miniszter 
megállapította újra a lisztárakat. 
A rendelet, értelmében 1943 
január 1-től kezdve a fogyasztói 
árak az egész ország területén 
nem haladhatják meg k követ- 
ke*6 árakat; -búzadaránál ki— 
logramonként 86, nulláslisztnél 
82, egységes búzalisztnél 42, 
egységes rozslisztnél 42, Gra- 
hamlisztnél 52 fillér. A rizs 
ára is változott, amennyiben a 
Budapesttől számüott távolság 
szerint 194—204 fillér.

Látomás
Tűnődtem... Lelkem a Dónnál repkedett... 
Hideg párnámon az álom meglepett. 
Hófehér Utód höfi Álmos jött felém: 
Ezerév Szittyáit mind-mind föllelém...

Zúgott a gépmadár, búgott a stuka. 
Rohant a Székely nép, előttük Csabi, 
Dunával, Tiszával egyesült Kárpát: 
Honvédelnk élén előljárt Árpád I

Horthy István esdi megdlcsöülten: 
„Magas egedből nézz le Úristen;
Téged, Hazát véd’nek itt a Magyarok!" 
Felhőkön áttörve szentkereszt ragyog..

Megnyílik az égbolt, zeng a Hiszekegy, 
Múlt, jelen Himnusza Istenünkhöz megy! 
Mennyei fényében Krisztus megjelen;
— Tiétek .a Hit a a végső győzelem I

PÁCZAl MIHÁLY

— B. U. É. K. Minden kedves 
vevőmnek ezúton kívánok bol
dog újévet Baranyai Róza pék
mester.

— Egy liter petróleum: 56 
fillér. Megállapították a világi-' 
tó kőolaj legmagasabb fogyasz
tói árát, 1943 január 1 tői 
kezdve az egész ország terüle
tén a petróleum ára egységesen. 
literenként 56 fillér.

— Hivatali munkasziínetszom
baton. Újesztendő második nap 
ján, szombaton hivatali munka 
szünet lesz az összes állam. 
hivataloknál. A rendelkezése  ̂
értelmében a kitűzött tárgyaié v 
sokat le kell folytatni, egyéb- . 
ként azonban csak ügyeletes 
szolgálatokat tartanak az egyesr 
hivatalokban.

i-

— Sokliv«Mny.-A szarvasi 
Sakkör január 5-én este 7 óra- ; 
kor az Árpád-szálló külön fér- 
mében kezdi meg az „Aszódi; 
emlékserleg“-sakkversenyt. Be
nevezés versenyestéken (kedd- 
pénteken) vagy Podmaníczki: 
üzletében lehet.

TEMETÉSEKET
4 legnagyobb gonddal vég- 

/ "sm, a legegy«zerübbtől a 
.. 'díszesebbig, aJfcgoa-
I b itfényeket kilégítek. 
fc ta n ítás, ,e ^umálás 
n2L aegrenc ’hető

Hantos György
temetkezési vállalkozó 
IL .kerület Beliczey-út 17.

Eladó földek:
4 hold lucernával bevétett endrődl kövesút mellett;
132 k&tasztrálU hold részben szántó, részben legelő tanyával Ecseren;

szentes! kövesút mellett ;
30 katasztrális hold jókarban lévő épületekkel Disznóhalmon ;
58 hold szántó a mezőtúri határban;
34Vb katasztrális hold szántóföld és 17 hold kaszáló Külső Ecseren;
20 hold herefőidnek alkalmas szántó Décsen;
14 hold szántó a Décsi laposon ;
8 hold szántó a Tóniszálláson;
6 és fél hold Kakán kanális közelében;
2—3 kishold príma szántó a VII. külkerület 472. sz. tanya mellett, csabai 

kövesúthoz közel; ,
2400 négyszögöl területű L osztályú szántó a Maglnyecc-dfUőben;
Körösparti nyaraló erős kőépülettel;
600 négyszögöl dinnyeföld cigányéri szőlőkbe*;
241 négyszögöl dinnyeföld Nyúlzugban;
4 járás közös legelő Tóniszálláson ;

Eladó házak:
Kondoroson piactér mellett lakóház teljesen felszerelt sütödével; 
Békésszentandráson szőnyeggyár közelében cserepes lakóház.

Szarvason:
1. kér. 184. sz. sarokház, melléképületekkel;
L 432. sz. cseréppel fedett beltelkes lakóház, melléképületekkel;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész;
170 négysz. üres telek sarok mellett;
I. kér. 391 számú ház 400 négyszögöllel továbbá ugyanott 400 négyszögöl 

üres aarok telek;

Bővebb felvilágosítást nyú|l

q Szarvasi Hitelszövetkezet
mint az O. K. H. tagja pénzintézet,
ahol Ingatlanok adásvételének közvetítésével is foglalkoznak. 
Ugyanezen pénzintézet képviseli a Gazdák  B iz tos í tó  
Szöve tkeze té t ;  folyósít termelés és beruházás céljait 
előmozdító 4 V* %-o> kamatozású kötvénykölcsönöket és 

kamatmentes lókSIcsftnt. 321

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon rokonok, jóbarátok 
és ismerősök, kik szeretett fiúnk

Peres János
ttm«tí«4a m«£j*l<nt«k 4* azztl 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
szúten ii fogadják megtört szírünk 
köszönetét.

Szaros, 1942. december bi.

Gyászoló Peres család

— Vegyeskereskedő ic áru
síthat rádiót, A kereskedelmi 
miniszter rendeletet adott ki, 
amely szerint oly községekben, 
ahol műszaki cikket árusító 
kereskedő nincs, ott vegyes
kereskedői iparigazolvány alap
ján szatócs is kaphat rádió- 
vevőkészülékek árusítására en
gedélyt. Ha á községben ké
sőbb műszaki üzlet nyílik, a 
szatócs engedélyét vissza kell 
vonni, kivéve azt az esetet, 
ha bejelenti, hogy záros időn 
belül rádió- és rokoncikkek 
árusítására külön iparigazol
ványt ezerez.

Hirdetmény
Közhírré teszi az elöljáróság, hogy 

mindazok az 1931. évben született fiú
gyermekek és mindazok az. 1927. évben 
született leány gyermekek, akik állandóan 
Szarvason laknak (szarvasi határban) 
1943 évi január hó 25-ig, hétköznapokon 

' a hivatalos órák alatt a községháza 52. 
számú irodájában jelentkezni tartoznak.

Felhívja az elöljáróság elsősorban a 
szülők/ munka- és szállásadók figyelmét 
erre a bejelentési kötelezettségre, mivel
i bejelentést a kiskorú gyermekek helyett 
: szülők, munka- és szállásadók stb. 
tartoznak teljesíteni.

A bejelentést elmulasztása a 
380.000/1941. B. M. sz. rendelet 38. §.
(1) bek. szerint kihágást képez s 15 
napig terjedő elzárással büntetik.

Szarvat, 1942. december hó 29-én

E L Ö L J Á R Ó S Á G .

TURUL H O Z G O
Az előadótok kezdete hétköznap fél 6 
ét fél 8 óra, vasárnap és ünnepnap 

fél 2, fél félé és fél 8 éra
1943, évi január hó l-énf újévkor 

pénteken, 1943. évi január hó 2-án, 
szombaton bemutatásra keiül:

Tessék jegyet váltani
nagyszerű magyar és

Bécsi történetek
a legvidámabb némot filmek 

Kiegészítésül: Magyar és UFA híradó.

Január 3-án, vasárnap és január 4-én
* hétfőn bemutatásra kerül a

A négy testőr
Kiegészítésül Magyar és UFA híradó.

Január 6>án, szerdán és 7-én csütör
tökön bemutatásra kerül:

Vissza az úton
legérzelgöbb magyar filmremek 

Kiegészítésül az olasz LUCE híradó.

Üzletátheíyezés
Január 1-től üzletemet lakásomra
(11, MIKOLAY-UrCA 105. SZÁM)
helyeztem á t; mint képviselője a

Kováid tisztító- és 
gőzmosó-gyárnak
mindent legelőnyösebben vállalok 

és szíves megkeresést várok

KÓCZY LAJOS
divatárukereskedö

APRÖHIRDETÉSEK
Gépírásban és gyorsírásban jártas 

leányt azonnnali belépésre jó fizetéssel 
felvesz Bárány vaskereskedés. II. évi 
keresk. szakt. növendék Is pályázhat, a 
vizsgáig félnapos elfoglaltsággal. 412

Jóállapotban lévő magányos, antik 
diófumíros ágy, ruganyos betéttel 150 
P-ért eladó. Megtekinthető 1L kerület 
48. szám alatt 413

2 darab üzleti pult márránylappal 
eladó. Érdeklődni a Kisgazdakörben, 
 ________410

Mindennemű fuvarozást vállal Gyur- 
csan István fuvaros, IV. kerület 339. 
Alatt, vagy pedig a Piactéren . a Turul* 
vendéglőben. 405

Elsőrendű tenyészetből származó 2 
darab 6 hónapos bérkshlre tenyészkan 
eladó Koltay tanárnál, Csabacsid, 
Szloszjár-tanya. 409

Egyensúlymérleget most vásároljon I 
Elsőrendű minőségek, nagy választék 1 
Mérlegsúlyok kaphatók. CsecsemŐmérleg 
kölcsönzés. Bük Adolf Fiai cégnél — 
Tessedik Sámuel tér._________  40T

Fonóasszonyoknak munkát ad Placskő 
Boriska IV. kér. 189. 415

I. kér. 141. szám alatti (dr Mocskónyi] 
féle ház eladó. Érdeklődni 1. kér. 142. 
szám alatt délután 2—4 óráig Ganyecs 
György építésznél. 422

I. kér. 259. számú ház eladó. Érdek
lődni II. 426. szám alatt 423

II. 229. sz. beltelki ház hozzáépített
műhellyel és egv fél lóerős villanymotor 
eladó. Érdeklöanl ugyanott Potoczki 
kovácsnál. 420

IV. kér. 81. számú ház elddó. Érdek* 
lődnl ugyanott 419

Mindenest keres Frecska Gyula mé
száros és hentes. 418

Kovács-féle kistanyal földből eladó. 
Érdeklődni Czlgléczky Györgynél. 41T

A BÚZAVIRÁG 
RUHAÜZLET

kéri azokat a szülőket, akik 
legalább 4 középiskolát végzett 
fiúkból.komoly textilkereskedőt 
akarnák neveltetni, közöljék 
egy lapon címüket.

Azok a felnőttebb leányok 
pedig, akik elárusítói állásra 
kedvet éreznek; ha címüket 
közük,( szintén felhívást kap
nak a jelentkezésre.

Minden kedves vevőjének 
és barátjának áldásos karácso
nyi ünnepeket és egy boldo
gabb újesztendőt kíván

a BÚZAVIRÁG 
RUHAÜZLET
=  ~ ■■ —  -- ■■■ ■ ai

N̂ê üdjá̂ ê êm/kö̂ m̂ü̂ r̂

„Kulacs"-
bán (a volt Bárány-vendéglőben)

Kitűnő italok!
Ha egyszer eljön, min
denkor ide kívánkozik I
Örömmel várja

Jánovszky György
tulajdonos.

NYOMATOTT MÜLLEK KÁROLY 

KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZARVAS



4. oldaL Szarvas  és Y i d ék e 1943- január 1.

Boldog újesztendőt kíván

Árvái István
kádármesUr mélyen Un
téit rendelőkőzönségének 

és jó ismerőseinek

Boldog űjesztendőt kíván

Fábry János
(a Gazdakör italmérésé
nek kimérője) a t, vendé
geinek és ismerőseinek

1943 Boldog újesztendőt kíván

Gyurcsik Mihály
uriszabó 

t. megrendelőinek, isme
rőseinek, jó bsrátainak

Staszenka Elek
szíjgyártó- és bőröndös 
kedves vevőinek, rende
lőinek ezúton kíván bol

dog újesztendőt

B a á n  B é l a
fűszer- 6b vegyeskeresk., 
kocsmáros tisztelt vevői
nek él vendégeinek kíván 

boldog újesztendőt

Boldog űjesztendőt kíván

Fehér Lajos
hentes és mészáros min
den vevőjének, ismerősé

nek, jó barátjának

Boldog újesztendőt kíván

Glózik György
„Turul" vendéglője-étter- 
me t. vendégeinek, isme
rőseinek és jóbarátainak

Boldog űjesztendőt kfván 
t. vásárló közönségének, 
ismerőseinek, barátainak

Gutyan és Sovány
festékűzlet, Beliczey-űt 7

Minden üzletlátogatóm
nak, jó ismerősömnek, 
boldog újévet kívánok.

Hercegh Ferencné
kozmetikus

Szabó Sándor
hentesmester (I. kér. Tes- 
sedik-utca 270. sz) vevő

inek, ismerőseinek 
boldog űjesztendőt kíván

Boldog űjesztendőt kíván

Babarék Pál
cslzmadiamester 

t  megrendőleinek, isme
rőseinek, j6 barátainak

B o l d o g  ű j e s z t e n d ő t  k i v a n

Sig ivű í éi Vidéke
Szamosvölgyi M.
villanyszerelő, rádió- és 
kerékpárkereskedő min
den vevőjének boldog új 

esztendőt kíván

Bárány Bála
vas-, (esték-és kerékpár- 
kereskedő(Shell-lerakal) 
t. vásárlóinak ezúton is 
kíván boldog űjesztendót

M inden vendégünknek, 
ismerősünknek b o ld o g  

űjesztendót kíván

SzappanosésFabó
női- és úrifodrászok

s z e r k e s z t ő s é g e ,  k i a d ó h i v a t a l a  é s  n y o m d á j a

Bárány Mihály
épület- és bűtorasztalos 
kedves rendelőinek, jó 
ismerőseinek! barátainak 
kíván boldog újesztendőt

Boldog újesztendőt kíván

özv. Janúrik 
Andrásné

fűszer és vegyeskereskedő

Boldog űjesztendőt kíván 
kedves vevőinek, ismerő
seinek és jó barátainak

Jonsik Mihály
fűszer- és rőföskereskedő 

Szarvas, Újtelep

Marsai 
László és István
üveg,- porcellánkereske- 
dés, épület üvegezést váll. 
kíván boldog újesztendőt

Boldog űjesztendőt kíván

özv Miiller Károlyné
könyv- és papírkereske
dése t. vásárlóközönsé
gének és üzletfeleinek

Boldog űjesztendőt kíván

Szervátka Sándor
CUKRÁSZ, ÉTKEZDE 

t. vendégeinek, ismerő
seinek, jó barátainak

Berger Margit
fényképész mélyen tisz
telt rendelőközönjégének 
és jó ismerőseinek bol
dog újesztendőt kíván

Jánovszky Gyögy
a KULACS-vendégfogadó 
tulajdonosa boldog űjesz
tendőt kíván kedves ven
dégeinek, jó barátainak

KAPUS LAJOS
sor- és bomagykeresk. 

t. vásárlóinak, üzletfelei
nek, ismerőseinek ezúton 

kíván boldog újévet

Boldog újesztendőt kíván 
minden rendelőjének, is
merősének és barátjának

Medvegy Miklós
úriszabó

Boldog űjesztendőt kíván

NAGY IMRE
hentes és mészáros 

t. vevőinek, ismerőseinek 
és üzletbarátainak

Boldog újesztendőt kíván

a Szarvasi Szik- 

vízfejtő Üzemek
közös töltő- és elosztó* 
telepe t. fogyasztóinak

Brandt Károly
kádár, t  rendelőinek, vá
sárlóinak, ismerőseinek, 

barátainak ezúton kíván 
boldog űjesztendót

A tisztelt őröltetőínek, vevőinek bará
tainak, ismerőseinek

BOLDOG ŰJESZTENDŐT KÍVÁN

Dr Podany Pál és Tsai 
„Gáspár-malom"

Kedves rendelőinek, jó- 
barátainak, ismerőseinek 
boldog űjesztendót kíván

Miloszrdni Pál
szűcsmester, 1, 270.

Boldog űjesztendőt kíván

Novodomszky-
dohánytőzsde

mélyen tisztelt vevőinek, 
ismerőseinek, barátainak

Széli Jenő
malomtulajdonos 

boldog újévet kíván t. 
Őröltetö közönségének, jó 

ismerőseinek

Borbély Pól és 
D. Molnár Sándor
rőfős- és rövidárukercs- 
kedó (I. kér. 270/1. sz.) 
boldog újesztendőt kíván

Boldog űjesztendőt kíván 
a TURUL-MOZI közön

ségének, ismerőseinek és 
jó barátainak

a mozi-büffés

Boldog űjesztendót kíván

ÓHEGYI JÁNOS
űriszabó kedves munkál

tatóinak, rendelőinek és 
barátainak

Szloszjar Ferenc
fodrászmester jó ismerő
seinek, barátainak, .ven-, 
dégeinek kíván boldog 

újesztendőt

Csipai János
divat-és rővidárukeresk. 
mélyen tisztelt vásárló
közönségének ezúton kí
ván boldog újesrtendőt

Kiss István
kocsmáros igazságos ki
szolgálást ajánl és boldog 
újévet kíván t. vendégei

nek és jó barátainak

Kugyela Mihály
úri divatszabó m. tisztelt 
rendelő-közönségének, jó 
ismerősemek, barátainak 
kíván boldog űjesztendőt

Igen tisztelt részvényeseinek, 

őrőltetf inek és üzletfeleinek

BOLDOG ŰJESZTENDŐT KÍVÁN A

Szarvasi Hengermalom 
mint Szövetkezet

Boldog űjesztendót kíván

Sztrehovszky M.
rádió-, kerékpár-, varró* 
gépkereskedő, villanysze

relő t. vevőinek

Cxeperkó Mihály
az ÁRPÁD-SZÁLLÓ 

bérlője igen tisztelt ven
dégeinek, ismerőseinek ez 

úton kíván boldog újévet

Boldog űjesztendőt kíván

Kriska György
rőfős- és rövidárakerejk. 
t  vevőinek, jó ismerősei

nek, barátainak

Vevőinek, rendelőinek, barátai
nak bold (2 újejzteadőt kíván

Kóczy Lojos
divatáruktreskedő. mint a

Kováid Péter és Fia Rt. fest*- 
és gőtmosógyár képviselete

D. kerület DrMikol&y-u. 105. sz.

Boldog űjesztendőt kíván

SZŰCS JÓZSEF
cipész, kijelölt cipőkeres

kedő t  rendelőinek és 
vásárlóközönségének

Boldog űjesztendőt kíván 
kedves vendégeinek és a 
jó borivó ismerősöknek

Cxeperkó István
a Polgári Kör üzletvez.-je

I g e n  t i s z t e l t  m o z i 

l á t o g a t ó  k ö z ö n s é g ü k 

n e k ’ b o l d o g  ú j e s z t e n 

d ő t  k í v á n n a k  a

Turul-Mozgó
t u l a j d o n o s a i  Telefon: *165

Boldog űjesztendőt kíván 
jó borivó vendégeinek, 
ismerőseinek, barátainak

özv. Pribelszki J-né
ital mérő

Boldog újévet kívánok 
vevőimnek

Réthy Sándor Fia
ECETSZESZGYÁRA

Szarvas

Boldog újesztendőt kíván 
tagjainak, vásárlóinak a 

Szarvasi Általános 
Fogyasztási és Érté
kesítő Szövetkezőt

Boldog újesztendőt kíván 
i  vevőinek, üzletbarátai- 

naki ismerőseinek

Darida Géza
rőföskereskedő

Boldog űjesztendőt kíván

PETTENDI LAJOS
fűszer- és csemegekeres
kedő t. vásárlóinak, jó 
ismerőseinek, barátainak

Boldog űjesztendőt kíván

Schönwald L.-né
vegyeskereskedő kedves 
vendégeinek, vevőinek, 

ismerőseinek

Boldog űjesztendőt kíván

„TOTYA"-
kalapszalón
minden ismerősének

Boldog újesztendőt kíván

Darida Ferenc
cipő- és divatárnkeresk. 
az összes vevőinek, isme
rőseinek és jóbarátainak

Kedves holgyrendelölnek 
és ismerőseinek boldog 

újesztendőt kíván

K i s s  M i h á l y

nőiszabó, 111., 231.

Laukó István
fűszer- és gyarmatáru
nagykereskedő b o ld o g  
újesztendőt kíván vevői

nek, ismerőseinek

Podani János
épület- és bútorasztalos 
t  vevőinek, megrendelő
inek és jó barátainak 
boldog űjesztendőt kíván

Boldog űjesztendót kíván 
kedves ismerőseinek, jó 
barátainak, rendelőinek,

Simkovics Judit
női szabó

Boldog újesztendőt kíván

Ujfaluczky István
úri és női cipész tisztelt 
rendelőinek, munkáltató

inak és jó barátainak

Demcsák András
rőfős- és rövidárukeres- 
kedő kedves vásárlóinak 
és barátainak ezúton kí
ván boldog újesztendőt

Kriska Pál
kocsmáros minden jó ve
vőjének, üzletbsrátjának, 

ismerősének boldog űj
esztendőt kíván

Ifj. Lustyik János
KIS ÁRPÁD ICCÉSE 

minden vendégének, is
merősének, jó barátjának 

kíván boldog újévet

Boldog újesztendőt kíván

Palkovics Kaiolin
rövid- és divatáxukeresk. 

t  vásárlóközönségének és 
Ismerőseinek

Slojchó Lajos
kerékpár- és rádiókeresk. 
t. vevőinek és jó Isme
rőseinek boldog űjeszten

dőt kíván

Boldog újesztendőt kíván

M. Vitális Erzsébet
vegyeskereskedő és ital- 
kimérő vásárlóinak, ven
dégeinek, ismerőseinek

Kedves vendégeinek, jó 
barátainak, ismerőseinek 
boldog újesztandőt kíván

Darida György
vendéglős

Boldog űjesztendőt kíván 

L vevőinek, ismerőseinek 
és barátainak

Lendvay József
mészáros és hentes

Medvegy József
textilkereskedd 

t vásárlóinak és jóbará

tainak ezúton is boldog 
űjesztendőt kíván

Peres Pál
kocsmáros kedves vendé
geinek, jó ismerőseinek 
és barátainak ezúton is 
boldog űjesztendőt kíván

Boldog újévet kíván

Süveges János
kelmefestő és vegyiruha* 
tisztító minden vendégé

nek, ismerősének

Zvara András
IPAROS KÖR italmérési 

üzletvezetője kíván boldog 
újévet t  "Vendégeinek és 

ismerőseinek


