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MAGYAR ELETUT A SZARVASI KISGAZDA KÖR A képviselőtestületi togválasztás
a Magyar Élet Pártjának

egyhangú győzelmét hozta
Mélységes, történelmi fele

lősségérzet kell áthasson és 
nagy-nagy elhatározó készség 
minden vezetőt és vezetettet
— mondotta Ugrin László dr. 
főszolgabíró egy beszédében 
—, aki a mai sorsdöntő 
órákban a magyar életutat 
járja.'Azt a magyar élétös- 
vényt, amelynek kockái mind
máig a nemzeti erők, össze
tartóanyaguk a kölcsönös 
megbecsülés, egymásiránti 

szeretet és közös sorsvállalás 
vrltak, de amely éppen ezért 
minden időkben életboldog
sághoz vezette ezt a nemzetet

Ázsiától Európáig pedig 
hosszá volt ez az út, nehéz 
is olykor, itt-ott göröngyös, 
köves is és sokszor sebezte 
véresre lábainkat,. .de. mindig 
nyílegyenes volt, miként 
szándékunk,célunkés lelkünk, 
tiszta, szennyezetten, mint a 
.lelkiismeretünk; gránitke
mény, mint hitünk elhivatott
ságunkban s időtálló és erős, 
miként a karunk. Magunk 
választottuk ezt az utat s 
egyek voltunk abban, hogy 
jönnünk és ezen az úton kell 
jönnünk, hogy hazaérjünk, 
bár csalhatatlan életösztönnel 
megéreztük már indulásunk
kor : sajtolódni és őrlődni 
lesz hivatásunk itt, Kelet és 
Nyugat malomkövei között 
szüntelen.

Micsoda óriási lelki gaz
dagság, milyen nagy törté
nelmi felelősségérzet és meny
nyi magabízó erő sugárzik e 
sorsvállaláson keresztül ennek 
a2 életútnak a kockáiban, és 
a legendás magyar önfelál
dozásnak minő fényessége 
szikfázik azok mindegyikében 
örök bizonyosságául ama zse
niális szellem állandó jelenva
lóságának, amelynek fel-fel* 
lobbanása világokat rengető 
zűrzavarban iá mindig a he
lyes irányt ütmutatja nekünk.

Ennek- ' a gondolkodást, 
gondoskodást, közvéleményt! 
sorsot alakító magyar erőnek 
az eszmei kisugárzása. ízzott 
keresztül most Szarvason is, 
Fellobbajit, hogy betlehemi 
csillagként jelezxe. az irányt,

C S A T L A K O Z O T T  
A MAGYAR ÉLET PÁRTJÁHOZ

Szarvas nagyközség életében sorsdöntő fordulat történt 
vasárnap. Uj lap nyílott a történetében, amelynek betűit a 
község legtömörebb, legegységeseb, legszámottevőbb, leggerin
cesebb társadalmi rétege: a kisgazdatársadalom róttahatározott, 
leikéé. egyhangú állásfoglalással, amikor elhatározta, hogy 
változatlan szellemben, szervezetben és működésben tovább 
folytatandó gazdasági és kultúráiig élete mellett, politikailag 
csatlakozik a M a g y a r  É l é i  P á r t j á h o z ,  helye
selvén azt a bel- és külpolitikai vonalvezetést, amelyet gróf 
Teleki Pál miniszterelnök és kormánya képvisel. Szinte fel
mérhetetlen jelentőségű történése Volt ez községünknek, kiha
tásaiban bizonyára már a közel jövőben, mutatkozó nagy és 
sokoldalú előnyöknek, de hív jellemzője az idők szavát meg
értő gazdáink ama józan, haladott* ősei örökét féltő gondos
kodásának, gondolkodásának is, amely fenti elhatározásban és 
állásfoglalásban nyilatkozott elsőízbén meg, ezzel is biztosítani 
igyekezvén a község és a Haza érdekében tovább folytatandó 
munkájának a kereteit.:

A nagyjelentőségű értekezlet január hó 26-án, vasárnap 
délután 2 órai kezdettel zajlott le^a Kisgazda Kör saját szék- 
liázábah á Kör páratlan népszerűségnek örvendő vezetője: 
vitéz Tepliczky János elnöklete alatt, ő  ismertette azokat a 
körülményeket, tárgyalásokat és a kör tagjai közötti ama 
mozgalmat, amelynek végső célja a község társadalmi szét
tagoltságának akként való megszűntetése, hogy a „Kisgazda 
Kör“ is csatlakozzék a Magyar Élet Pártjához, ezzel is mun
kálván a társadalmi egység kialakulását. A Kör vezetősége — 
úgymond — javaslattal nem is áll elő, az állásfoglalást a 
tagokra bízza, azt azonban magára nézve kötelezőnek elismeri. 
Kepenyes György, Huszárik Pál, Pataki János, Krsnyák Pál, 
Kiszely György és Janurik György felszólalása után a termet 
zsúfolásig .megtöltöttek egyhangú határozattal kimondották, 
hogy csatlakoznak a Magyar Élet Pártjához, a Kör további 
működésének fenntartása mellett. Határozathozatal után dr. 
Dörayei József ügyvéd a Kör ügyésze köszöntötte a Kör 
tagjait e jelentős lépés megtétele alkalmával, külön kiemelvén 
ezzel kapcsolatban is a Kör elnökének, vitéz íepüczky János
nak a kisgazdatársadalom érdekeiben kifejtett eddigi munkája 
eredményességét és jelentőségét. Biztosította vitéz Tepliczky 
Jánost továbbra is a Kisgazda Kör és a kisgazda-társadalom 
bizalmáról és szeretetéről. Vitéz'Tepliczky János meghatott 
köszönő szavai után a lelkes hangulatú közgyűlés véget ért.

Komoly, ünnepélyes csend honolt a Kisgazda Kör termei
ben vasárnap. Ünneplőbe öltözött, keménytekintetű gazdák 
töltötték délutánra meg, hogy kifejezésre juttassák végre a 
lelkűkben már rég megérett ama elhatározásukat, hogy az új 
magyar élet kialakításában maguk is részt kérnek és vállalnak. 
Talán több gondot, nagyobb felelősséget, keményebb munkát, 
de olyat; amelynek gyümölcsei később is az utódok részére 
is élvezhetők és üdítők lesznek. Minden egyes ott megjelent 
hatalmas- tartópillérnek tűnt, amelynek szilárd jelenvalóságán 
biztatón emelkedett fel a jövendő, az új Magyarország-hatalmas 
épülete. A magyar kisgazda hatalmas, élettelt vállaia. .

Múlt hét péntekjén, január hó 24-én 
zajlottak le Szarvason a képviselőtestületi 
tagválasztások, amelyek, amint az előre
látható volt, a Magyar Élet Pártjának 
egyhangú győzelmét eredményezték. 
Szarvas társadalmának állásfoglalására 
jellemző, hogy ezen a választáson egyetlen 
lista futott csak, beszédes bizonyságául 
annak, hogy a nép széles rétegeiben is 
egységesen áll ama kormányzat mellett, 
amely a Magyar Élet ^Pártjára támasz
kodva biztos kézzel vezeti a mai Európa 
háborgó tengerén is a nemzet hajóját. 
Politikai érettségről, józan, magyar tisz
tánlátásról, mélységes hazafiságról, hon- 
és fajszeretetről és dicséretes egységből 
beszél ez a választás s arról a készségről 
amely minden szarvasi szavazót áthatott 
legyen a község parlamentje, a lakosság 
valamennyi rétegének érdekeit képviselők 
olyan tisztes testű lete, amely nem párt- 
politikai szempontok, hanem egyedül és 
kizárólag^ Jcöz-. érdekeinek leghatha- 
tósabb kimunkálására hivatott.

A választás részletes eredménye :
I. választókerület: rendestag: dr. Nádor 

Jenőgimn. igazgató I. 29. Póttagok : Melis 
Pál 1. 199 és Darida Mihály I. 12. II, 
választókerület: rendestag: dr. Podany Pál 
igazgató I. 43. Póttagok: Litauszky János
II. 85 és Matusik Mihály II. 264. III. 
választókerület: rendestag: Melis Mihály 
ev tanító III. 115. Póttagok; Sztrehovszki 
Márton Ili. 158 és janurik János III. 95.
IV. választókerület: rendestag: Bartos Pál 
£v. lelkész IV. 192. Póttagok: Dankó 
István IV. 276 és Molnár Pál IV. 476.
V. választókerület: rendestag: Takátsy
Sándor társulati főmérnök III. 115. Pót
tagok : Kepenyes János IV. 200. és 
Pijésovszky Pál T. II. 110. VI. választó
kerület : rendestag: Lelkes Pál ev. ígazg. 
tanító IV. 379. Póttagok: Pékár Mihály 
1. 120 és Csonka Pál T. III. 348. VII. 
választókerület: rendestag: Kolompár
András földbirtokos IV. 405, T. V. 292. 
Póttagok: Podani István T. V. 253/1 és 
Gaál Mihály T. V. 205. Vili. választókerü
let: rendestag: Sonkoly György földbir
tokos T. VI. 125. Póttagok: Melis János 
T. VI. 103 és Borgulya Pál T. VI. 79.
IX. választókerület: . rendestag: Szrnka

■ György földbirtokos 11. 68. Póttagok: 
Poijóka János IV. 100 és Kondacs András 
IV. 529. X. választókerület: rendestag: 
Kugyela Balázs IV. ,168. Póttrcok:: S*er 
kera Pál IV. 204 és' Kis Pál IV 151.

s megvilágítsa számunkra azt 
a magyar életutat, amelyen 
járnunk a inai sorsdöntő órák' 
bán mindnyájunknak köteles
sége. a  mai naptól kezdve 
Szarvason is leomlottak a tár
sadalmi és politikai válaszfa
lak. Kezet fogott úr és paraszt, 
szegény és gazdag, zsellér és
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földbirtokos, hogy soha többé 
el ne veszítsék egymást, hogy 
nagy elhatározókészségük- 
szülte eme mélységes fele
lősségérzettel, a kölcsönös 
megbecsülésnek, egymásirápti 
szeretetnek, közős, .áldozatos 
sorsvállalásnak ma megtisz
tult érzelmi, lelki egységében

fillér

munkálják az elkövetkező 
nehéz időkben városunk, 
Hazánk, fajtánk, önmagunk, 
jelen és jövendő sorát i  

egymást támogatva rójják 
ezután azt a nehéz, fáradsá
gos, könny és véráztatta, de 
boldogsághoz vezető, áldott 
magyar életutat. $ —
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Vasárnap este lesz 
az iparosifjak bálja

A Szarvasi Iparosifjak Önkép
zőköre február hó 2-án, vasárnap 
este 9 órai kezdettel rendezi meg 
minden évben szokásos álarcos- 
és jelmezes-estélyét, ez alkalom
mal is könyvtár-alapja javára. A 
jelmezestély a község társadal
mának élénk érdeklődése közép
pontjában áll és az előjelekből 
következtetve, nagy közönségsi
kerre lehet számítani. A lelkes 
rendezőgárda mindent elkövet a 
bál sikere érdekében, reméljük, 
hogy nem hiába. A zenét 
az Árpád-szálló kitűnő cigány- 
zenekara szolgáltatja majd.

Nagyszerűen sikerült
a Szarvasi Kereskedőalkalmazot- 
tak Egyesületének január 25-iki 
jelmezes estélye. Az Árpád-szálló 
dísztermében megrendezett jelme
zes estély olyan erkölcsi és anyagi 
sikerrel zárult, amely még a leg- 
vérmesebb reményeket is túlszár
nyalta. A bál — amelyen Szarvas 
község valamennyi társadalmi ré
tege nagy számban megjelent — 
sikeréhez jelentékenyen hozzájárult 
a Furár János vezetésével játszó 
kitűnő jazz-zenekar, de növelték 
a jó hangulatot az igen nagyszámú 
és ötletes jelmezesek, akik közül 
Kiss Ica, Podani Éti, Hankisz 
Adél és Kriska Anci értékes juta
lomban részesültek. Dicséret és 
elismerés illeti meg a fiatal ren- 
dezőgárdát, amelynek a bálát 
megelőző munkássága teljes mér
tékben hozzájárult a sikerhez, 
ami -által az „Erdélyért"-akcióra 
megrendezett estély anyagiakban 
is kielégítően záródhatott.

Jól sikerült az 584-es 
cserkészek vidám 
farsangi délutánja

Az 584. számú „Gábor Áron* 
cserkészcsapat január hó 26-án, 
vasárnap délután az Árvaház 
dísztermében vidám farsangi elő
adást rendezett, amely iránt a 
vártnál jóval nagyobb érdeklődés 
nyilvánult meg, bizonyságául a 
cserkészét nagy népszerűségének.

Balázs János ev. segédlelkész, 
cserkésztiszt nyitotta meg szép 
szavakkal az előadást, amelyekben 
a cserkészet áldásos és nevelő 
munkásságát méltatta. A pompás 
felépítésű beszéd után cserkésze
ink mutatták, meg színjátszói rá
termettségüket, amikoris három 
egyfelvonásos: „A nadrág", a 
„Cigánykomédia“ és a „Játék a. 
kapu élőtt* című vígjátékok elő
adásával hatalmas sikert arattak. 
A hölgyszereplőknél Bankó Ácsi, 
Kergylk Juló és Jancsó Eta, míg 
a férfiszerepüknél Ligetvári János, 
Frecska György, frecska Ferenc, 
Tomasovszki Mihály, Deúda Pál, 
Csengődi Dezső, Harmati István 
és Hugyecz Pál árultak el nagy 
ügyességet „A rádió-ebéd“ című 
cserkész-mókát a gimn. 180. sz.
„Kárpát" cserkészcsapat tágjai 

adták elő, amelyben különösen 
Döroyei .Béla é« Fuksz Ödön 
tűntek ki, de Súlya Endre, Súlya 
György és .ifj. Korim Kálpián is 
megfeleltek. Előadás végeztével a 
nagyszámú megjelentek legtelje* 
sebb megelégedéseket fejették ki 
és egy kedves előadás emlékével 
távoztak el az Árvaházból.

Ismét D a u d a  M i h á l y  ü i r Ö k
lett Szarvas nagyközség bírája

Az elöljáró-választások a legteljesebb társa

dalmi és politikai egység jegyében zajlottak le C S A K Y
Csüiörtökön, január hó 30-án 

bonyolították le Szarvason az uj 
elöljáróság megválasztását, a  
tisztújító közgyűlést 9 órakor nyi
totta meg dr Ugrin László járási 
főszolgabíró a Hiszekegy elmon
dásával. Az elöljárói állásokra 
történt jelölés megejtése után a 
nagy számban összegyűlt válasz
tópolgárság egyhangú lelkesedés
sel a következő elöljárókat vá
lasztotta meg : bíró: Dauda Mi
hály ; törvénybiró: Tóth Mátyás 
IV. 198. Gazda : Melis Pál 1.199. 
Pénztárnok: Laudisz A. Lajos.
Közgyám : Podani Samu. Esküd
tek : Galáth Pál III. 63., Kepenyes 
György IV. 157, Frankó György
I. 449, Kepenyes Mihály I. 249, 
Kis János II. 282, Komár György
IV. 515. Nagy János III. 461. Be
csüs esküdtek: Bertók Pál, Pri- 
belszky András, Kovács János. 
Zahorecz Mihály és Pleteník Jó
zsef. A választás megejtése után 
Dauda Mihály mind a maga, mind 
megválasztott tisztségviselő társai 
nevében köszönetét mondott a bi
zalomért, s hitet tett további, a

község érdekében folytatandó mun
kájukról. A lelépő elöljárók nevé
ben Valkovszky Márton v. törvény- 
bíró búcsúzott. Dr Ugrin László 
főszolgabíró köszöntötte a meg
választottakat, s a tőle már meg
szokott gyönyörű beszédben jelölte 
ki számukra a következő, a Haza, 
a község és a társadalom érde
kében való útirányt. Mint általá
ban a napjainkban lezajlott vá
lasztásokon Szarvas közönsége 
itt is a legteljesebb egységet mu
tatta, mit beszédesen bizonyít a 
megválasztottak társadalmi hova- 
tartozandósága is. Különös és 
nagy megelégedést keltett az 
immár negyedszer megválasztott 
Dauda Mihály bírósága, akinek 
ügyszeretete és buzgalma, becsü
lete, tisztessége, p.írtokon felül 
valósága, igazságossága biztos 
záloga annak, hogy az elöljáróság 
a jelenlegi összetételében is — 
függetlenül attól, hogy a megvá
lasztottak mindegyike rendelkezik 
fenti erényekkel — azon az utón 
fog haladni, amely a község bol

dogulásához kell vezessen.

Képviselőtestületi alakuló közgyűlés

Korán, férfiereje és mun- 
kakészsége teljében érte utói 
Csáky István gróf külügy
minisztert is a nagy magyar 
államférfiak tragédiája. Sok, 
eredményesen megvívott kül
politikai harcok után új cél
kitűzések megoldásain fára
dozott már, amikor elragadta 
a halál s amikor pedig talán 
a legnagyobb szükség lenne 
az ő páratlan politikát érzé
kére, készségére, tisztánlátá
sára, éberségére és bátorsá
gára s már gazdag tapasz
talatokkal bővült sokoldalú 
elméleti tudására. Szomorú 
tragédiája ez a magyar sors
nak s ha mégsem csügge
dünk el, oka annak azon 
tény, hogy a Csáky Istvánok 
tanítása, útmutatása soha ki 
nem vész lelkűnkből, de sőt, 
tovább épít, sarkal, biztat 
és dolgozik. Fényes mete
orja volt a magyar horizont
nak Csáky István, amely 
akkor hullott alá, amikor 
fénye a legtisztább és leg- 
tündöklőbb volt.

Egy egész nemzet részvéte 
kísérte utolsó útjára.

Szarvas nagyközség képviselő- 
testületének alakuló közgyűlése 
január hó -27-én, hétfőn délelőtt
9 órakor ment végbe dr. Ugrin 
László járási főszolgabíró elnök
lete alatt. A közgyűlésen a kép
viselőtestület tagjai csaknem teljes 
számban jelentek meg. Dr. Ugrin 
László főszolgabíró gyönyörű be
széddel köszöntötte a község 
újjáalakult parlamentjét s nagy 
szeretettel, hűséggel, becsülettel 
végzendő állhatatos, komoly mun
kára hívta fel annak minden egyes 
tagját, hőn kívánva: párosuljon

az új v á r o s a t y á k  kezdeti 
lendülete, a régiek tapasztalatával, 

vmert csak úgy lehet eredmények 
eredője a munkája e díszes testület

inek. A megválasztottak és a kép- 
‘ viselőtestű let nevében Bartós Pál 
evang. lelkész köszönte meg az 

, Üdvözlést s ígéretet tett annak a 
' sorsformáló, nehéz munkának a 
j maradéktalan elvégzésére, amelyet 
. a mai idők a képviselőtestület 
' minden tagjára megkívánnak.
'v Ugrin László dr. főszolgabíró 
{viszonválasza után az alakuló 
. közgyűlés véget ért.

Járási vitézi és járási levente táncmulatság
tjük a bálozó ne hallgasson senki a rosszmá

júnk és irigykedők beszédére, kik 
legjobban azt szeretnék, ha a bál 
elmaradna és ők mint kimaradt, 
vagy kiérdemesült nagynénik leg
szívesebben lefújnák a fiatalok 
mulatságál és szórakozását. Bú- 
sulásra. van. mindig elég idő, hát 
szabad néha mulatni is. A bálát 
hát mindenképpen megtartják — 
beszéljenek akármit az irigykedők 
és kiérdemesültek —, hacsak 
valami nagyon fontos esemény 
nem jön közbe. A pálcásifjak is 
javában kérik már fel párjukat, 
hogy a bevonulásnál díszes keret 
legyenek. Mindenki készül a mu
latságra. Tehát fel a fejet és 
gyakoroljuk addig is a legújabb 
táncokat, mert azokra is sor 
kerül. Páholy- és as2taljegyek 
előjegyezhetők a levente irodában. 
Még valamire figyelmeztetnünk 
kell a közönséget, hogy a ruhatár 
mindenkire kötelező lesz, még a 
páholyok lakóira is, Így határa* 
rozott a községi elöljáróság, mert 
csak így lehet a gyönyörű termet 
a rongálástól megóvni. Tehát fe
lesleges ruháját mindenki - adja 
le a ruhatárban, hogy esetleges 
kellemetlenségnek ki ne tegye 
magit.

i s B b H I H I
feTavaiasöffe^’‘á2.'KWWT5^^wff 
kező táncmulatságon. Nem min
dennapi esemény lesz ez, mert- 
hiszen a 18. dandár területéhez 
tartozó 47 levente egyesület aján
lotta fel a gyönyörű kivitelű se- 
tyemzászlót és az összes levente 
egyesületek legalább egy-két tán
cossal képviseltetik magukat az 
avatáson és a bálon. Úgy hallot
tuk, hogy karaván-rendszerben 

. fognak megérkezni Szarvasra, ami: 
el|érő valamennyire az angol 
rendszertől, dé úgy akarják intézni
a, dolgot, hogy pl. az Elekről 
kiinduló autóbusz Békéscsaba, 

Kondoros, Csabacsűd stb. városok 
bálozó fiatalságát fogja elhozni 
és harmadnap közös elhatározás
sal hazaszállítani, ha sikerül majd. 
így történik az utas- és táncos- 
szállítás a többi útvonalakon is. 
Táncos lesz tehát elegendő, csak 
táncosnő is kerüljön elég. Sies
sünk tehát ruhánkat idejében át*; 
alakíttatni vagy újjal pótolni és

— Halálozás. Szerdán, januái
hó 29-én hosszú szenvedés utár 
elhalálozott özv. Plenczner Lajos* 
né szül. Kicska Berta, Plencznei 
Lajos gimnáziumunk volt kiváll 
tanárának özvegye, 82 esztendő! 
korában. Melegszívű, nagy-nag) 
szeretet és megbecsülésnek örven
dő, végtelenül munkás életű tagja 
volt társadalmunknak, akiről álta
lános volt életében is a vélemény, 
hogy szivjóságánál, áldozatos leiké
nél csak szerénysége volt nagyobb. 
Gondos családanya, csendben, de 
annál eredményesebben munkál
kodó tényezője volt minden ne
mes és szépért való megmozdu
lásnak s mintaképe életében a 
keresztyéni, maradéktalan köteles- 
ségteljesítésnek. Temetése januái 
hó 31-én ment végbe óriási rész
vét mellett. Az elhunytban dr. 
Plenczner Sándor fővárosi orvos, 
Pleczner Edit szarvasi állami 
iskolai tanítónő és Bolla Pálné 
Plenczner Ella édesanyjukat gyá
szolják. i s

— Halálozás. Január hó 27̂ én 
|r váratlanul elhalt özv. Simkovics
I  Pálné szül. Kudlák Mária ny. 
r orgonista-tanító özvegye 72 éves

korában. A tisztes ̂ ösz matrónál 
nagyszámú tisztelői és barátai 
igaz részvéte kísérte utolsó útjára. 
Az elhunytban Kovácsik Gáborné 
Simkovics Etel, Simkovics Mária 
és Simkovics Pál édesanyjukat 
gyászolják.

— Eljegyzés. Litauszky Erzsé
bet és ifj. Fazekas Pál jegyesek. 
(Minden kölön értesítés helyéit.)

— Eljegyzés. Frinet Gyula 
„Futura" bizományos (Szepsi) és 
Törőcsik Júlia állami" tanítónő 
(Jánok, Abauj*Torna vm.) jegye
sek. (Minden külön értesítés 
helyett.)

• — Névmagyarosítás. Podani 
János szarvasi ev. tanító családi 
nevét á m.kir. belügyminiszter 
„Patonai“*ra változtatta.



1941. január 31. Sza rvas  és V i d é k é 3. oldal

— Vöröskereszt közgyűlés. A 
Szarvasi Vöröskereszt Fiókegye
sület január hó 27-én, hétfőn 
tartotta meg évi rendes közgyűlé
sét a tagok és vendégek szép
számú, élénk érdeklődése mellett. 
A közgyűlés megnyitása után 
Nádor Jenő elnöki jelentésében 
beszámolt az egyesületi életnek a 
közelmúltban való szüneteléséből, 
az egyesületnek 1940> júliusában 
való újjászervezéséről s azóta 
folytatott tevékenységéről. Megje
lölte egyúttal az egyesületnek 
jövendő feladatait. Ez kétféle 
lehet: háborús egyesületi tevé
kenység és békefeladatok teljesí
tése. Azon reményének adott kife
jezést, hogy csak az utóbbiakra 
kerül a sor. Erre az esetre béke
időknek napjainkban legsúlyo
sabban jelentkező emberi szenve
dései enyhítésében látja az egye
sület feladatát:’mennél nagyobb- 
szabású szociális szegénygondo
zásban. Ezt az alapszabályok is 
lehetővé teszik, ö azonban alapos 
és valóban hatásos szociális mun
kásság kifejtésére gondöl, olyanra, 
mely valóban lehajolás lenne a 
szegények, az elhagyatottak felé. 
Hátha — mondotta — szép 
szarvasi tradícióvá lehetne fejlesz
tenie az egyesületnek ezt a szo
ciális szegénygondozó .munkás
ságot, melyet másfélszáz évvel 
ezelőtt követeit már a nagy Tes- 
sedik Sámuel. Az elnöki jelentés
hez Szlovák Miklós szólt hozzá. 
Bernáth Kálmán dr. tiszti orvos 
az ápolónöképzés szükségességé
ről s ezzel kapcsolatban ezirányu 
tanfolyamtartások terveiről beszélt, 
majd Pálos György olvasta fel a 
fiókegyesület újonnan megállapí
tott Ügyrendjét. Dr. Bernáth Kál
mán m. kir. tisztiorvos tartott 
ezután előadást, a .fiókegyesületek 
elsődleges feladatairól. Wagner 
Géza felszólalása után vitéz Takács 
István olvasta fel pénztári jelen
tését és az egyesület költségelő
irányzatát, majd betöltötték a 
megüresedett választmányi tagsági 
helyeket. Elnöki zárszóval ért 
véget a közgyűlés.

— Baiczai Beliczey Miklós 
közellátási kormánybiztos. A m. 
kir. minisztérium a közellátási 
miniszter előterjesztésére baiczai 
Beliczey Miklós főispánt Békés 
vármegye területére szóló illeté
kességgel közellátási kormánybiz
tossá nevezte ki.

— Lelkész! meghívás. Az 
öcsödi ref. egyház tanácsa az 
üresedésben álló lelkész! állásra 
egyhangúlag Irlanka Dezső ma- 
gyarcsanádi lelkészt hívta meg. 
A lelkészválasztó közgyűlés való
színűleg vasárnap lesz, amelyen 
Irlanda Dezső egyhangú válasz
tással, ill. meghívással nyeri el e 
szép, nagy gyülekezet lelki pász
to rjá t.

— Virilisi megbízások. Szarvas 
nagyközség legtöbb adótfizető 
virilisei közűi a következők fogják 
az 1941 évben megbízottak utján 
gyakorolni jogukat: Horváth Pál
né (dr Salacz Aladár), Hertelendi 
Lászlóné (Kovács Ferenc), gróf 
Bolza Alfonzné (dr vitéz Fejér 
Kálmán), báró Hellenbach Gott- 
friedné (Holéczi Béla), özv. Bárány 
Béláné (Bárány Béla) atján.

— Mgghlvó. A szafvfsi Szent 
Cecília Énekkar február Vén, este
7 órai kezdettel a Szent István. 
Otthonban farsangi mókaestet ren
dez. Müsormegváltás 50 fillér is
1 pengő.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetet

len jó Édesanyánk, illetve nevelő

anyánk elhunyta alkalmával rész

vétüket kifejezték, köszőnetet 

mondunk.

Szarvas, 1941. évi január hó.

Hajas Endre és felesége, 
dr. Král Pál és felesége

— Az Árpád szálloda Horthy 
Miklós út felől eső külön helyi
ségére a Főszolgabíró úr este 9 
órától éjjel 2 óráig tartó nyitvatartást 
engedélyezett. A külön helyiség 
bejárata a lépcsőházból nyílik. 
Úgy tudjuk, hogy a külön helyi
ség átalakítva már meg is nyílott.

— Értekezletet tartottak a 
vármegye MÉP képviselői. Békés 
vármegye McP képviselői január 
24-én este értekezletet tartottak 
Budapesten baiczai Beliczey Mik
lós főispán elnöklete alatt. Az ér
tekezleten dr. Bencs Zoltán, dr. 
Torkos Béla, dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd és Máté Imre országgyű
lési képviselőkön kívül dr. Bíró 
Zoltán vármegyei MÉP titkár és 
Tóth István kerületi szervező is 
részt vett. Az értekezleten a fő
ispán közölte a képviselőkkel, 
hogy Teleky Pál gróf miniszter- 
elnök megígérte, hogy részt vesz 
a MÉP vármegyei- vezetői érte
kezletén, amely március hó 2-án 
lesz Békéscsabán. Ugyancsak 
megígérték részvételüket Lukács 
Béla országos elnök, és Bárczai 
István is. Az értekezlet után va
csora volt, amelyen megjelent 
Laky Dezső miniszter, továbbá 
Bárazai István és Fabinyi Tihamér.

— Népművelési előadás. Folyó 
hó 26-án a Nyugdíjasok Egyesü
letében Balázs János ev. segéd
lelkész és Gyarmati András gimn. 
tanár tartott előadást. Gyarmati 
András ezalkalommal, az Egye
sület vezetőségének kérésére a 
magyarok eredetéről, rokonairól 
s a nyelvtudománynak az eredet 
kérdésében való szerepéről em
lékezett meg igen érdekes, s át
fogó előadásban. Előadását a 
nagyszámú hallgatóság feszült 
figyelemmel hallgatta végig. Utána 
Balázs János tartotta meg „Mit 
szól Isten a mai helyzetben** című 
mélyenjáró gondolatokban gazdag 
előadását. Mindkét előadást meg
beszélés és vita követte. Legkö
zelebbi előadók az Egyesületben 
Szlovák Miklós vallástanár s Orosz 
Iván iró és lapszerkesztő lesznek. 
Előadásukat február 9-én tartják 
meg.

— Látogatás. Az orosházai 
ev. népfőiskola tanulói február 
hó 2-án vasárnap városunkba 
.érkeznek, 2 napos tanulmányutra. 
Vasárnap résztvesznek az ujtemp- 
lomi istentiszteleten, délután a 
gazdaifjak önképzőkörében tarta
nak előadást Este 7 órától az 
Árvaház dísztermében bibliai ösz- 
szejövetelt tartanak. Másnap, hét
főn megtekintik á Tessedik Sá- 
muel GazdaságiTanintézet minta
gazdaságát. A vasárnap esti ősz- 
szejövetelre felhívjuk az érdeklő
dők figyelmét és kérjük, hogy 
azon minél nagyobb számban je
lenjenek meg annál is inkább, 
mert ezalkalommal a tanfolyam 
egyik vezetője Csepreghy 1. lelkész 
finnországi tapasztalatai alapján 
úgynevezett finn-bibliaórát tart.

— Négyszázötven tonna fát 
kapott a szarvasi járás. Békés 
vármegye alispánjának előterjesz
tésére a főldmivelésügyi minisz
térium az ungvári m. kir. erdő
igazgatóság fa készletéből a vár
megye részére 2000 tonna iát 
utalt ki. Vitéz dr. sarkadi Márky 
Barna alispán fenti mennyiségből 
a szarvasi járás községei részére 
450 tonnát biztosított az alábbi 
megosztás szerint: Szarvas kap 
250, Öcsöd 50, Kondoros 50, 
Békésszentadrás 50 és Csabacsüd 
szintén 50 tonnát. Ezeknek a 
tüzifamennyiségeknek az átvételére 
ill. a fennálló rendelkezések sze
rinti szétosztására a szarvasi já
rásban Brauner György (250), 
Gaál József (100) és Haviár Ist
ván (100) tüzifakereskedőket je
lölte ki. A kijelölt kereskedők 
a fent jelzett mennyiségeket a 
járás községei részére azonnal 
továbbadni kötelesek.

— Képviselőtestületi közgyűlés 
Szentandráson. Békésszentandrás 
község képviselőtestülete január 
hó 27-én, hétfőn délelőtt népes 
közgyűlést tartott gazdag tárgy- 
sorozattal. A közgyűlés napirendje 
előtt Borbás Pál plébános, kép
viselőtestületi tag kegyeletes sza
vakkal- méltatta a tragikus hirte- 
tenséggel élhunyt nagy magyar 
külügyminisztert, Csáky István 
grófot. A közgyűlés a napirend
előtti felszólalási mély megilietó- 
déssel, állva hallgatta végig. *

— Vármegyei értekezlet az 
árvizveszély elhárítására. Baiczai 
Beliczey Miklós föjspán az ár- 
mentesitőtársulatok vezetőit, a 
járások főszolgabiráit, a városok 
és községek vezetőit értekezletre 
hívta össze. Az értekezlet célja, 
hogy a vármegye vezetősége pon
tosan megismerje a helyzetet, 
megtudja, mi történt eddig a 
bajok elhárítására, miizen munká
latok vannak folyamatban és mi 
a jövőt illetően a teendő. Ezek
nek az ismereteknek a birtokában 
teszik meg azután a főispán és 
az értekezletekén szintén résztvevő 
alispán a népszükségnek mutat
kozó intézkedéseket. A szarvasi 
járás községeinek vezetői, élükön 
dr Ugrin László főszolgabíróval 
szerdán voltak Gyulán ebben az 
ügyben.

— A Levente Egyesület ze
nekari csoportja január hó 26-án 
múlt vasárnap este a levente-ott
honban farsangi estet rendezett 
Gyúró Pál oktató irányítása mel
lett. A műsort remekül előadott 
zenekari számok, valamint mókás 
egyfelvonásosok képezték, legtel
jesebb megelégedésére a megje
lenteknek. Elismerést és dicsére
tet érdemlők a zenekar számai, 
amelyeknek előadása ujabb sikert 
hozott; a zenekar kitűnő karmes
terének, Gazsó Györgynek, vala
mint a zenekar tagjainak. Az egy
felvonásosok előadásánál Toma- 
sovszky István, Pribelszky Mihály 
valamint Furár Ica, Czesznak 
Mária és Szvák Mária árultak el 
különös ügyességet és rátermett
séget, kisebb, szerepeikben azon
ban Kovács György, Kondacs Pál, 
Bődi János. Gönczi Sándor, Szvák 
Pál. Viszkok Annus Is megfelel
tek. Előadás után jólsikerült tánc- 
mulatság következett.

— Á KIÉ farsangi előadás**
A KIÉ ifjúsága február folyamán 
nagyszabású farsangi estet rendez*

- amely alkalommal előadják Moliere 
világhírű vígjátékát: A kényes* 
kedők,

BEKÜLDÖTT LEVÉL Szarvas község elöljáróságától.

Tek. Szerkesztő Url
Tisztelettel kérem szíveskedjék 

nb. lapjának legközelebbi szá
mában az alábbi soroknak helyt 
adni:

129—1941. ikt. sz. alatt (meg
jelent a helyi lapokban) Szarvas 
nagyközség elöljárósága „Hirdet
mény"-! tett közé, melyben tudo
másul adja, hogy a járdákon 
való kerékpározás, sőt a kerék
pároknak járdákon való vezetése 
is szigorúan tilos és büntetés alá 
esik. Ugyanitt a lakosság jóindu
latú támogatását kéri az elöljáró
ság az „elvadult járdabiciklisták 
megfékezésére".

Minden elismerést s a község 
lakosságának őszinte háláját ér
demelte ki a hirdetményt elindító 
hatóság és az elöljáróság. Kár, 
hogy dobszó utján is nem hir
dette.

Szomorú, hogy a törvényes 
rendelkezésekkel szemben talán 
sehol annyira nem indolensek, 
mint éppen Szarvason. Az a ga
rázdálkodás, tekintet nélkül a 
a kocsiutak minőségére, minden 
járdán való vakmerő futkosás, — 
a sötétes órákban lámpa nélkül 
való nyargalázás — a járókelők
nek csengetéssel a járdákról való 
leparancsolása, — életveszélyes 
helyzeteknek teremtése, — gorom
ba és minősíthetetlen szavak és 
kifejezéseknek a figyelmeztetők 
felé való adresszálása, amiben itt 
a lakosságnak része van a járda- 
biciklizők részéről — igaza van 
az elöljáróságnak „elvadult'’ álla
potokat jelentenek valóban.

Ez ellen tenni kell I
De a szigorú és bölcs rendel

kezésnek eredménye csak akkor 
lesz, ha eleget teszünk az elöljá
róság kérésének és segítségére 
leszünk. Ez pedig akkor fog meg
történni, ha a járdán biciklizőket 
irgalmatlanul lekényszéritjük a jár
dákról és feljelentjük őket. Ha ezt 
megtesszük, s nem ugrálunk ne
kik fejnélküt félre s a hatóság 
közegei is a lakosság testi épsé
gét veszélyeztetőkkel szemben fo- ■ 
kozottabb éberséggel fognak fel
lépni, akkor majd jmf is kimer
hetünk a kiskapun lépni, s bát
rabban menni a járdákon.

A csendőrségnek pedig mély 
tisztelettel ajánljuk figyelmébe 
többek között a veszedelmes bi
ciklis újságkihordókat, és biciklis 
pék- és sülöszolgákat nagy kosa
raikkal együtt.

A kedvelt területek közűi külö
nösen az ezer gyerek életét ve
szélyeztető Kossuth-utcai járda, a 
Mikolay, Csáky és Benka Gyula
utcák — a többin kívül — érde
melnének fokozott figyelmet.

Megköszönve Főszerkesztő Ur
nák szives támogatását. Aláírás.

— Énekórák. A Kossuth-utcai 
központi ev. elemi iskola föld
szinti tantermében minden ked
den háromnegyéd 6 órától ének
órákat tartanak az uj ' énekdalla
mok .gyakorlására. Alti az uj 
dallamokkal meg akar ismerkedni, 
ezúton is felhívjuk a figyelmét.

— Eltfadógyülés. A Méhészkor 
vasárnap délután 2 órától az 
iparostanonciskolában előadógyü- 
lést tart, melyre a méhészettel 
foglalkozókat szeretettel várja az 
Elnökség, ingyen rajokra és ka
matmentes méhészeti kölcsönre a 
vagyontalan több gyermekes front* 
harcosok jelentkezhetnek Patonai 
János méhészkor elnökénél.

H i r d e t m é n y
A M. Kir. Közellátási Miniszter 

Ur 5700/1941. K. M. sz. rendelete 
alapján felhívja az elöljáróság a 
lakosság figyelmét arra, hogy 
minden kereskedő, iparos — 
hentes és mészáros — és más, 
aki zsír árusításával és raktáro
zásával foglalkozik, köteles zsír 
készletét — és pedig a sertés 
zsírt, sertés hájat és sertés zsír- 
szalonát sózott állapotban is — 
a mennyiségre való tekintet nélkül 
bejelenteni.

Továbbá mindenki köteles a 
birtokában lévő 2 darab, vagy 
azonfelüli számú hízósertést és 2 
darab vagy azonfelüli számú hiz
lalásra szánt 6 hónapnál idősebb 
sertést azok súlyának megjelölése 
mellett minden hónap 1—8-ig 
terjedő időben a hónap első 
napján fennálló állapot szerint 
bejélenti.

A bejelentést at első pontban 
illetve bekezdésben említett zsír 
készletre vonatkozólag is folyó 
évi február hó 1-töl 8-ig terjedő 
időben kell megtenni és pedig a 
községházán a kataszteri irodában 
a hivatalos órák alatt.

Felhívja és figyelmezteti az 
elöljáróság a lakosságot, hogy 
mind azok, akik az említett kész
let birtokában vannak, illetve ser
tés állománnyal rendelkeznek, 
bejelentési kötelezettségüknek fel
tétlenül tegyenek eleget, mert a 
bejelentést elmulasztók súlyos 
pénzbüntetésnek teszik ki magu
kat, amellett a be nem jelentett 
készletek elesznek kobozva.

Szarvas, 1941. évi január 30-án.

Elöljáróság.

Árverési hirdetmény.
Dr. Nagy Béla szarvasi ügyvéd 

által képviselt Maczik Jánosné 
javára 850 P tőke és ennek 1939.. 
december 8-tól 1940. április 30-ig 
4 és fél százalékos, 1940. május 
1-töl 5 százalékos kamata és az 
ezutáni költségek követelés járu
lékai erejéig, amennyiben a köve
telésre időközben részletfizetés 
tértént, annak beszámitásávál, a 
szarvasi kir. járásbíróság 1932. 
évi 3970. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtás szenvedőtől 1940. évi 
augusztus 9-én lefoglalt 1600 P- 
re becsült ingóságokra a szarvasi 
kir. jbiróság Pk. 2042/1940. sz. 
végzésével az árverés elrendeltet
vén, annak az 1908. évi XLI. te.
20. §-a alapján, továbbá a fogla
lási jkönyvből ki nem tűnő más 
foglaltatok javára is az árverés 
megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk 
ma is fennáll és ha ellenük ha
lasztó hatályú igénykereset folya
matban nincs, végrehajtást szen
vedő lalcásán Szarvason, VIII. kk. 
117. számú tanyán leendő meg
tartására határidőül 1941. évi 
február 3-án délelőtti 11 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag , le
foglalt a végrehjzkv. 1—3.. és 5 
t. a. 1 drb 8 éves tehén, í drb 2 

,éÓes és 1 drb 1 éves Üsző, 200 
kereszt búza terménye « egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, 
de legalább a becsár kétharmad 
részéért, készpénzfizetés mellett el 
fogom adni még akkor is, ha a 
bejerentö fél a helyszínen nem 
felenne meg, ha csak elléiikecö 
Kívánságot írásban nem nyilvánít.
‘ Szarvas, 1941. január 6.

G Ö R B E  P É T E R  
kir. bírósági végrehajt
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Szarvas nagyközség elöljárósága. 
917/1941. ikt. sz.

H i r d e t m é n y
A házicselédek jutalmazása tár

gyában az elöljáróság a követke
zőket teszi közhírré.

Elismerő oklevélért és pénzbeli 
jutalomért folyamodhalik a mun
kaadó olyan hűségesen szolgáló, 
érdemes és becsületes házicselédje 
részére, aki példás magaviselettel 
legalább 25 évet töltött egy mun
kaadónál.

A munkaadó a folyamodványt 
írásban a községi elöljáróságnál 
a 19. ajtószám alatt 1941. évi 
február hó 28-áig nyújthatja be, 
amikor is a jutalmazandó házi
cseléd hatósági erkölcsi bizonyít
ványa is kiváltandó és az egy 
munkaadónál töltött szolgálati idő 
cselédkönyvvel igazolandó.

A folyamodványok a Főispán 
űr Öméltóságához címzemdők, de 
a fentiek szerint az elöljáróságnál 
nyújtandók be. Elkésetten be
nyújtott kérvények figyelemben 
nem vétetnek.

Szarvas, 1941 évi január'16-án.
Moldvai jegyző.

M E O H lV Ö

A Szarvasi Hengergőzmalom 
mint Szövetkezet 

XXVHI. évi rend#* közgyűlését
1941; évi február hó 16-án, vasárnap 
délelőtt 10 órai kezdettel tartja meg a 
szarvasi Vigadó helyiségében, melyre a 
tisztelt tagokat ezúton is meghívja

az Igazgatóság.

Tárgysorozat:
1. Jegyzőkönyv hitelesítők kiküldése.
2. Igazgatóság jelentése az 1940. üz- 

tetévrói.
3. Az 1940. évre vonatkozó zárszá- 

TTÍadások ismertetése és a mérleg meg
állapítása.

4*.A. mérlegszerinti tiszta nyereség 
felosztására vonatkozó igazgatósági ja- 
•vaslaslat előterjesztése és e tárgy bán í 
határozathozatal.

5. Félügyelőbizottság jelentése, fel
mentvény megadása.

6. A cégbíróság Cg. 10)940—128. sz. 
v^zése alapján az alapszabály 1,, 4., 
5., 7., 8„ 12^ 13., I4.r 15., 16., |7., 18., 
19. és 21. paragrafusának módosítása.

A zárszámadások és a mérleg a ma
lom irodájában 1941. február 3-tól köz
szemlére vannak kitéve és a tagok által 

. megtekinthetők. Zárszámadási köny
vecskék 1941. február 15-től a malom 
irodájában kaphatók.

Figyelmeztetés: Aki a közgyűlésen 
részt &ar venni, nevére szóló részjegyét 
szíveskedjen magával hozni és a iegyző- 
bizoitságnál kívánatra felmutatni.

KORCSOLYA
«■ n < • » . * ■*  -wk ö s z ö r ü l é s

o G a z d a k o r
v a r á  b án.

H E G E S Z T É S  

ÉS £SZTER6ÁLY0ZAS 1

Búzát, árpát és tengerit
a legmagasabb napi járón vásárolunk

dr. Podany Pá l és Tá rsa i
Telefon él. O Á S P Á R - M A L O M  Telefon 17

B ú z á t  t  Á  r  o  l ü n k !
_______________ __________________. _______________________________ 810

Eladó ingatlanok!
Ezen_ingallaiiok 5 5  k g t  h()|d  t a | ) y á s  b j r to k

kedvező ároneiő- Nagyréten (csabacsűdi határ)
nyös feltételek

mellett vehetők I  2 kát. hold 493 ö, szántó a 
meg. peres dűlőben, mezőtúri határ

11 kát. hold 531 ö. tanyás birtok 

József-szállás puszta, (Kiskirályság-

Érdekiódni lehet határ__________________________________

és °d™d Fisbein Szarvason (Krakó területén) községi
Soma ügyvédek- telken épült 164. szám alatti felül
nél Szarvason. építmény felerésze.) 898

B .   ̂■ és mindenféle mag-u z gr [___vakat mindenkor aj
legmagasabb piaci  
ha piára kon vásárol.

*  '  i  rg r p a t, 3
fi

it

z a bo tf
. KLEIN MIKSA

t gabonakereskedő. Kontúr-házban
§  (Árpád-szállodával szemben.)

I ' ■ —

Szarvasi ffitelsiSvetkaart

miat^az O. K. ü . j^jacég

lcQMgicrfo«ásmoflott
Tőlyftüft válű^lcsönöket kte- 
gaadSfrésimeiQgazdasági 
aRunhánk oésséte. .. 370

! \ü

Búzát, 
* é k i z a b o t

V o la  m i n t

iengerfl, lOkmagol, n&praíor» 
klKlest, lucer

nát, lótieremagot
.'bármilyen mennyiségben a legmagasabb napi áron 

v á s á r  o 1

FIITURA
S z e n t  I s É v á n  k l r ^ l y ^ u t c a  51. 

Teiefdn 45.
*w •<*

- r
m

A Mangolzugban a volt Dör- 

nyei körösparti telek és nyaraló 

kényelmi felszereléssel (pince, ab

lakzsalu, ajtóháló, rádió és villany 

bevezetés, betonlépcső, stb.) Ked

vező fizetési módozattal eladó. 

Felsővályi, III. Széchenyi utca 109.
920

A megye területén 
egyedüli engedélyes

h a l o t t s z á l l í t ó
v á l l a l a t

Exhumál, saját autóján szállít 
az egész ország területén.

SZATHMÁRY koporsó üzlet
Szarvas. Telefon: 142.

Egyntrfi ét dlnM tw Kiefc 1 Olcsó árok

6*2

Kiadó 
üzlethelyiség !
Templomkerti telken épfiit üz
lethelyiség— (tejpiac mellett

azonnalra
kiadó. Felv ilágosítást ada 

Szarvasi Takarékpénztár.

Jó karban lévő kályha cső
vel együtt eladó 1L, Kiss Mi
hály-utca 156. sz. 89?

2 szoba előszobával és mel
lékhelyiségekkel lakás ItiarM.
11. kér. 2S7J1. Hunyadi-utca.

. ._________________ 903

Eladó Clayton-Schutlevort 6« 
os cséplőgép 1L kér. 393 szám 
alatt__________ .__________905

Egy szoba bútor és egy 4t re
giszteres harmónium elattó Pataki 
János ny. ig. tanítónál III. kér. 
Kásamalom-utca. ________

Zongorát, vagy píaninót bérbe 
keresek. Cím a kiadóban.______

Használt férfi és női ruhái ve
szek és eladok. Hívásra házhoz 
megyek. .Nótán Pálné 11. Beli- 
czey a. 17. _____________913

Eladó III. kér. -gróf Stéchenyi- 
utca 31 sz. 3 szobás 'és meHek- 
helyiségekből álló ház. 902

47 kishold föld felébe kiadó 
Baginyi József Szarvas, II. kér. 212 

______________ 9J7

I. kér. 47 szám alatt üzlethelfii- 
ség, bútorozott szoba kiadó és 
és Qgy vaskályha eladó. 9JB

Kéz alól kevésbé hasmtit Író
gépet vennék. Cfai iL  kér. 192. 
_______________________ 919

170 hold haszonbérelt fÖld Len- 
jjyeltófin éTÖ-tiolt 'felszereléssel 
tanyai épületekkel betegaí* miatt 
átadó. Jelentkezni Kacsbyrics ma- 
jorral izemben, rtentaodrSsí ta
nyán Mréna Imrénél. 321

Eladó Mangolban266 négyszö
göl területű gyfitoülcsős és körös- 
partrész, mely. vikendház öltésre 
alkalmas: Érdeklődni lehet a fajlaj- 
donos “Janetskó Jánosnál az Alt. 
Fogy, és £ i i  Szövetkezetben. ‘825

Nyomatott Miller K&raljr kflnyv- 

jqginnH|*h«i S inm , L t e  13,


