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Sajtónk hasábjain át keresem fel 
ismét Békésvármegye közönségét, 
hogy gondolatban kezetszorithassunk 
egymással mindazok, akikre mint 
Békésvármegye lakóira együtt kö
szöntött reánk az lljesztendőnek 
1944-ikfordulója. Kezetszorítok mind
azokkal, akik az elmutt esztendőben 
munkájukat elvégezve a kötelességü
ket híven teljesítették és külön kö
szönetét mondok mindazoknak, akik 
ennél még többet is tettek azért, hogy 
azok helyett is dolgozzanak, akik 
otthont, családot és polgári foglal
kozást elhagyva, ma fegyverrel a ke
zükben szolgálják a Hjtzáf. De a sze
mébe akarok nézni azttn keveseknek 
is, akik sajnos nem tartoznak a fenti 
két csoportba és ezeket arra figyel
meztetem, hogy a jövönktől csak az 
kaphat majd bármit is, aki a jelenben 
ad és közöttünk csak annak lesz joga 
itt élni, aki ma kész áldozatot hozni 
és aki ha kell, kési; meghalni a Ha
záért !

Ezt kell a szemünk előtt tartani 
mindnyájunknak a n;ui amikul 
az Ujesztendőben elökünk álló fel
adatoknak valamennyiéi ha előre nem 
is ismerhetjük, de azoLnak jelentő
ségét ösztönösen érezzük.

Nem kétséges,, hogy ezen felada
toknak legnagyobb súlyát a. nemzet 
sorsáért vállalt legtöbb felelősséggel 
együtt jelenlegi kormányzatunk viseli. 
Ezeknek a feladatoknak programm- 
szerfi összefoglalása napjainkban 
szinte lehetetlen, amikor a kormány 
élén álló kopnányféffi terveit egyik 
napról a másikra húzhatják keresztül 
a háborús világnak rohanó esemé
nyei. Háborús viszonyok között nem 
lehet előre látni a bekövetkező ese
ményeket, miért is ne m a program m- 
tól függ, hogy mit lehel jegy kormány
nak megvalósítani, hanem a körül
ményektől. A feladatok szinte órán
ként, a még ujabb töindők pedig 
talán már percenkénti merülhetnek 
fel és ezeket kell műidig a lehető 
leggyorsabb cselekvéssel megoldani. 
Egy felelős magyar államférfi soha
sem tévesztheti össze a vágyait a 
valósággal és mindig 4zt kell tekin
tenie, hogy tényleg mitjehet és tény
leg mennyit tud a terveiből végre
hajtani és soha egy perek sem szabad 
azon ábrándoznia) hogy egyébként 
mit szeretne, vagy talán mit lenne 
jó megvalósítani. '

Mindezen gondolataimat pedig jó
szándékú figyelmeztetésként írtam le 
azért, hogy ne várjunk itthon a kor
mányunktól falrengetö[politikai ké
peké, szenzációs eseményeket, vagy 
Jias^nló egyebet. Magyar politikát 
csinálni állandó nehéz *iapi munkát 
Jelfirt: szervezést, épitéit, gazdálko
dást, nevelést, jó közigazgatást, jó 
kötellátást, > szociális gtffi<tóskodás£ 
rendet, belső megér&söq&t, honvéd
ségünknek k̂épzelhetőfegjobb fel’

szerelését — tehát többnyire sok kis 
aprónak látszó munkát — és nagyon 
nagy előrelátást. Mert számunkra ’• 
ebből áll a helyes mindennapi poli-, 
tika még akkor is, ha esetleg minden ‘ 
reánkkövetkező újabb nap újabb tör- ' 
téiielmet csinál. Vagy talán éppen és 
különösen akkor I 

Tömörebben és világosabban, oko
sabban és magyarabban senki sem 
hirdethette az időszerű magyar po
litikát, mint ahogyan Kállay Miklós 
miniszterelnükünK tette azt most leg
utóbb a költségvetés novemberi vi
tája alkalmával elmondott parlamenti 
beszédében, amikor a többek között 
azt mondotta, hogy ,nem mozdulok 
semerre az egyedül biztos becsületes 
sziklaalapról, a kizárólagos magyar 
gondolat, magyar cél és magyar jövő 
vonaláról I* Ez az a hitvallás, £mit 
meg kell érteni és a naptárunkba 
kell ma feljegyezni mindnyájunknak, 
mert ez az a politika, amit szívvel, 
lélekkel és cselekedettel kell szolgál
n ia ^  előttünk álló esztendőben min
den igaz magyar embernek.

A szükebb hazánkat Békés várme
gyét közelebbről érdeklő kérdéseket 
illetően is csak azt mondhatom, hogy 
például a békési kikötőig hajózha
tóvá tett Körösnek megnyílt £s a for
galomnak átadott viziútja, vagy pél
dául a falvaink végén mosolygó 290 
uj ONCSA ház, .vagy például a 15 
traktorral megajándékozott ugyan
annyi szántási szövetkezet — és foly
tathatnám tovább is — mindezek 
maradandó értékké! hirdetik közöt
tünk azt a kormányunk által kép
viselt helyes magyar politikai irány, 
amelyik nem üres fecsegést, szét
húzást. és értelmetlen politikai prog- 
rammpontokat, hanem munkát, tette-* 
két, jobb és olcsóbb közlekedést, 
kultúrát, több termelést, szociális ha
ladást, Békés vármegye népének fel
emelését — tehát a* szebb magyar 
övendőnek eredményes munkálását 
elérni a dúló világháború közepén 
is. Ezt a politikát akarjuk várme
gyénkben tovább 'is folytatni, de a 
világháborús helyzet ma sajnos meg
számlálhatatlan sok akadállyal és le
küzdhetetlen hiányokkal állítja szem
be ezen politika munkaprogrammjá- 
nak gyakorlati megvalósítását éppen 
úgy, ahogyan napjaink esetenként 
felmerülhető —r és előre mm Ismer
hető —  háborús ̂ feladatainak a meg
oldási módját'Ji. - 

Ebből következően itthon Békés 
vármegyében a mi munkánk prog
ram mját is csak két szó határozhatja 
meg és ez a két sző: a k e 11 és a 
l ehe t i  Mert emberfia ma nem tud* 
hatja előre, hógy mit hoz a Jövendő 
és ezért mi sem mondhatunk mást, 
ininttogy : mindabból ami kell, elvé- 
gezünlFnibKient amit lehet és mind-

Mé|H, ■ hogy necsak felületesnek
Am m

látszó általánosságban érintsem az 
előttünk álló esztendőnek problémáit, 
ezért határozottan is rámutatok mind- 

. nyájunknak legfontosabb kötelessé
gére akkor, amikor minden eddigi
nél szükségesebb összefogásra, fe
gyelemre és tisztánlátásra hívóin fel 
Békés vármegye közönségének figyel
mét és kérem, hogy különösen óva
kodjunk a világpolitikai helyzetma
gyarázóknak felelőtlen, vagy tudat
lan, röpcédulás és sötétben bujkáló 
júdáspénzzel fizetett ügynökeitől.

Ne kételkedjünk abban, hogy Ma
gyarországon minden épeszű és ép- 
erkülcsö ember békét akar, éspedig 
a lisztánlátásával és felelősségérze
tével egyforma arányban. Aki azon
ban az életéért Vívott önvédelmi har
cában — legyen az nemzet, vagy 
egyén — előbb teszi le, a fegyvert 
mint ellensége, az nem kétséges, hogy 
menthetetlenül elpusztul. A mi küz
delmünkhöz értelmesebb jelszót és 
.világosabb célt nem lehet leírni mint 
azt, hogy minden ellentétet félretéve 
kell összefogni és a végsőkig kitar
tani azoknak, akik a'történelmi ma
gyar állameszmének — a független 
hazának és szabad népnek — a jog
rendnek, a keresztény tírköicsnek és 
a magántulajdonnak fenntartását kí
vánják. Ezzel szemben minden más 
cél vágy homályos ígéret olyan ter
veket szolgál — amelyek 1948 ta
pasztalatain okulva — csakis ellen
séges érdekeknek kedveznek. Mert 
elégedetlenségét szítni, békét ígérni, 
a kormányt és a közállapotokat kriti
zálni és általában mindenre mindent 
ráígérni — még nemzeti jelszó alatt 
és hazafias köntösben is — az ellen
ségnek olyan hatásos fegyverét jelenti, 
amelyik bomláshoz, az erők gyen

güléséhez, a fogalmak összékavaro- 
dásához, a józan nemzeti érzésű tö
megek megfélemlítéséhez, kapkodás
hoz, fejvesztéshez, éhséghez, nyo
morhoz, felforduláshoz, végül pedig 
forradalomhoz és pusztuláshoz vezet I 
Ha népünk olyan vak volna, hogy 
nem látná a nemzet egészét és mind
nyájunk létét ilymódon is fenyegető 
veszedelmét és ha megtagadja a kö
zös célkitűzéseket, vagyis ha össze
tartás helyett széjjelhúzna, akkor 
béke; jövő és élet helyett — háború, 
hálál és pusztulás vár mindnyájunkra! 
De ha együtt halad a magyarság ki
jelölt útján, akkor nincs mitől fű
tenie az életét, bármilyen viszonyok 
következzenek is reánk, meri orszá
gunkon erőhatalommal még sohasem 
tudott győzni külső ellenség, csak a 
nemzeti egység megbontásával.

A mi szemeinkkel nehéz megkü
lönböztetni egyik fecskét a másiktól, 
ők azonban egymás között megérzik, 
hogy melyik közülük a különb és 
ősszel vagy tavasszal ha költözni 
készülnek, alaposan szemügyre veszik, 
hogy kik legyenek a vezetőik, mert 
ösztönösen tudják, hogy az életükről 
van szó. Nekünk is Istenbe vetett 
rendíthetetlen hittel 1cei! bízni önma
gunkban és azokban a vezetőinkben, 
akiket Istentől kapott és Kormányzó 
Urunknak bölcsessége állított a nem
zet élére és akik az alkotmányos or
szággyűlés — tehát az egész nem
zet — hatalmas többségére támasz
kodva vezetik népünket az élet viha
ros tengerén. ~

1944. Újév napján ezekkel a gon
dolatokkal köszöntöm Békés várme
gye közönségét, amikoi' Istentől ke
gyelmet kérek és békét, boldogságot 
kívánok mindnyájunknak I

Deceniber 27-én lépett életbe a nyílt árusítási 
üzletek zárórájának új szabályozása

változatlan marad, azonban legalább 
reggel 9 órától kezdve egészen a 
megállapított záróráig ezeket az' üi- 
leteket nyitva1 kell tartanig jehát ̂ enj 
önelhatározásból a megállapított iár- 
óránál korábban bezárni nem szabad, 
Az élelmiszer és tüzelőanyag árusí
tására berendezett üzleteknél eddig 
megállapított záróráig ezeket az üz
leteket nyitva kell {artani, tehát sem. 
önelhatározásból, sefti szakmái elhfc 
tározásból a megállapított1 záróránál' 
korábban bezárni nem szabad. Az 
élelmiszer és tüzelőanyag árusítására 
berendezett üzleteknél eddig meg
állapított déli záróra továbbra is ér
vényben marad.

Az élelmiszerüzletekből abban az 
időben, amikor csakezráflztetek 
vannak nyitva, tízátáfag&rfmtoart 
szabad árusítani, azon időben, 
amikor, a többi üzletek zárva vannak, 
az élelmiszeren kívül mást i í  Amit, 
nemcsak kihágást .követ el, hanem 
tisztességtelen versenyt is.
, 2. A nem iklmiszertizfottk (tü
zelőanyag H tlővírágkereaírcdéetk

A tüzelőanyaggal, valamint a vilá
gítási árammal való takarékosdás ér
dekében a kormányzat arra határozta 
el magát, hogy azoknál a nyílt áru
sítási üzleteknél, amelyek nem tar

toznak a kizáróan vagy túlnyomóan 
élelmiszer, tüzelőanyajfvagy.é!ö^irág 
árusításira berendezett üzletek sorába, 
a nyitvatartási időt lényegesen meg
rövidíti. Az erre vonatkozó 168.600—
1943. K. K. M. sz. rendelet a Buda
pesti Közlöny december hó-23-i szá
mában jelent meg és décember hó
27-én' lépett hatályba. A rendeletről a 
kamara érdekeltciégét a következők
ben tájékoztatja:

/. Az élelmiszer-, tüzelőanyag-, 
élővirágkereskedések nyitása ét zá
rása:

Ezen üzletek nyitásának és zárá
sának időpontja változatlanul az ma
rad ami volt. Mindazok a Jcülön 
rendelkezések,melyeket a 11. fokú 
Iparhatóságokéba 19421 VI. te. 3. 
§-a alapján ezen üzletekre nézve ki
adtak, továbbra is hatályban marad
nak.. A nyitási és a zárásttóőpont

imái
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kivételével) nyitása és zárása.
Ezen üzletek április hó 30-ig be

zárólag hétfői napokon egész napon 
át zárva tartandók. Ha a hétfői 
napra országos, havi vagy heti Kirakó 
vásár esik, abban az esetben hétfő 
helyett a vásár befejezését követő 
kOznapokon kell az üzleteket egész 
napon át zárva tartani. A hét többi 
köznapján ezen üzleteket délelőtt 9 
óra előtt kinyitni és délután 4 órán 
túl, szombaton este 7 órán túl nyitva 
tartani nem szabad. Különösen fel
hívja a kamara az érdekeltség figyel
mét arra, hogy ezen üzletekben dél
előtt 9 óra előtt üzleti tevékenységet 
végezni nem szabad s az üzletet ki
nyitni sem szabad, mert ebben az 
esetben a rendeletnek a világítási 
irammal és a fűtéssel való takaré- 
koskodási célját elérni nem lehet.

A nem élelmiszerüzletek közül a 
rendelet a következő szakmai üzle
tekre rendeli azt el, hogy délelőtt 9 
óra és délután 4 óra között egy
folytában, — tehát déli záróra tar
tása nélkül, — kötelesek nyitva tar
tani bárminű textilanyagot, ideértve 
a kész ruhát, divatárut, kesztyűt, 
kézmű- és rövidárut, kalapot (férfi 
vagy női), illetve sapkát, cipőt, eser
nyőt, papirt és írószert, vasárut, 
edényt, háztartási cikket és festéket, 
üveget és porcellánt, valamint villa
mossági és villanyfelszerelési cikket 
árusító üzletek. .

Végül ugyanezen rendelkezések 
vonatkoznak az áruházakra, vegyes
kereskedésekre és drogériákra, tehát 
ezen üzleteket is délelőtt 9 óra és 
délután 4 óra között minden körül
mények között nyitva kell tartani. 
Azon vegyeskeresuedéseknél, ame
lyek forgalmának túlnyomó része 
élelmiszerek eladására esik, azok az 
1. pontban felsorolt üzletek közé 
tartoznak nyitás és zárás szempontjá
ból. A kötelező nyitvatartás kötelezett
sége nem vonatkozik azokra a nyilt

•usitási üzletekre, amelyeket az üz-
<tulajdonos bevonulása, betegsége, 

valamely családi esemény vagy más 
elháríthatatlan akadály miatt tarta
nak zárva. A zárvatartás időpontját, 
okát, valamint az üzlethelyiség újból 
megnyitásának időpontját az első
fokú iparhatóságnak ajánlott levélben 
azonnal be kell jelenteni. Ezenfelül 
a zárvatartás okát az üzlethelyiség 
ajtaján is 6zembeötlöen fel kell tün
tetni.

3. A nagykereskedések nyitása 
és zárása:

Ezeknek az üzleteknek nyitása és 
zárása, amennyiben kizárólagos nagy
kereskedésekről van szó;, továbbra 
is az eddig hatályban, levő rendel
kezések' szerint történik, ezekre tehát 
nem terjednek ki a 2. pont alatt fel
sorolt üzletekre vonatkozó rendelke
zések. Azokban a nyílt árusítási üz
letekben, amelyekben mind tovább- 
árusitók, mindi fogyasztók részére 
szolgáltatnak ki árut, hétfőn fogyasz
tókat kiszolgálni nem szabad. Ezekre 
az üzletekre a fogyasztók kiszolgá
lása tekintetében a 2. pont alatt fel
sorolt rendelkezései vonatkoznak, 
mfg a viszontelárusítók kiszolgálása 
továbbra is az eddigi keretek szerint 
történik.

A kamara ezúton is kéri érdekelt
ségét arra, hogy bárminő vitás két- 
késben forduljon felvilágosításért a 
kamarához.

3 0  éves Jubileum
A Szarvasi általános tanítóegye

sület ebben az évben érte meg ala
pításának 50-ik évfordulóját. Benka 
Gyula, Molnár János — az egyesü
let legelső apostolai már reg ott 
porladnak az anyaföldben, de alko
tásuk él, mert minden alkotás, 
melynek mozgató ereje a szeretet, az 
maradandó. Ezért volt „maradandó,, 
az ő alkotásuk is, mert az alapítási 
szándékot nem a hiúság fűtötte, ha
nem a kollégiális szeretet, amely 
mindent elkövetett, csakhogy a nagy
családdal biró, tehát nagy gondok
kal küzdő kollégáinak a gyermekne- 
veltetés, az idegenben való taníttatás 
gondját megkönnyítse és segítse, a 
kollégiális összetartást ápolja és az 
állandó önművelést biztosítsa, 

Nemescélját elérte, mert a megse
gítettek százai gondolnak hálával az

egyesületre és mert kulturális tekin
tetben vezető tényezője volt városunk 
szellemi életének.

A mai nehéz helyzet sajnos nem 
engedi meg, hogy az alapításról, az 
allapítók személyéről oly méltó, 
impozáns keretek között emlékezzen 
meg a tanítói gárda, mint ahogy azt 
nemes alkotásuk után megérdemelnék.

A helyi tanító egyesület ezért el
határozta, hogy ünnepi közgyűlés 
keretében áldoz az alapítók emléké
nek. E célból január ho 5-én délelőtt 
11 órakor a községháza tanácster
mében ünnepi közgyűlést tart, hogy 
hálás szeretettel áldozzon az alapítók 
emlékének.

Az ünnepi közgyűlésre az érdek
lődő tanügybarátokat az elnökség 
ezúton is meghívja.

Zsírátvétel
m i n d é g  h é t e n

SZERDÁN ÉSj SZOMBATON
déldétt 8—12-ig élj délután 2—4 óráig. 

Á t v é t e l i  h e l y :

IV. kér, Beliczey út 164. szám
(J ü n t i k -tféle új ház)

v i té z  Tóith János
{ogoiított ál|átU«r«ckedfi

köziéi ^círgyüjtő 400
Ugyanott

diszná ót Yágémarfeo felajánlási hely.

Képviselőtestületi közgyűlés
Az ev. egyház képviselőtestülete 

f. hó 28-án Kellő Gusztáv esperes 
és Borgulya István másod felügyelő 
elnöklete alatt rendes gyűlést tartott 
melynek főtárgyát képezte az egyház- 
község költségvetésének letárgyalása. 
Lipták Mihály egyházi számvevő 
ismertette a költségvetés egyes téte
leit. A költségvetéshez Kiss György 
lelkész id. Piliszky János ny. ig.-ta- 
nító, Kíszely György, Borgulya Pál, 
Pataki János és Lelkes Pál ig.-tanitó 
szóltak hozzá. A felszólalások végső 
ereeménye az volt, hogy az egyházi 
adót nem emelik, de viszont jobban 
szorgalmazzák a már kivetett adók 
behajtását, sőt egyházi- (személyi) 
házadó pénzben való beszedésére 
külön megbízottakat alkalmaz az 
egyház, illetve lépéseket tesz a sze
mélyi adónek pénzben és a községi 
adókkal együttesen történő beszedé
se iránt. Az „egyházi lófogat' téte
lének kiemelése után a hatalmas

költségvetés egyensúlyba került, bár 
még igyis tekintélyes kintlevősége 
van az egyháznak, főleg adóhátrálé- 
kok címén. Az adOhátrálék tárgyában 
a képviselőtestület tudomásulvette a 
hátralékok bekebelezésére történt 
eddigi intézkedéseket és ismételten 
felkérte az elnökséget, hogy a hátrá- 
lékot — ahol kell — töröltesse, ahol 
pedig lehet — ott az illetőhátrálékos 
vagyonára tábláztassa be. Itt említ
jük meg, hogy ez a adókátralék kb. 
90 ezer pengő, az adósok között van 
több olyan jófizetésű egyházi ag, aki 
6—7—8 éve nem fizette ki személyi 
(búza) adóját, a képviselő, testület 
nagy súlyt heiyez az adómorál 
egészséges fejlődtsre, ezért — eskü
jéhez híven és az egyház érdekét 
sjem előtt tartva — szigorú intézke
désekkel kívánja az egyházat anya
gilag is biztosítani. Á továbbiákban 
a képviselő testület foglalkozott az 
egyházmegyei szabály rendelet tevre-

zetével, melyet Batlos Pál ny. lelkész 
állított össze. Kiis György lelkész 
Pataki János és Lelkes Pál ig. tanító 
előterjesztései után a képviselőtestü
let elfogadta a tervezeteket, azzal a 
bővítéssel, hogy a régi u. n. „jelölő 
bizottság" maradjon meg és hogy 
az egyházi törvényszékbe 1 tanár és 
1 tanító tag választassák be.

A képviselő testület meghatódottan 
hallgatta meg az Elnök bejelentését 
mely szerint dr Ladányi Mártont, 
egyházmegyénk főfelügyelőjét súlyos 
csapás érte, amennyiben a karácso
nyi ünnepek alatt temette el feleségét. 
A képviselőtestület a csapás felett 
részvétéit fejezte ki dr Lányi Márton 
egyházmegyei felügyelínek.

A mindvégig emelkedett nívójú, 
tárgyilagos és minden méltatlan 
személyeskedéstől mentes gyűlés az 
elnök imájával a déli órákban ért 
véget.

Előnyös tőkebefektetés!

J e g y e z z e n

búzakötvényt

Szarvasi Hitelbank Rt-nál

Megállapították az 1944. évi 
mezőgaidasági 
munkabéreket

A Budapesti Közlöny most ismer
tette a minisztérium rendeletét, amely 
a mezőgazdasági napszámos munka
bérének legkisebb és legnagyobb 
mértékét állapítja meg.

A rendelet á mezőgazdasági mun
kásoknak havonkint más más bért 
állapit meg, aszerint, hogy a nevezett 
hónap milyen erős dologidőnek szá
mit. Az előirt munkabérek a követ
kezők.
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A rendelet a sommások járandó
ságának kifizetéséről is intézkedik, 
amennyiben megállapítja, hopy az 
élelmezési járandóságot hónapinkint, 
vagy helenkint előre, a készpénzjá
randóságot havonkint utólag, a ga
bonajárandóságot pedig az idény
munka befejezésekor utólag kell ki
szolgáltatni. Ez a rendelkezés csak 
akkor érvényes, ha a munkás és 
munkaadó között pás megállapodás 
nincs. A rendelet december 9-én 
hatályba lépett.

hogy nem 
mert jó

FIGYELEM!
N e  a g g ó d j o n ,  
topott cipőjére talputalványt,

műtalpat
métfrohet J•  i  y n é l k ü l  
DMCSÁK UNOS MHmiwImM  felett 
ben IV. kér. 539 síéin alatt.

Telefon: 165. TURUL M O Z G Ó Telefon: 165.

December 31-ón, pénteken és 1944 január 1-én, szombaton 
O ^ L '  : i : i . .  Főszereplők: Billcsi Tivadar, Latabár Kálmán, Slmor
D e t lQ J f O n i I I IO S  Ercsi, Végóné Margit, Rajnay Gábor, Vaszary Piroska. 

Kiegészítésül: a Magyar és az UFA világh radó.

Január 2-án, vasárnap; 3-án, hétfőn'és 4-én, kedden kerül bemutatásra
C iu v  Ia c v Á m a I Bűnügyi vígjáték. Fősz.: Viktor de
O t y x  K a p i t o n y  l e s z á m o l  Kowa, Harald Paulsen, Simó Margit.

_________Kiegészítésül: a Magyar és az UFA világhíradó._______

Január 5-én, szerdán. Aatonio Centa, Paola Baibara Sltvana Jachinó szereplésével

A i ellopott titok ISUlAVJiXUlZÍ.
Január 6-án, csütörtökön ás 7-én pénteken kerül bemutatásra a;
l / £ l « . X _ t . X . i  £  '  * I ,  Főszereplők: Simor Erzsi, Szjlassy László. Bili-
Kölcsönkért jerjeK c#| rivndar, Vaszary Piroska, P*th*s 8ándor. 

Kiegészítő: az Európa híradó.
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1943 december 31. S i i m t  és V i d é k e 3. óldal.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy bármilyen 

mezőgazdasági géphez 
(traktor, traktoreke, vető- 
gép, eke és aratógép) alkat- 
részeket, olajat és zsírt 
állandóan raktáron tartok.

SÁRKÁNY vaskereskedő. 
Szarvas, Beliczey-út. «

— Ifjúsági konferencia. Január 
hó 2-án egynapos ifjúsági konferen
ciát tart Keveházi Ottmár egyházme
gyei ifjúsági vezető az árvaházi 
épületben, külön az ifjak és külön 
a leányok számára, amelyen vidékről 
is számosán jelentették be érkezésüket. 
A konferencián a helyi ifjúság is részt 
vehet s azt az ifjúság figyelmébe 
ajánljuk.

— Osen»t a fronra. Uti'jar János
nak (Tp. F. 881) üdvözletüket küldik 
és boldog új évet kívánnak Hraskó 
Anna és Pál. írjál, nehezen várjuk 
soraidat. — Tóth Jánosnak (Tp. 
B-527.) Szülei testvérei és összes 
rokonai üdvözletüket küldik, boldog 
névnapot és újévet kívánnak. — 
Rontó László (Tp. B-324). Felesége 
minnél előbbi viszontlátást és boldog 
magyar újesztendőt kíván. Még nem 
látott szerető kicsi fia és felesége 
szokszor csókolja.

— A Kié előadása. Karácsony 
másnapján tartotta a Kié szokásos ka
rácsonyi ünnepélyét nagy érdeklődés 
mellett az egyházi díszteremben. 
A vallásos műsor központjában 
Dedinszky Gyula békéscsabai ig. 
lelkész tartalmas előadása állott mely
ben a karácsony utáni (kötelezettsé
geinkről emlékezett meg. A mélyen- 
szántó beszéd mély hatást gyakorolt 
a hallgatóságra, annál is inkább, mert 
Dedinszky Gyula már szarvasi segéd- 
lelkészkedése alatt elfolalta helyét 
a hívek sziveiben. Lelkes Margit 
szépencsengő lágy hangon énekelte 
a „Csendes éj„ című karácsonyi 
éneket, Macik Pál és Klimaj Mihály 
lendületes szavalataikkal mélyítették 
az ünnepély sikerét. Az ifjúság ez 
akalommal két karácsonyi színdarabot 
adott elő szép összjátékkal, általános 
tetszés kíséretében. Az egyes szere
peket Behan Annus, Dankó Manci 
és Komidesz Margit alakították nagy 
hozzáértéssel, míg a férfiszerepeket 
Bertók György, Frankó András, 
Frecska Ferenc, Uhljár János, Uhljár 
Gyula, Roszík Mihály és Laukó Jinos 
alakították szítén kifogástalan módon. 
Az ünnepélyen Kiss György és Maróti 
János lelkészek imádkoztak. A szép- 
sikerű ünnepély a Kié fontosságát 
szükségességét és életrevalóságát 
igazolja.

Ert#«ítí$. Értesítjük a t. Utazóközönséget, 
hogy a m. kir. kereskedelem és közlekedés 
siigyi miniszter úr engedélyével f. évi. de
cember hó 31-től 1944. január hó 6-ig, 
vagyis 7 napon át szünetelni fog az autó
busz forgalom Lakitelek—Kunszentmdrton 
—Szarvas, Szarvas—Békéscsaba, Füzes
gyarmat— Mezőberény—Békéscsaba és Be- 
rettyóujfdlu—Szeghalom vonalon. 1944, 
január hó 7-töl további intézkedésig Füzes
gyarmatról 5 órakor induló 1 sz. járat, 
valamint Mezőberény p. u.-ról 14.35 induló
6, 6 b. sz. járatok forgalma Füzesgyarmaí 
—Körüiladany között teljesen megszűnik. 
A fenti korlátozások ideje alatt rendkívüli 
járatot indítunk 1944 január hó 3-án 
Öcsödről 7.19 órakor Békéscsabára az 
1168/11 sz* járat fekvésében, és visszafelé 
Békéscsabáról január hó 5-én 13.55 órakor 
Öcsödre az 1162/1Ö sz. járat fekvésében. 
Mivaut fönökség Békéscsaba.

Hl reléim ény
A békésvármegyei Alispán úr 27448|1943. 

ikt. sz. alatt kiadott rendelete alapján köz
hírré teszi az elöljáróság az alabbiakat: 
“Kormányrendelet jelent meg az 1944 évben 
irányadó gazdasági munkabérekről. A most 
kiadott 5,blü/19«. M. ü. számú rendeleti 
érteiméten a hivatalosan megállapított me
zőgazdasági munkabérek a jövő évben 
változatlanok maradnak. Az árak legutóbb 
történt szabályozásakor ugyanis a munka
béreket általánosan felemelték, s az így 
kialakított ár- ár munkabérszinvonalat a 
kormány .tartani kívánja. A kormány azért 
sietett e rendelet kiadasával, hogy az irányt 
adó munkabérrendelkezóst mindenki ideje- 
be megtudhassa és igy a jövő évre szóló*, 
munkaszerződéseket már most akadályta
lanul megköthessék. Sietniök is kell az 
érdekelteknek a szerződések megkötésénél, 
mert a leszerződés idejőt most ^korábbra, 
előreláthatóan február hó l-ig terjedő időre 
fogják megszabni. Annak a mezőgazdasági 
munkásnak a munkahelyét, a**i addig me
zőgazdasági munkára önként le nem szer
ződik, hivatalosan fogják kijelölni. Az ilyen 
munkás tehát leijein elesik attól, hogy maga 
válassza meg, hol kiván a jövő munk; i- 
dényben dolgozni, mert a munkára való 
hatósági és katonai kirendeléseknek a 
kormány a jövőben még fokozottabb mér
tékben kiván érvényt szerezni*.

Szarvas, 1943. évi december hó 27 én.

ELÖLJÁRÓSÁG.

TEMETÉSEKET
24

•  legnagyobb gonddal vég
zem, a legegyszerűbbtől * 
legdiszetebbig, a legna- 
gyobb igényeket kielégítek. 
Hal ttszáilitás, exhumáláé 
□állam megrendelhető

H a n t o s  György
temetkezési vállalkozó 
IL kerület Beliczey-út 17

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető

Krebs. kerteseiben
Snotaniréil Telefon I I*

t

l e g y e z z e n

búzakötvényt
Előnyös tőkebefektetés! 

(3°|o-os kamatozás) 

Jegyezhetők a

S  za rya si Takarékpénztárnál.

JEGYEZZEN

B Ú Z A K Ö T V É N Y E K E T
a

Szarvasi Hitelszövetkezetben.
Ugyanott szántóföldek, gyümölcsösök és beltelkes lakóházak eladók.

Köszönetnyilvánítás,
Mindazoknak a rokonoknak és 

szomszédoknak, kik leányuok

ANNUSKA
temetésén megjelentek él fájdalmun
kat enyhíteni igyekeztek, ezúton mon-, 
dunk köszönetét,

Kondacc György 
ét csalódja

Üzenet a frontról
Horváth János honvéd (Tp B-772) üzeni 

szüleinek, testvéreinek és összes ismerőse
inek, hogy jól van, csomagot vár. Boldog 
ujesztendót kíván mindnyájuknak a messze 
távolból. A Turulnak gratulál idei szerep
léséhez és a mielőbbi viszontlátásra gon
dolva tldvö/Ji mindnyájukat.

Gutyan Mihály honvéd (fp. F-881) üzeni 
szüleinek, testvereinek, rokonainak és jó- 
barátainak, hogy ne aggódjanak érLe, hogy 
sokáig nem megy haza és hogy keveset ír. 
Édesapjának gyógyulást kivan. Sokat gon
dol rájuk a messze távolból. Kellemes új
évet kiván mindnyájuknak. Üdvözli a Turul 
sportegyesületet is.

Lászlóffy István zászlós (Tp. K-951) ba
rátainak kellemes és boldog ujesztendöt 
kiván.

Gutyán Mihály szkv., Kriklák Pál tiz., 
Valastyán Pál és Lancsa György honvédek 
(Tp F-902) üzenik szüleiknek, tesivereiknek 
rokonaiknak és minden jó ismerőseiknek, 
hogy jól vannak, azért, hogy ritkábban 
írnak ne aggódjanak. Kellemes és boldog 
újévet kivannak. Üdvözlejüket és csókjai
kat küldik a távolból.

Roszik György őrvezelő (Tp. B-164) la
punk technikai munkatársa a keleti harc
térről küldi üdvözletét. Szüleinek, ismerő
seinek, barátjainak boldog újévet kíván.

Komár Mihály őrvezető (fp, P-472) üzeni 
édesanyjának es testvéreinek, hogy jól van. 
egészséges, csomagot és több levelet vár. 
Üdvözli a falubeli lányokat a messze tá
volból. Boldog újévet kiván.

Matúsík Pál honv: (Tp. F-472) üzeni 
szeretett feleségének, kislányának é* kedves 
szüleinek, hogy jól van, egeszséges, és egy
ben üdvözli a hazuknál lakó Kerti Károly 
csendőrtől zsörmester urat, feleségét és 
kedves családját, sokat gondol rájuk. Bo - 
dog újévet kiván a messze távolból.

Nyiltlér *
Értesítés.

Értesítik a számúi gyógyszerészek a 
közönséget, hogy gyógtszertáii hitelt a mai 
viszonyok következtében kénytelenek telje
sen beszüntetni, s leikéi ik a hátráiékban 
lévőket, hogy tartozásaikat a legrövidebb 
időn belül kiegyenlítsék.

Szarvas. 1943 XII. 26 én.

Szarvasi gyógyszerészek.

•I rovatban kisálltakért ne* vállal 
m m kiadóhivatal.

V A R R Ó  D A M
III. kerület Kristóffu János 
(Görbe) utca 76 szám alá

HELYEZTEM ÁT
(Rúttkai ház). Ahol tovább is ké
szítek angol és francia ruhákat, 
kabátot és gyermek ruhái Kérem

• hölgyközönség további 
szívss pártfogását; *

SÓRÉS RÓZSI nóitiobó
T a n u l ó l e á n y t  f e l v e s z e k ^

APRÓHIRDETÉSEK
Ügyes fiút felvesz tanulónak Bab arák Pál 

csizmadiamester IV. 127. 391

II. kér. 449 számú félház eladó. Érdek
lődni ugyanott. 457

Fehérnemű javítást géppel vállalok, II. 
kerület 245. 461

1 dib. elsőrendű hasas tehén IV. kerület 
81 szám alatt eladó. 471

Dankó Jánosáénak 2 drb. anyakocája 
fele malacért kiadó IV. kar. 338. 464

Fiatal gyermekes házaspár bútorozott azo- 
bát keres 2—3 hónapra, hol fózni Is lehet 
Cimet a. Mutter nyomdaba kérek#

Egy szép menyassionyi ruha eladó Sü
veges kelmefestőnél megtekinthető, esetleg 
egy koszorú és tátyo). 481

IV. kér. 516 szám alatt egy új 500 kilós 
mázsa eladó. 480

Kfilttlki kocsma, ffisser és trafik üslet 
főiddel és cserepes épületekkel betegség 
miatc eladó; Cím a kiadóban. 478

Szoba, konyha és mellékhelyiségekből 
álló lakást keresek , azonnali vagy keaóbbl 
bek^ltózködésre. Értesítést kér: Hanaó 
András 1. k, 455. sz. alá. 475

Eladó egy alig hasúéit, fekete bárány
béléses téli kabát. ErdeJklödni lehet IV. 
kér. 418 számú bázaal. 493

Kávését használt férfi hócsizma eladó HL 
kér. 454 szám._______________________ 494

Teljest* új paplan eladó 111. kar. Damja- 
nlch utca 266.________________________489

Félházat földért cserélek. Érdeklődni le- 
hat 111. kér. 26 sz,________ ___________ 488

1LL kér. 139. alatt Laurenczy Örökösök 
féltelke sürgősen eladó, Érdeklődni leket 
Laurenczy fatelep. 48Y

IL kér. 153 szám alatt egy papír éa illat
szer üzlet berendezéssel, ökrös székért 
nádroletta, villanyóra, 20-as függő patté* 
leumlámpa van eladó. 486

10 drb anyajuh eladó. Érdeklődni L kér. 
40 szám._________________________  488

Kösal a Tároshoz az Orosházi kövesét 
mellett 10 hold föld eladó. Érdeklődni II. 
külker. 230 sz._______ _______________ 497

Szrnka Jánosnak első osztályú törzs
könyvezett bikáját további tenyésztésre 
meghsgyták. UL kül. kér. Nádas dtiílÖ. 498

Elveszett a pénztárcám, melyben 70*— 
pengő, Gazdakönyvem és egyéb Irataim 
▼olttk benne. Kérem a becsületes megtalá
lót, hogy a 70 pengőt tartsa mag, mig as 
Iratokat as iratokat a községi dobosnak adja 
le. Caloely Mihály V1L küL kei? 482. 499

Egy használt gazdasági ponyva eladó IL 
kér. 95 sz._____________ 502

Veszek 6 drb Kákát járást és 900 vagy 
14Ü0 négyszögöl dinnyeföidet dr. Csicsely
Mihály ügyvéd. 515

I. kér. 505, X kér. 100 szám alatti házak 
és Décsen 22 hold azántő föld eladó. Bő- 
vebb feivllágotitást dr, Csicsely Mihály 
ügyvéd adi________ .___________ 516

E’adó Lusztfg féle legelő mellett kuttal
5 hold lóid minden elfogadható áron. Ér
deklődői Arvaház mellett UL kér. szám.

514

IV, 
513

Gyapjút és angórát fonni 
Inc. 484 szám.

Nyomatott M&ller Károly 
kfiny rnyomdájáhan Samaon, 

TtMoa; 172.

Cttbactfldta * Ffl-atc» é« kfivMÚt onl* 
lett 300 a-ftlM

háztelek
eladó. Bármilyen Ipari vagy kereskedel* 
m i célra alkalmas. fim M tda l M it  
Körösparti Mihály Szarvas DL MUmr. 
139 ssám dalt 491
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Boldog újévet kíván

Bárány M ihály
pület és bútorasztalos 

3róf Csáky Albiu u. 25311

DARIDA FERENC
cipész Szarvas,

rendelőinek, vevőinek és 
ismerőseinek boldog újévet 

kíván. 1944 | Boldog újesitendőt kíván 
vendégeinek, ismerőseinek

KEREKES ANTAL
vendéglős 

a Gazdakör üzletvezetője.

Szarvasi leányok!
Fogadjátok újévi jókivá- 

nataimat!

Lelkes János
szakaszvezetó.

Sznagyik Jaoí
vendéglős. Szarva S 
István kirúly-uíca.Kec 
vendégeinek, jőbaátai 
és ismerőseinek bld 

újesztendöt kián

Ba n d t  Ká ro ly
kádár

lemes és boldog újesz
tendőt kíván kedves 

vevőinek.

D a r i d a  G é z a

rőföskereskedő Szarvas,

vevőinek és jóismerőseinek 
boldog újesztendőt kíván.

Vevőinek, rendelőinek, ba
rátainak boldog új esztendőt 

kíván

K ó c z y  L a jo s
divatárúkereskedő, mint a 
Kováid Péter és Fia Rt. festő 
és gőzmosógyár képviselete

KRISKA GYÖRGY
h e n t e s  

ezúton kíván kedves ve

vőinek boldog újévet.

Kedves vevőinek, ismerő
seinek és jó barátainak 
szebb boldogabb, öröm- 
teljesebb újesztendöt kíván

Lestyán Dános
fűszer ói vegyeskereskedő. Újtelep

Marsall 

László és István
kedves vevőiknek ezúton 
is kívánnak boldog újévet.

S z é l i  J e r

malomtulajdoi 1 

újesztendöt kiv\ 
őröltető köz?' 

és jóisme"'

Igyvendégeimnek és jó
smerő seimnek boldog 
új esztendőt kívánok

Bátor Katalin
kozmetika.

D arida G yörgy
korcsmáros % 

kedves vendégeinek és láto
gatóinak hangulatos és 
gondterhes boldog újévet 

ldván.

•Boldog újesztendőt kíván

S z a r v a s  é s  V i d é k e

Boldog újesztendöt kíván 
minden kedves vásárlójá

nak, jó barátjának és 
ismerősének

L A P 1 S  P Á L
hentes és mészáros.

Boldog újesztendöt kíván

Özv Müller Károlynó
könyv- és papírkereske
dése t. vásárlóközönségé

nek és üzletfeleinek.

Szabó

hentes és 
kedves vevőir. 

séges boldog új*.

tRECZ és
BRACSOK

>- és elektró szaküzlet 
evőinek ezúton is kiván 
boldog új esztendőt

D e m j é n  J á n o s

műszaki kereskedő

t* vevőinek és rendelőinek 
boldog új esztendőt kiván.

szerkesztősége,

k iadóh ivata la

és nyomdája.

Boldog újévet kíván vevőinek és ismerőseinek

G r e x a  P á l  é s  T á r s a i

tégla és cserépgyára.

S z é p v i z :

kozmetika és illatsze 
hölgy vendégeinek és v 
inek boldcig újévet k

irány Béla
'as-, gép- és olajkeres- 
cedő, a Shell Kőolaj Rt. 
erakata boldog új észtén- 
iőt kíván üzletfeleinek és 
^evőinek.

FEHÉR JÓZSEF
hentes és mészáros mester

ezúton is kíván kedves ve
vőinek margarinmentes és 
zsirbőséges boldog újévet.

K u n  P á l o s i
kereskedő ezúton is kíván 
szeretetteljes boldog újesz
tendőt kedves vevőinek és 

rendelőinek.

Kapuszta János
k e k s z á r ú g y á r

kedves vevőinek és 
rendelőinek boldog 
újesztendőt kíván.

Boldog újévet kíván 
kedves vevőinek rendelői

nek és ismerőseinek

Medvegy Miklós
úriszabó.

N a g y  K & r o l y

mészáros és hentes, 
vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek 
boldog újévet kíván.

Boldog újé *t kivi 
kedves isme ^erel 

rendelőinekés tfátí

Szívók 'ár
SímkoYi ■*

női

dve* vendégeinek és jó- 
íeröseinek boldog 
vet kíván

6ECSÁK BÉLA
Kossuth-vendéglő 

írvas és étterem

ö z v .  F r e c s k a  

Sámuelné
mozitulajdonos 

mozilátogató közönségének 
boldog ú j é v e t  kíván.

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 ö t  

k í v á n n a k  a

Turul - M o z g ó
t  m l  a j  d  o n o s a  i. Telefon: 165.

Boldog újévet kíván 
kedves vevőinek, jóbará

tainak és ismerőseinek

Medvegy József
textilkereskedő.

Vevőinek, ismerőseinek 
és jóbarátainak 

boldog újesztendőt kíván

N a g y  I m r e

hentes és mészáros.

STASZEh.
szíjgyártó é 
kedves vév< 
delőinek ez 
b o ld o g  ú

Béres György
szatócsüzlete

rőtnek, ismerőseinek és 
larátalnak boldog újesz

tendőt kíván.

Sok bort, búzái, békessé
get és napsugaras újesz

tendőt kíván

F Á B R Y  M I H Á L Y
a „HANGYA" kocsma kimérőj» 
jé borivó barátainak és kedves 

ismeréseinek.

Maczik János
gabonakereskedő Szarvas, 

üzletfeleinek boldog újévet 

kivtán.

Boldog újesztendőt kiván

Öltevényi János
burgonya-, káposzta-, 
gyümölcs-, fűszer- 

és vegyeskereskedő.
IV., gróf Csiky Aibiu-utra 253|1.

Miiiden vendóguikm 
ismerősünknek told 
újesztendöt' kíváiufi

Szappanos és Fi
női- és úrifodrázol

dves Tevőimnek és ven
dégeimnek boldog uj- 

esztendöt kívánok

kÁN BÉLA
italmérő, fűszer és 
vegyeskereskedő.

Gutyán Mihály
festék saaküzlet Szavas 
ezúton is kíván kellemes 
és b o l d o g  újesztendőt 
kedve^ vendégeinek és 
jóismérőseinek

K R I S K A  P Á L

korcsmáros 

boldog újesztendőt kíván 

- a jó borivó vendégeinek.

Boldog újesztendőt kíván 
minden rendelőjének* isme
rőseinek és jóbarátainak

KORBELY SAMU
'úriszabó.

Miklós Gusztáv
divatháza, Szarvas. 

Vevőinek ezúton is kiván . 

boldog ójesztendót.

Boldog újévet kíván 
vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek

Oncsik György
úriszabó.

Boldog^fvet kfv#i k 
vés vásr lóinál jc 

barátainak és

S z é k é n
hentes és

Boldog újévet kíván

Bérikő Mária
kenyérsütődéje 

nden jókedve s vevőjének 
és jő ismerősének.

GÁSPÁR György
fűszer-, rövid- és vegyes
árú kereskedő, korlátlan 
italmérő kedves vevőinek 
és vendégeinek szeretettel
jes boldog új esztendőt kíván

B o l d o g  ú jévet  lelvén

a gazdatársadalomnak, a gép- 

tulajponosoknak és az összes

ismerős jóbarátoknak
/

Krajcsovicz András
g é p l a k a t o s .

Boldog új esztendőt kíván 

rendelőinek és jóbarátainak a

Hüller könyvkötészet

Boldog újévet 
ismerőseim két

U hl  j ár  Is
a Malom Szöt 

uzeinveze'

:>ldo£ újesztendőt kíván

o k o s  L ász l ó
lió-, kerékpár-, varró* 
pkereakedö. villanysze

relő t, vevőinek.

Boldog újévet kíván 
jó vendégeinek és 
ismerőseinek

Gulyás Mária
i t & 1 m é r ő.

Vevőinek, rendelőinek, 
ismerőseinek, jóbarátainak 

boldog újévet kíván

Öhegyi János
úriszafbó.

Pribelszky András
kocsmáros. 

a „Koccintó* tulajdonosa 
borezerető vendégeinek 

kedélyes és boldog
újesztendöt kiván,

Várkonyi K
hölgyfodrá 

- újévet kiv 

hölgyven

flemes és boldog újesz- 
időt kíván kedves ren
dőrnek és ismerőseinek

Bobvos Mihály .
cipéizmester.

G a á l  I s iv á n

Magyar Petróleum Ipar Rt.
képviselője 

ócskavas és fém kereskedő 
ezúton kiván boldog újévet

Boldog újévet kivin üzletfeleinek és barátainak -

K  r  e  s  n  y  á  k  P ^ l

g a b o n a k e r e s k e d ő .

Kedves vevőinek, ismerő
seinek és jóbarátainak 
boldog újévet kiván

Podmaniczky János
fűszer- és csemegefcereskedó.

Boldog újesztendőt 
kívánok vevőimnek

özv. Réthy Vilmosné
ecetgyáros, Szarvas.

Boldog újéve

M. Vitá'fe £
vegyeskeretired.' 
kimérő vés* 
geinek és

3ol(jQg újévet kívánok 
kedves vevőimnek

SIPAI3*“ANOS
divat- és rövidárú 

reskedő Szarvas.

Boldog újévet kíván

HA N O  P á l
cípőkereskedő 

az összes vevőinek isme- 
' rŐseinek és jóbarátainak.

\
A tisztelt öröltetőinek, vevőinek, barátainak 

és ismerőseinek

BOLDOG ÚJESZTENDÖT KÍVÁN
' -1

Dr P ó d o n y  P á l  és Tsai 
„Gáspár- malom"

P e r e s  P á l
kocsmáros 

kedves vendégeinek, jóis
merőseinek és barátainak 

ezúton is 
boldog újesztendőt kiván.

Süveges. János

kelmefestő és vegytisztító 

tisztelt Rendelőinek 

boldog újesztendöt kíván.

Boldog úja 

a helyi és i 
és a j$

V e re s
hentesáruin

ZEPERKÓ MIHÁLY
ÁRPÁD szilló bérlője 

gyszabású szilveszter es- 
rendez és ezúton kíván 

ndégeinek boldog újévet.
..... ^

Boldog újesztendőt kíván

H A N K r S Z 

G  Y ö  R G  Y
bádogos és szerelő 

mindenkinek.

Boldog újévet kíván 

kedves vedégeinek

a szarvasi Poljári KÖP 
üzletvezetője.

Szamosvölgyi Mihály
rádiószerelő, villamossági- 

és kerékpárkereskedö 
boldog újévet kiván t. 

vevőinek és rendelőinek.

Zvara
az Iparos K 

üzletvezezeti 

dog újévet t 

és isme

dvefc vevőinek és ren- 
löinék boldog újeszten

dőt kiván

ZIBULA EMÍLIA
ézimunka és divatüzlet 
Szarvas, 11. 230 sz.

Boldog qjesztendőt kíván 
kedves vevőinek, ismerŐ- 

^  seinek és jóbarátainak

■Jansik Mihály
{  fűszer- és rőföskereskedő 
(Szarvas, Újtelep,

Igen tisztelt részvényeseinek 

öröltetOinek és üzletfeleinek

BOLDOG ÚJESZTENDŐTÍKÍVÁN A

Szarvasi Halom
szövetkezet

Podani János
asztalos mester 

rendelőinek és jóismerőse
inek kellemes és boldog 

újévet kiván.

Sztrehovszky Márton
rádió, műszerész és villany- 
szerelő, Szarvas, Piac-tér 
kellemes és boldog újesz
tendőt kíván t. vevőinek 

és rendelőinek.

Z re  n
á Turul M 92 
cukorka éri 
vóinékárőT 

eszter

Boldog újévet kiván 
edvcs rendelőinek, fo- 
asztóközons égének és az 
Összes ismerősöknek

is e i f  l i t v á n
cukrászdája* *

Jánovszky György
a Kulacs vendéglő tulajdo-a 
nosa kedves vendégeinek 1  

sok-sok örőmteljes boldog 
újesztendőt kíván ,

Kedves vevőimnek és jó
ismerőseimnek ezúton 

kívánok boldog újesztendőt

Paikovics Karolin
rövidéin és <iWatüz!ete 

Szarvas.

N a g y  S z i l v e s z t e r  e

KULACSÉ
Muzsikál Furdr János bohón


