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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, I. kér., 
Horthy Miklós úl 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendők ! Telefonszám: 16.

Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1 ‘50 P, 1 hónapra 50 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 12 fillér.

telünk 44.6 millióról 89.5 millióra, lehát 
több mint kétszeresére emelkedett és 
amig 1933-ban a Németországba való 
kivitel összkivitelünknek 11.3 százalé
két tette, addig 1934-ben már összes 
kivitelünknek 22.1 százaléka volt. 1933- 
ban külkereskedelmi mérlegünk Német
országgal szemben 16.9 millióval pasz- 
sziv volt, 1934-ben pedig 26.8 millió
val aktiv. Még néhány tételt említek. 
Az 1933. évi és az 1934-i adatokat 
nézem. Ezek szerint kivitelünk toliban 
13.900 mázsáról felment 28.200-ra, ba- 
romfikivilelünk 47.100 mázsáról felment 
104.800 mázsára, disznózsirkivitelünk 
felment 5.400 mázsáról 86.300 mázsára 
és tudjuk, hogy eddigi zsirkivilelünk 
jelentős része erre az évre esik, ami 
még nincs is belekalkulálva ; vajkivi
telünk 6.106 mázsáról felment 14.500. 
mázsára, borkivitelünk 33.000 hl-ről 
kereken 100.000 hl-re, szarvasmarha- 
kivitelünk tulajdonképpen az utóbbi

időben lendült fel komolyan, jelenleg 
heti 250 db marhát szállítunk a drezdai 
piacra. A sertés- és marhakereskedők 
egyesületének alelnöke legutóbb egy 
beszédében még azt is kijelentette, 
hogy tulajdonképen németországi mar
hakivitelünk az egyedüli, ahol a gazda 
és az exportőr is meg tudja találni 
számítását. Ilyen tehát valójában az 
a sokszor kigúnyolt cseresznyeüzlet. 
Ha nem volna nagymennyiségű zsir- 
kivitelünk Németországba, akkor ser
téstenyésztésünk katasztrofális helyzet
ben volna. Azért megnyugvással álla
pítom meg, hogy a politikai humoristák 
műsoráról ez a cseresznyeárusitás ép
pen úgy lekerül azóta, mint ahogy 
lekerült az „Álmoskönyvének nevezett 
95 pont kigúnyolása is. Ez azonban 
mindenesetre tanulság arra, hogy ne 
siessünk a kritikával és a bírálattal, 
hanem várjuk meg az eredményeket.

Hatszáztiz iparosmester van Szarvason

Az a bizonyos 
„cseresznyeüzlet"

írta : Vitéz Kenyeres János orsz. gyűl. képviselő

Gazdasági szakkörökben, politikai 
körökben, sajtóban egyképpen sok szó 
esik a szabadkereskedelem előnyeiről 
és hátrányairól. Különbséget teszek 
azok közt a korlátozások közt, ame
lyek külkereskedelmünkkel vannak 
kapcsolatban és amelyekről nem mi 
tehetünk, mert hiszen a külkereskede
lem rajtunk kivül álló okokból van 
korlátozva, másrészt azok között a 
korlátozó intézkedések között, amelyek 
belső értékesítésünk tekintetében ér
vényre jutottak és érvényben vannak. 
Mindnyájan tudjuk, hogy mi akadá
lyozza azt, hogy szabadon vigyük ki 
portékánkat külföldre, csak arra aka
rok itt rámutatni, hogy a kormány tagjai, 
élükön a miniszterelnökkel, valósággal 
mint ügynökök utaztak egész Európá
ban és mindenütt az volt a látogatá
suk célja, hogy a magyar mezőgaz
daság termelvényeinek rendes és jó 
piacot szerezzenek. Megállapíthatjuk, 
hogy az olasz-magyar-osztrák egyez
mény kitűnően bevált. Eleinte nem 
látszott olyan jónak, de most látjuk, 
hogy igenis a mérleg mindjobban a 
mi javunkra billen és megállapíthatjuk, 
hogy ennek a regionális szerződésnek 
igen nagy jelentősége van, már azért 
is, mert lehetővé telte a búzának, a 
magyar föld legfőbb terményének tűr
hető áron való értékesítését és mert a 
belső árat megfelelően szabályozta. 
Én ezt most nem fejtegetem, inkább 
Csak a Németországgal kötött szerző
désekkel foglalkozom. Amikor Gömbös 
Gyula 1933. júniusában Berlinbe re
pült Hitler kancellárhoz, akkor azon
nal megkezdődött a gúnyolódás minden 
oldalról s amikor meghallották ennek 
a tárgyalásnak eredményét — mér ál
taluk vélt eredményét — akkor azzal 
gúnyolódtak, hogy Gömbös Gyula ki
repült Berlinbe cseresznyét árulni. Lás
suk, hogyan is áll a valóságban ez a 
cseresznyeüzlet. 1933. augusztus 15-én 
lépett hatályba egy pótegyezmény Né- 
rtiétorszóggal és ennek az egyezmény
nek eredményeképpen mezőgazdasági 
cikkeinket jelentős mértékben emel
kedő módon tudtuk Németországba 
exportálni. Erre vonatkozólag csak né
hány számot idézek: 1933-ban Német
országból behozatalunk 61.5 millió volt. 
Azóta igaz, behozatalunk egy kis mér
tekben. 62,7 millióra emelkedett, ezzel 
Mentben a Németországba való kivi*

Február 24-én tartja meg a Szarvasi
A napokban kézbesítették ki Szarvas ipa

rosságának a Szarvasi Ipartestület ezévi közgyű
lésének meghívóját, amely a múlt évről szóló 
beszámolót is közli. A közgyűlést az Ipartestület 
elnöksége február 24.« hétfőn délután 2 órára 
tűzte ki. Határozatképtelenség esetén a közgyű
lést március 2-ára halasztják el. A közgyűlés 
tárgysorozata szerint ez alkalommal 10 elöljá
róságig 2 előljárósági póttagság kerül betöltésre. 
Azonkívül a számvizsgálókat, a 2 könyvtámokot 
és 2 gondnokol is megválasztják egy évre. A 
múlt évi beszámoló meleg hangon emlékezik 
meg az egyesülés fennállásának 50. évfordulója 
alkalmával rendezett jubileumi ünnepségek és az 
ipari bemutató-vásár nagy és szép sikeréről. Az 
Ipartestület az 1935. évben 1 rendes, 1 rend
kívüli közgyűlést. 11 rendes és 4 rendkívüli elől
járósági es 2 diszülést tartott. Az iktatóba 830

Vitéz Biki Nagy Imre Szarvas község 
közbecsülésban álló főjegyzője most töltötte be 
közpályán való működésének 30 éves jubile
umát. Harminc évet tölteni örökös munkában, 
kitartó szorgalommal, képességeinek teljes 
odaadásával a köz szolgálatéban nagyon szép 
siker, de ezt a jubileumot különösen széppé 
és értékessé az tesz!, hogy a jubiláns Ünnep
ségéhez Szarvas egyetemes lakossága örömmel 
kapcsolódik bele* Vitéz Biki Nagy írúrt évti
zedekre terjedő működése alatt é lakosság lég-. 
teljesebb toerctetét £s elismerését vívta ki és 
ex «fc alukól jövA dtsftierés csak értékesebbé 
testi szitáik* ttokat be eUsmerőnyilátkontŐkftt,

Ipartestület évi rendes közgyűlését
ügydarab érkezett. Iparválfás 37, lemondás és 
elhalálozás 45 esetben történt. Az iparoslétszám 
az év végén 610 volt. Segédbejelentés 325 eset
ben történt, kilépett 320. az év végén bejelentett 
segédek száma 156. Tanoncszerződés 63 lett 
kötve, ebből 52 ifjú 11 leány, szabadult 47 (32 
ifjú és 15 leány), szerződést bontott 15, elhalt 2. 
Mnradt az év végén 153 tanonc. 13 munkakönyv 
lelt kiadva. Karácsonyi segélyben 31 iparosi, 
illetve özvegyet részesítettek és 132 átutazó mun
kanélküli iparossegédet láttak el éjjeli szállással 
és élelmezéssel. A Temetkezési Segélyző Cso
portba 17-en iratkoztak be, 7-en meghallak, a 
jelenlegi taglétszám 314. Az elhaltak hozzátar
tozóinak temetkezési segély cimén 971 *20 P-t 
fizettek ki. A szarvasi iparostársadalom nagy 
érdeklődéssel várja a közgyűlést.

amiket fölülről és kartársai részéről kapott* 
Közvetlen modora, minden szépért és neme* 
sért rajongó lelkülete, igazságossága és fárad* 
hatatlan ugybuzgalma révén a legszélesebb kö
rök megértését vivta ki. Hivatalos működésén 
túl a társadalmi életűnkben is megnyilatkozó, 
a köz Ügyei iránt való lelkesedése a legtelje
sebb megértéssel találkozik és mindenkihez 
és mindenkivel együttérző modora humánus 
és szociális érzésű lelkiségét Igazolják. Minden 
ügyhöfc és mindenkihez tolnáig és mindenben 
van jó, megértő szata, az ötéin feétÜÖ gy^r- 
mfckek épóty szeretettel hallgatják kedves, itfiht' 
a szegénységtől sújtottak meleg, reménytatió

Szarvas lakossága meleg ünneplésben 
részesítette jubiláló főjegyzőjét

Kétszáz terítékes banketten ünnepelték vitéz Biki Nagy Imrét 
közpályán való működésének 30-ik évfordulója alkalmából



szavait. Vitéz Biki Nagy Imre Szarvas társa
dalmának elhivatott vezére és mostani öröm* 
ünnepén munkásságát elismerve, emberi nobilis 
tulajdonságai mellett hitet téve ünnepel vele 
együtt községünk minden igaz, az értéket elis
merni tudó tagja.

*

Vitéz Biki Nagy Imre közpályán való 
működésének 30-ik évfordulója alkalmából a 
szarvasi Polgári Kör, mint elnökét és buzgó 
tagját szombaton este meleg ünneplésben ré
szesítette és ezalkalommal leplezték le arcképét 
Is a Polgári Kör alapitó és vezető tagjainak 
<liszes galériájában. Az ünnepségen Szarvas 
minden rendű és rangú társadalma képvisel
tette magát és mintegy 200-an vettek részt 
ezen az ünnepi összejövetelen. Ribárszky Pál 
nyug. főmérnök, a Nemzeti Egység szarvasi 
csoportjának elnöke a megjelenteket közvetlen 
szavakkal üdvözölte, majd vitéz Biki Nagy Imre 
főjegyző érdemeit méltatta. Dr. Schauer Gábor 
járási főszolgabíró ékes szavakkal igazolta a 
főjegyző hivátalbeli képességeit és fáradhatat
lan ügybuzgalmát. Dr. Tóth Pál a polgárság 
nevében köszöntötte, majd Halász Szabó Imre 
ref., Bartos Pál ev. lelkészek üdvözölték. Dauda 
Mihály községi biró az elöljáróság, dr. Simko- 
vics Mihály a községi jegyzői kar, tisztviselők 
és tűzoltók, Kiss Sándor tanitónőképző-intézeti 
Igazgató a tanitónőképző, Raskó Kálmán gimn. 
igazgató a gimnázium, Csabai Kálmán főigazgató 
a Tessedik Sámuel középfokú gazd. tanintézet 
és dr. Haviár Gyula kir. közjegyző, kormány
főtanácsos az ünnepelt baráti köre nevében 
üdvözölték vitéz Biki Nagy Imrét, majd dr. 
Silberstein Dezső szavai után az ünnepelt fő
jegyző meghatódottan, mélyenjáró és lélekből 
fakadt szavakkal mondott köszönetét a szép 
és feledhetetlen ünnepségért.

H Í R E K
A z ifjúság 

és a gazdasági pályák
Gömbös Gyula miniszterelnök nyilatkozatot 

adott, amely a magyar jelen és jöuö szempont
jából fontos kérdésekkel foglalkozik. A magyar 
ifjúság kérdéséről is szó esik ebben a nyilatko
zatban s ez természetes, hiszen úgyszóluán nem 
hangzik el fontosabb miniszterelnöki megnyilat
kozás anélkül, hogy Gömbös Gyula szóba ne 
hozná ezt a szioéhez talán legközelebb álló 
kérdést. Az a világ visszahozhatatlanul elmúlt,

amikor minden dípíomás magyar ifjúnak az volt 
az álma, hogy az államt vagy a vármegyék 
szolgálatába lépjen és megfutva a szokásos' 
hivatalnoki pályát, majdan elvonuljon a jól 
megérdemelt nyugdijasság magányába. Ma az 
állami és autonóm közületek semmiképen sem 
tudják annak az ifjúságnak még a tizedrészét 
sem elhelyezni, amely diplomájával kezében ko
pogtat az élet kapuján. Ma keményebben, ötle
tesebben kell küzdeni a megélhetésért. Ma igen 
ritkák a simára csiszolt, kényelmes és megszo
kott útak, amelyeken zökkenésmentesen lehet 
megkezdeni és befejezni egy karriert. A magyar 
ifjúságnak nem is szabad abban a gondolatban 
élnie, hogy csak az állami, vagy a vármegyei 
szolgálat nyújt biztos jovöt, hiszen ott állnak 
előtte a gazdasági élet óriási területei, amelye
ken bizony a magyar ifjúság nem nagy kedvvel 
próbálkozott. Pedig, ha a megújhodott Magyar- 
országot el akarjuk érni, meg akarjuk valósítani, 
akkor feltétlenül szükséges, hogy a magyar ifjú- 
ság sokkal, de sokkal komolyabb érdeklődéssel 
s ami még fontosabb, alaposabb tudással for
duljon a gazdasági pályák által nyújtott lehető
ségek felé. Annál is inkább a siker reményével 
teheti ezt, mert miniszterelnökünk kijelentése 
szerint is a magyar közgazdasági élet legfonto
sabb tényezői méltányolják az ifjúságnak ezt a 
törekvését és kívánságukat a lehetőséghez képest 
teljesíteni akarják. Egy dologról azonban nem 
szabad megfeledkeznie az ifjúságnak s ez a 
következő: A gazdasági éleiben való érvényesü
lés bizonyos fokig nehezebb, mint egy szokvá
nyos állami, vagy vármegyei hivatali pályafutás. 
Az ifjúságnak nem szabad arról ábrándoznia. 
hogy a fényes és nagy állások egyszerre az ölébe 
hullanak, szívós munka és különösebb erőfeszítés 
nélkül. Ne felejtse el a magyar ifjúság azt se, 
hogy a kezdet nehézségeinek leküzdésénél nin
csen magárahagyva. A tehetség útját a kormány 
egyengeti, mint ahogy a komoly, dolgoznikész 
keresztény ifjúságot minden vonalon támogatja, 
amely a gazdasági élet területébe torkollik. A 
miniszterelnök szavait vegye fontolóra és hall
gassa meg minden józan, küzdeni és dolgozni 
akaró keresztény ifjú. A magyar tehetségnek 
még nagy jövője van a számára eddig érintet
len talajon. Ha keményen dolgozik és alapos 
tudás megszerzése után indul neki hóditó útjá
nak, egész bizonyosan meg tud felelni a reá 
váró nagy feladatoknak s ennek nemcsak őt 
hanem az egész magyar élet is hasznút látná.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolga- 

latot Szarvason február hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszertára látjH el.

I stentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

lót. 10 órától magyar, az újtcmplomban tót nyelvű 
istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap délelőtt 
fél 9-kor kismise, 10-kor szentbeszéd és nagymise. 
délután 4-kor litánia. Hétköznapokon fél 8-kor kismise.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Arvaház disztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— Községi orvosválasztás Szarvason. Szarvas 
község képviselőtestülete szombaton délután 
tisztiszéki ülést tart. amelyen az üresedésben 
lévő harmadik községi orvosi állást fogják 
választás útján betölteni. A tisztiszéki ülés 
után a képviselőtestület közgyűlést tart.

— Katolikus népszövetségi gyűlés. Katolikus 
népszövetségi gyűlést tartottak vasárnap a 
róm. kát. elemi népiskola nagytermében. A 
gyűlésen nagyszámú közönség a legnagyobb 
érdeklődés melleit hallgatta Kocsán Károly 
volt országgyűlési képviselő, az Országos 
Katolikus Népszövetség központi főtitkárát 
aki lebilincselő komoly előadásában ismer
tette a róm. kát. népszövetség munkáját, 
megmozdulásait, törekvései!. A gyűlésen, 
melyet Fetzer József esperes, pápai kamarás 
nyílóit meg és zárt le, a szarvasi katolikus 
társadalom minden rélege képviselve volt.

— Hatvanötéves házassági évforduló. Kardos 
Lajos öcsödi lakos es felesége Kis Mária a 
múlt héten ünnepellek meg Öcsödön házas
ságuk 65-ik évfordulóját. Az idős házaspárt, 
akik mindketten túlhaladtak.a 88. életévükön 
nagy szeretettel ünnepelte Öcsöd lakossága.

— Halálozás. Molitórisz Pálné, Mészáros 
Erzsébet, Molilórisz Pál szarvasi közbecsülés- 
ben lévő kötelesmesler szelidlelkülelű fele
sége 50 éves korában súlyos betegeskedés 
után váratlanul elhunyt. A nagyon sokak ál
tal szeretve tisztelt asszony temetése nagy 
részvét mellett szombaton délután ment végbe. 
Az elhunytban Molitórisz Pál községi tiszt
viselő, a Szarvasi Közlöny munkatársa édes
anyját gyászolja.

— Iskolaszéki gyűlés. A Szarvas községi 
elemi iskolák és óvódák felügyelőbizottsága 
Bartos Pál ev. lelkész elnöklete mellett pén
teken, február 14-én délután 4 órakor a köz
ségháza nagytanácslermében tartja rendes 
havi gyűlését.

— Jótékonyság szórakozással. Már adtunk 
gyűjtés során, folytonosan adunk az ajtónkon 
zörgetők megsegítésére, adunk közvetlenül 
és közvetve, adóban, önkéntes megajánlással;

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 83

Mintha nagyon gondolkozna. De onnan 
szégyenlősen megint csak visszacsúszott az ar
céra, amelyik utoljára is megadta magát és egy 
halk hördüléssel egészen el is bújt a két húsos 
tenyér mögött. És akkor az izgága kis ember 
vállát is elkezdte rázni valami. És az ujjai ré
sein keresztül sűrű egymásutánban szivárogtak 
keresztül a könnycseppek.

Makszi úr sirt.
Nem tagadom, magam is meg voltam hatva. 

A torkomat szinle fulladásig szorongatta egy lát
hatatlan kéz. És a jobb fülem cimpája alatt 
fájdalmas, apró villámok cikkáztak felfelé, az 
agyamig. Egy simogató kézre, egy meleg szóra 
lett volna szükségem nekem is. Hogy a féken- 
tarlott, a megfagyott fájás egy forrón lepergett 
könnycseppben feloldódjon.

Lassan felálloltam a helyemről és Makszi- 
hoz léptem. Lehajoltam hozzá. Végigsimitottam 
a fejét és átöleltem a vállát.

Halkan szóltam hozzá.

Te nagyon szereted a gazdádat Makszikám. 
Nem is gondoltam volna. Ne szégyeld I Ne szé- 
gyeld, hogy forró szived van és tudsz még simi 
is. Egy szív legdrágább kincse a szeretet. Bol

dog, aki ezt hordozza. A nagy szeretet maga a 
mennyország, ahová azonban rendesen csak 
tisztitótűzön keresztül lehet eljutni. Ez a tisztító
tűz : a keserűségek, a csalódások, a szenvedés, 
a lemondás 1 Azok után mindig kell jönnie vala
minek. Valami jobbnak, valami szebbnek. Csa
lódtál-e már te nőben nagyon Makszikám ?

A kis ember csak a feje rázásával és az 
ujjai hegyével mondotta:

— Igen, mert elhagyott örökké !
— Nem baj, majd jön helyette másik, egy 

szebb és jobb !
Az izgága fej egy heves rázással jelezte, 

hogy nem jöhet más. Mert nincs szebb és jobb.
— Hát akkor majd ő fog visszatérni 1

És ekkor felnézett a könnyesarcú emberke. 
És a tenyerével olyan mozdulatot tett, mintha 
egy sirhantot simogatna meg. Megértettem azt a 
fájdalmas mozdulatot.

— ő  nem tér már vissza soha többé I

Megrendülőn és tanácstalanul állottam a
helyemen.

De Makszi úr hirtelen megemberelte ma
gát, mint egy szegény bohóc, akinek a kedvese 
talán a ravatalon fekszik, de ő maga kiugrik az 
aréna közepére és mókázik.

Felállt és nagyot nyújtózott. Zsebkendőjé
vel szárazra törölte az arcát, szeriét, feltette a 
szemüvegét, nadrágja zsebébe mélyesztette a két 
kezét és — egyszerre a régi Makszi volt I Lár
mázni kezdett! A hangja előbb idegenül csen

gett, de egy-kettőre belejött a rendes kerék-- 
vágásba :

— No mi az. mi az apám I Csak semmi 
érzékenykedés! Ilyen szamárságokra mi nem 
érünk rá. És mivel garantálod nekem apám, 
hogy ezzel a gyalázatos kasszafúrással, ezzel a 
naplólopással tényleg jó célt érünk el, mi ? He! 
Dér Schlag soll dich treffen ! És mi lesz, ha mi 
kelten csak úgy sundam bundám, banditákmód- 
jára béhatolunk a gazJám legszentebb titkaiba 
és mégsem találjuk meg a rejtély kulcsét, mi ? I 
Te viziló 1 Te dromedár I Én ilyen gazembersé
gekre nem vagyok kapható l A Makszi becsüle
tes és nagyon szereti a gazdáját I És van neki 
szive. Rögtön megüt a gúla I

— Most már nyert ügyem van — moso
lyogtam magamban.

Kezemet az izgága emberke vállára tettem 
és csendesen mondottam :

— A garancia az én becsületem és az 
életem. A napló majd meg fog felelni rá, hogy 
miért kerüli ez az ember azt a boldogságot, 
amit egy felsőbb hatalom neki szánt I A napló 
egy nagy tévedésre fog reávilágitani. A báró sa
ját tévedésére, amivel most két szivet akar meg
ölni. A magáét és a Nóráét I

— A név az mindegy 1 — kiabálta a kis 
emberke I

— A név az mindegy, de a cél és ered
mény nem mindegy I A napló egyenesen néven 
fogja nevezni dr. Lándory Nórát. Kettőnkön mú-



—■most még egy módon kérünk: adjatok 
szives 'készséggel segítséget és mi adunk 
szelleríii ellenértékét: A Szarvasi Protestáns 
Egyháztársadalmi Egyesületek február 25-én, 
kedden délután fél 6  és este 8  órától (min* 
déri más hír téves I) jótékonycélú filmelőadást 
tartanák a Frecska-mozgóban. „Mesél a bécsi 
erdőikétől bemutatásra. A bécsi Burg és a 
hangulatos Bécs a szintér, a cselekmény új
kori. kiséri a melódiku?, Strauss-muzsika. — 
Az egyesületek tagjait elsősorban várjuk és 
kérjük, hogy ismerőseik körében tegyenek 
meg mindent a teljes siker érdekében. A 
nyomor a legnagyobb ellenség, csak a sze
retet tudja legyőzni. Tudjunk jók lenni leg
alább ezen a legnehezebb, leginségesebb, 
leggonoszabb télen.

— Haláfozás. Szentpélery Lajosnak, a hely
beli községi gőzfürdő kezelőjének felesége 
Kovács Etel 52 éves korában Szarvason hosz- 
szas szenvedés után meghalt. Kiterjedt csa
ládija gyászolja. Szerdán délután temették el 
nagy részvét meljett.

—  Jói sikerült a kereskedőalkalmazottak bálja. 
A Szarvasi Kereskedőalkalmazottak Egyesü
lete szombaton este rendezte meg az Árpád
ban. idei álarcos ás jelmezbálját. A szép 
számban egybegyűlt közönség a legjobb han
gulatban szórakozott el.

-^ Tanfolyami záróvizsgálat. A Szarvasi Mé
hészkor kebelében megszervezett gyakorlati 
méhészeti tanfolyam záróvizsgálata szerdán 
volt. A tanfolyam előadóiul a helyi Iskolán- 
kivüli Népművelési Bizottság Némethy Samu 
nyug. igazgatót és Podani János ev. tanítót 
nyerte meg. A tanfolyamon végig állandóan
39 hallgató vétt részt, nagyobbára földműve
sek« földmunkások és -iparosok, akik a tan
folyam 40 óráján előadott anyag iránt nagy 
érdeklődést mutattak. A záróvizsgálaton a 

lskolénkivüÜ Népművelési Bizottság, 
elnöke intézett hosszabb beszédet a hallga
tósághoz, majd Némethy Samu a Méhészkör 
elnöke fejezte ki köszönetét úgy a helyi bi- 
zoUségqak, mely. a tanfolyamot megszervezte, 
mint az állami elemi.iskolát igazgatóságának, 
mely a. tapfpl¥3 n?oak 0^hont nyújtott. A hall
gatóság. nevében Csicsely Pál földmunkás 
mö|)do|i az előadóknak, köszönetét. A tan- 
fblyam'39 hallgatója közül 2 2  látogatási bi- 
zíwjyitványl is kapott, Csicsely Pál hallgató 
égy méhészeti szakkönyvet és Osgyán Pál- 
Miháty pédig egy Zlrzón-féle rendszerű kaptárt.

IpttH tizeinek Ugyelmébe. Békés vármegye 
iparfélUgyelőjének címe: Ijjarfelügyelőség, Gyula, 
iát6> Wenckhe lm  Bé la  ucca 8. Telofon-B át ó1 
tzáma 1-03.

Szombaton este ismét műkedvelő-előadás
lesz a Vigadóban

A  gazdaifjúság egyik csoportja „Hej, de szép a lakodalom" 
című népszínművet adja elő

A szarvasi gazdaifjúság egyik lel
kes csoportja e hó 15-én, szombaton 
este 8 órai kezdettel a Vigadó nagy
termében táncmulatsággal egybekötött 
műkedvelő-előadást rendez, amely al
kalommal Csite Károly érdekes nép
színművét, a „Hej, de szép a lakoda
lom" ciműt adják elő a műkedvelők.

A színdarab próbái állandóan, folynak 
és az előjelekből ítélve a legteljesebb, 
erkölcsi és anyagi siker jegyében fog 
ez a farsangi est is lefolyni. Az elő
adás jövedelmét a „Zöldkereszt4* ak
cióra ajánlják fel. A műkedvelő-elő
adást a szarvasi közönség támogató 
érdeklődésébe ajánljuk.

A Szarvasi Dalkar vasárnap este rendezi meg 
műsoros farsangi móka-estjét

Élénk érdeklődés nyilvánul meg a dalárdisták estélye iránt

A Szarvasi Dalkar, városunk eme 
legrégibb kulturális egyesülése hagyo
mányos farsangi mulatságát az idén is 
megrendezi. A mostani műsoros móka
estet vasárnap, e hó 16-án este 8 órai 
kezdettel tartják meg ismét az Ipar
testület helyiségében. A Szarvasi Dalkar 
szép és felemelő dal számokat fog ezen 
az estén bemutatni és azonkívül a da

lárda jó előadóképességgel bíró tagjai 
jelenetek és egyéb számok előadásával 
fogják szórakoztatni a közönséget. Az 
estélyre belépődíj nincs, önkéntes ado
mányokat köszönettel fogadnak. A dal
barát közönség körében most is élénk 
érdeklődés nyilvánul meg a műsoros, 
móka-est iránt.

— Köszönetnyilvánítás. A Szarvasi Gazda

ifjak Önképzőkörének „Borcsa Amerikában" 

cimű műkedvelőelőadásén felülfizettek: Ipa
rosinak Önképzőköre 2, Iparlestület 2, dr. 

Dörnyei József 2 és Schlesinger Jakab 3 P-t. 

A felülfizetésekért hálás köszönetét fejezi ki 
a kör vezetősége.

—  Jól slkerdlt a kedélymentök Összejövetele. 
Szombaton délután af Kossuth-téri róm. kát. 
iskolában a kát. i(júság jól sikerült farsangi 
műsoros összejövetelt rendezett változatos 
műsorral, amelyen a termet zsúfolásig meg
töltő közönség vett részt. Hegyi József laniló 
ötletes bevezetője után Győri István magán
száma következett, majd egy vígjátékban 
Szebellei Joli, Szebellei Ilona, Kocsis Lajos, 
Mészáros András és Pap Endre szórakoztat
ták el a közönséget. Miklós Erzsiké. Borka 
Anna, Kocsis István, Natíy Sándor, Szabó 
Zoltán, Győri Islván és Pnp Endre a Néma 
vádlott című darabban neveltették még a

közönséget. A többi jelenetekben Papler La
jos. Újhelyi György* Nagy Sándor és Kocsis 
Lajos ügyeskedtek.

—  Az elmúlt hét időjárása Olvasóink köré

ben többször megnyilvánult közóhajnak te

szünk eleget, amikor bevezetjük az időjarár 

rási jelentések közlését. A Szarvasi Tessedik 

Sámuel gazdasági tanintézet meteorológiát 
állomásának jelentéseit használjuk fel közle* 
ményeinknél, amiket rendszeresen Jetenként 
fogunk közzétenni.

A múlt heti időjárási viszonyok a következők :

EK

DS
ÉNy

Szélcsend
DNy

' Min. - Max. hő Csapadék
február 5 —0'5 t5*5 C 235 %

ö -11 t2’9 —
7 —25 t2*6 —
8 -37 +4*2 —
9 -4’9 t3T hó 11

10 -14*1 —5*4 _
H —145 —6* —

12 —10'6 -21 —

Hk> hogy .tisztán lássunk ! Hogy legyen egy szép, 
közős bűnünk, egy halálos  ̂titkunk. A kettőnk 
közétett van Októbernek és Nórának a sorsa, a 
boldogsága, talán az étele i Ezt saját, magad vi
lágosan fogod látni, olvasni a naplóból Amit 
azután visszakapunk a helyére. Ha volna embe
red. akivel ezt meg lehetne csinálni! Ha bizol 
bennem* ha, jót akassz 1 Nos, itt a kezem : bele- 
csfljpz-e Makazikám ? I

A:kb  emberke nagyol durrantptt húsos te
nyerével: a kezembe és harsogó kacajra fakadt;

— No nem bánom apám, itt a kezem, 
nem bomyúláb 1 Dér Schlag soll dich treffen. 
A bűntársunk egy őrá múlva itt lesz. De ha 
rosszul sikerül-a móka ; keresztüllőlek, apám.

Azzal, kisietett az ajfón és csak két perc 
múlva tért vissz«.

— Gyerünk le ebédelni apám — indítvá
nyozta* Azután újra visszajövünk.

Honnan, honnan nem, egy jó óra múlva 
már ott állott előttünk Fúró Zsiga mester, a 
»toéteaftvók királya"* Hatalmas szál, csontos, 
ió-fttvenés, vén fickó volt.
; Bizalmatlanul méregetett végig bennünket.

— Mit parancsolnak az urak — kérdezte.

Arról van %zó apám — tért a tárgyra
Makszi úr, hogy az ügyvéd űr véletlenül magá
val vitte-a W^beim kulcsait. Csak pár hét 
rnuiva jön haza. Nekem pedig szükségem van 
egy bánperben egy könyvre, ami o& Via be

zárva. Nyissuk ki csak apám egy-kettőre azt a 
szekrényt.

Zsiga mester sötéten topogott egyik lábá
ról a másikra, 1 Krákogott.

— Hm morogta kedvetlenül. Nekem két 
év óta semmi bajom sincs a törvénnyel. És nem 
is akarom, hogy még egyszer legyen. A nagy
ságos Csanád ügyvéd úr utoljára engem olyan 
szépen kivédett, hogy csak 3 évet ültem. Pedig 
hatra voltam elkészülve. És most van egy jó kis 
lakatosműhelyem Budán. És a rendőrség is szak
értőnek alkalmaz. És most azt akaiják az urak, 
hogy újra kasszát fúrjak ? És éppen a jótevőm
nél ? Nem kérem, én ilyen gazemberségekre nem 
vállalkozom 1 Isten áldja meg az urakat.

Makszi űr dühbe gurult Felpattant.
— No mi az, mi az?! - kiabálta. Maga

viziló, maga dromedár, csak nem gondolja, hogy 
én és a nagyságos detektivfelügyelő űr — mu
tasd csak meg barátom az arcképes igazolvá
nyodat — fordult felém — ki akarjuk rabolni 
a gazdám Wertheira szekrényét. Dér Schlag soll 
dich treffen I Mondtam már apám, hogy csak 
egy könyvre van ̂ szükségünk. Egy óra múlva 
azt is visszatesszük, meggyőződhet róla, maga 
viziló! Azután megkapja a 20 pengőjét apám és 
az ügy a lovagiasság szabályai szerint be van 
fejezve. No gyerünk apám. Ennyi idő alatt az a 
jó Isten másodszor is megteremtette volna a 
világot. 1

Zsiga mestera nyomatékos érvek súlya 
akit megingott De fatetasttanl akarta a bőrét.

— Hét nem bánom — nyögte végül. De 
csak azzal a feltétellel, ha az urak előbb itt ne
kem a becsületszavukat adják, hogy azon a bi
zonyos könyvön kiv&l semmi máshoz a szek
rényben nem nyúlnak. És azt is itt előttem visz* 
szateszik Meg arra is, hogy hármunkon kívül 
soha senki más ezt a murit meg nem tudja.

Ünnepélyesen a sziveinkre helyeztük jobb* 
jainkat és jó szívvel fogadtuk meg a mesternek :

— Becsületszavamra I — mondottuk mind* 
ketten egyszerre.

— Hát akkor gyerünk uraim — vetette le 
villámgyorsan polgári ruháját a derék férfiú. És 
ott átlőtt előttünk „munka-kabát"-bán. Egy bői* ’ 
mellényben, melynek háta valóságos arzenálja 
volt a kisebb-negyobb bőrtokokban elhelyezett 
műszereknek. Hideg és meleg fúróknak, vésők
nek, ráspolyoknak, tolvaj kulcsoknak és pár más 
ismeri és ismeretlen szerszámnak, ami egy ttyen 
„szakmádhoz kell. Finomabbak és durvábbak.

Azonnal munkához is látott. Finoman és 
zajtalanul. *

— A legkönnyebb munka a világon — 
mondotta fitymálva.

És pár perc múlva simán feltárta a Weft; 
heím szekrény ajtóját.

— Nincs az a szakértő a világon — je
lentette ki jogos önérzettel, aki ez után amunka 
után a legkisebb hibái is találni fogja a zárban. 
Akkor sem, ha majd újra becsukom. Akkor *p» 
ha ugyanezt százszor1 egymásután megcsinálom.

(Folytatása ktaslliezik);
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Á grafológia tudománya
Az emberek mindig nogy érdeklődéssel for

dultak minden olyan dolog felé, amely a lélek
nek nagy titkait igyekezett valamennyire is meg
oldani. A régi kabbalisztikus, gnósztikus okkul
tizmusnak éppúgy voltak hivei, mini ma a teo- 
Zófiának, parapszichológiának és metafizikának, 
nemkülönben a spiritizmusnak. A láthatatlan lelki 
világoknak kézzelfogható bizonyítékait igyekeznek 
a holt anyagokból megkeresni a materializációs 
tüneményeken. Ám a holt anyag a legtöbbször 
csak holt anyag maradt és az elképzelések, aulo- 
szuggesztiv kihatások, a szenzitiv egyének od- 
sugaraknak felfogására való készsége igen sok
szor csődöt mondott a reális fényképező lencse, 
vagy a hitetlenek szemei és érzékei előtt. A gra
fológia már közelebb jár a realitáshoz, mert ala
pul az emberi megnyilvánulások egyikét, az írást 
veszi. Mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy min
den embernél egyénisége szerint mások és má
sok az arcjáték, a szem tekintetének, a taglej
téseknek, az izmoknak, a szokásoknak és az 
éizésmegnyilvánulásoknak kifejezése. Azonban 
minden érzésegyednek, a belső lelkiségnek a 
külső megnyilatkozása mégis valami hasonlósá
got is ad. A haragvó ember Összehúzza« hom
lokát, ökölbeszoritja a kezét, lábával dobbant, 
a boldogságban levő ember szemei felragyognak, 
arcredői elsimulnak. Csak egy kis emberismeret 
kell és máris megállapíthatjuk a velünk beszélő 
ember jellemét az ily külső megnyilvánulások
ból, amik sokszor beszédesebbek, mint a be
széd vagy cselekedet, mert bizony hazugsághoz 
és képmutatáshoz szokott társadalmunk a külső 
formák meghazudtolásában a belső érzéseknek 
szavakkal való elpalástolására törekszik. Innen 
van az, hogy az emberismerők nehezen barát
koznak, hiszen a Biblia is világosan megmondja, 
hogy „a test lámpása a szem. Ha azért a szemed 
tiszta, a te egész tested világos lesz/ de arra is 
utasítást ad, ha „olyanokra akadtok, akik nem 
méltók a barátságotokra, kerüljétek el azokat és 
még a sarutokra ragadt port is töröljétek le. ha 
eltávoztok körükből/ A lelki megnyilatkozás a 
fentiek alapján tudatlanul nemcsak a testalkat
ban, a szemben, a mozdulatokban, de az írás
ban is megnyilvánul és az emberek már régebb 
idő után tudományosan is foglalkoznak ennek 
megfejtésével és szabályainak lerögzitésével. Egy 
svájci pap. Lavater János-Gáspár alapozta meg 
ezt a tudományt értékes megfigyeléseivel a XVIII. 
század második felében és nyomán a kultur- 
szellemek egész sora a grafológia tudománya 
felé irányította figyelmét, A németek halhatatlan 
költője Goethe is foglalkozott a dologgal és már 
az 6 idejében szabályokba foglalták az írások 
megnyilvánulásait és azokkal kapcsolatos lelki
séget Tudjuk mindnyájan, hogy az iskolai írás
oktatás szabályait egyformán tanítják mindenhol, 
a szépírás leckéit minden tanító egyformán mu
tatja be, mégis a szépirási órákon túl és az élet
ben mindenki, még a tanító is másmódon ir. 
Az egyéniség üt át az íráson és mint ahogy két 
fgyforma ember nincs az emberiség nagy törne- 
gében, éppúgy nincs két egyformán iró ember 
sem. Az ősi örökséget, az Írásban is megnyilvá
nuló ösztönösséget és az akaratlan mozgások és 
egyéni kinyilatkozások a jellemre és lelkiségre 
vezethetők vissza. £s ami a legérdekesebb, hogy 
hogy az Írásból akkor is kimutathatjuk ezeket 
az egyéni megnyilvánulásokat, ha valaki szokat
lan módon : balkézzel, szájbatett tollszárral, láb-

bal ir le valamit. De a grafológiát nem szabad
túlbecsülnünk sem. A grafológus is csak ember 
és ha téved, emberien téved és olyanban, mely
hez 6 sem szólhat, mint senki e földön. A jós

lások ideje lejárt és a grafológus a tudományá

nak a kinevettetője akkor, amikor a hiszékeny 
embereknek a jövőjében szeretne turkálni. A vesz
tébe rohanó emberről grafológia nélkül is meg
állapíthatjuk a pusztulását, a züllésnek indult 

Ifjúnak szomorú sorsát, a törvényt és erkölcsöt 

félredobó egyénnek jövendőjét. De cigányasszo- 
nyos koldulási és pénzszerzési lehetőségként al
kalmazni a grafológia tudományát sohasem sza
bod. Akik a grafológiával komolyan foglalkoz

nak, azok tudják a legjobban ez ily dolgok ká
ros hatásait megérteni, de azt is tudják, hogy 
becsületes és őszinte munkájukért a közönség 
szeretete és elismerése a legértékesebb fizetség. 
Azt a jóst, aki a letartóztatását nem tudja meg
jósolni önmagának éppúgy kineveti a világ, mint 
azt a grafológust, aki nem tudja megkülönböz-

Békés megyében a szilv-atermesztésnek 
nagyarányú szervezése van folyamatban s 
helyes irányítás mellett tömegesen ültetik a 
Besztercei szilvafákat úgy a gazdaközönség, 
mint a hatóságok. A hatósági ténykedés a 
gyümölcskereskedelemnek megfelelő és asza- 
lási célra alkalmas nagy gyümölcsöt termő 
egyedek kiválasztáséra s ezzel kapcsolatban 
oltványok termesztésére irányul, továbbá a 
közutak szilvafákkal való beültetését tűzte ki 
célul s már szép eredményt is mutat fel e 
téren. A gazdaközönség kisebb-nagyobb szil
vások telepítésével követi a jó példát. Sajnos 
a kiültetett fák gondozása tekintetében mu
lasztások észlelhetők, ami leginkább a fiatal 
fák nagymérvű mézgásodásában mutal kozik. 
Helyenként — a múlt évi száraz időjárás 
következtében — az elültetett fáknak több, 
mint fele teljesen mézgás. Mivél a sikeres 
termesztést a fák mézga betegsége igen hát
rányosan befolyásolja, azért közérdekből is 
szükségesnek tartjuk ezzel a bajjal tüzete
sebben foglalkozni e lap hasábjain, hogy az 
elmondandók felhasználásával a 1 küzdelmet 
ellene hathatósan felvehessük.

A mézga az élő sejtek vegyi elváltozá
sából képződik, amely folyamaiban enzimák 
erélyes hatására az illető sejtek felbomlanak

Holnapi arcok
Csermely István könyve

Dübörögve vágtat a szél, összeszorul a szív, 
jönnek a Holnapi Arcok — feltartóztathatatlanul.

Egyszerű köntösbe öltöztetett gondolatok a 
fáradt múltat, a kínlódó, keserves jelent maguk 
mögött hagyva — a Holnap küzdésre acélozott 
tagjaival követelik az életet. Egyszerre magasba- 
szökkent, semmiből lelt valamik ezek, amelyek 
nem kérnek, nem jajongriak magukért, hanem a 
munkának követelnek, a népnek szelik a kenye
ret, önmagukat adják, mert:

„Éhezve, fázva, törten, verten, földreteperten, 
magamért még sohse követeltem/ 

mondja Csermely István é Holnapi Arcok szer
kesztője.

Költeményeiben a szociális érzés vert mé- 
lyenérző gyökereket: ‘ 1

.Felséges Uram I Liberólis Kapitalizmus! 
Könyörgök előtted. .. Légy egyszer Krisztus. 
Vissza sohse kértem önmagam .vérét, 
csak a munkásidnak add meg a bérét/

Csermely István nyelve temetők csendes, 
egyszerű leheletével, templomok áhítatával száll 
az estéli zsolozsmákba finomult édes megnyug
vással.

Róla kellett először szólnom, holott versei 
a könyv utolsó lapjain vannak. >

Nehéz vérrel hullatott szavak. Lélekkel, 
emberi szívvel átitatott gondolatok folynak össze
ezekben a versekben, amelyeket,a szerző belé- 
csepegtetett a 80 oldalas könyvbe.

Az élet megfáradt harcosai édes elpihenés- 

sel tárják szét szárnyaikat a könyv oldalain.
Verseik, elbeszéléseik nem élettelen betűbe- 

öntőtt gondolatok, hanem élő, érző. mélyen em
beri írások: mert lelkűket, legfyensőbb énjüket 

öntötték soraikba.
Megsebzett életüket mutatják meg, fájó 

meztelenségében adják a Mát, de édes biztatás
sal hozzák elénk a jövőt, mint Holnapi Arcokat.

Nézzünk bele ezekbe a jövőt sugárzó ar

cokba, merítsünk erőt új vonásAikból egy szebb 
magyar jövendő reményében.

Ez a hat poéta valóban a Holnapi Arco
kat mutatja éles, költői jóslátással, én biztalólag 
fogom meg és szoritgatom kezeiket, mert én is

telni a női írást a férfiétől. A grafológia a lelki
ség és a test kapcsolatainak tudománya és aki 
csodát vár tőle, az csak csalódni fog benne, aki 
pedig egy szép tudományágra talál nála, az min
dig érdeklődéssel fogadja a grafológust, aki 
egyéniséget és jellemet akar javítani és igy a 
jónak, a szépnek és erkölcsösnek lesz apostola.

kir. kertészeti fttintóző.
és elfolyósodnak. Mézgásodás leginkább a 
fiatal fakéregben fordul elő s ha csak mér
sékelten jelentkezik, akkor a fa növekedését 
akadályozza és a levelek sérgulását idézi 
elő. Nagyobb mézgásodás a fa életét veszé
lyezteti, mivel a nedveket szállító faedények 
a vízben oldhatatlan mézgával telítődnék és 
amiatt a gyökerek által felvett tápanyag áram
lása megakad. Ha a törzsön jelentkezik na-, 
gyobbmérvű mézgásodás, akkor a yiz nem 
képes eljutni a felettes részekbe, a fa koro
nájába. minek következtében beáll a fony- 
nyadás, majd száradás és a fa teljes pusz
tulása következik be.

A kajszibarackfák gutaütésének is közbe 
eső oka a mézgásodás, mivel a gyorsan el
pusztult fákon e betegség mindig jelen van.

A mézgásodás okozója lehet a fagy is, 
ha télen rendkívüli hidegek vannak, vagy a 
fák virágzása idején az utófagyok jelentkez
nek. A talaj a mézgá$odásnak csak akkor 
lehet okozója, ha vadvizes, vagy abban fel
tűnő a mészhiány, vagy kötött, aszályosságra 
hajlamos, mely utóbbi Békés megyére álta
lánosan vonatkozik. A fák ültetése alkalmá
val túlzottan végzett gyökér- és koronacson- 
kitások és a kelleténél mélyebben történt ül
tetés is okozhat mézgásodást. (Vége köv.).

bízom rendületlenül velük, mert akkor: — Cser
mely Istvánként —
„Zuhoghat pöröly, bilincs és vér, ha hullni fog', 
Isten él és Isten győzni fog 1“

Bánáthl-Bezdánl Dezső. 

(A Holnapi arcok megrendelhető p Vidéiji 
Futár szerkesztőségében, Kaposvár, Németh Ist
ván utca 40.).

— Az embort aki nem is él. Irta: Edgár 
Wallace. A ragyogó szépségű, ünnepelt szí
nésznő és a könnyelműségéről ismert fiatal 
lord esküvői estélyén ugyancsak duhaj tár
saság verődött össze. Talán csak a szép 
menyasszony józan már egyedül és az a férfi 
mellette, aki most fülébe hajolva, cinikus mo
sollyal súg valamit a fülébe a hires Tyne- 
wood-gyémántokról, amelyek nemsokára az 
ő liliomnyakát fogják díszíteni. Amikor a szí
nésznő megemlíti, hogy vőlegényének tilalma 
ellenére, ő mér értesítette esküvőjükről az 
újságokat, a borgőzös vőlegény egyszeriben 
kijózanodik a hír hallatára, rémületé azonban 
csak akkor lesz teljes, amikor fiatal hölgy, 
ügyvédjének bizalmas titkárnője lép a terembe 
és sürgős levelet kézbesít neki. „Az Isten 
verje meg, visszajött T — kiáltja rekedten a 
lord és még aznap este különös látogatást 
tesz ügyvédjénél. Másnap pedig holtan talál
ják főúri kastélyában. Egy férfi, aki már nem 
él, soha meg se halt és egy másik, aki él,
holott már régen eltemették: a regény két
hősének ez az egybefonódása okozza ázt a 
mind izzób feszültséget, amit csak a regény 
végső csattanója tud feloldani. Ezt az ízig*
vérig Wallace-regényt Földes Jolán jeles for
dításában adta ki a PÁLL AD IS a Félpengős 
Regények sorozatában. Kapható Szarvason 
Nagy Sándor könyvkereskedésében.

—  Szókházat nagyobbit az Ocsodi Ipartestű- 
let. Öcsöd iparostársadalma erőteljesen moz
dult meg a már kicsinek bizonyuló székház 
megnagyobbitásáért. Az iparosság a tőle tel
hető erővel ajánl fel pénzösszegeket és in
gyenmunkákat a szükségelt átalakítási és 
bővítési munkálatokra.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Gold- 
stein Miklós öcsödi órás nevét „Székelyére 

változtatta át.

A csonthéjas termésű fák mézgásodása
Irta: Cserey Lajos m.



Levente tiszti-bál
A Levente tiszti-bál, melyet a Szarvasi 

Levente Egyesület tiszti és oktatói kara e hó 
1-én rendezett meg az Árpád-szálló nagyter
mében, hosszú évekig emlékezetes fog maradni 
azok előtt, akik azon résztvettek. Úgy a báli 
szakértők, mint a nagyközönség egyhangúlag 
azt állapították meg, hogy ez a mulatság nem
csak a mostani szezonnak, de egyáltalánvéve 
az utóbbi éveknek is úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag legsikerültebb bálja volt. Ez azonban 
nem véletlen körülmény és nem is csoda. Bu
dapestről, Szolnokról, Csabáról, Gyuláról és a 
vármegye számos helyéről láttunk ott vendé
geket, akik lelkes meggyőződéssel hangoztat
ták, hogy ezzel a végtelen népszerűségre szert 
tett bállal azért nem lehet a versenyt felvenni, 
mert óriási és lelkes rendezőgárdája már hó
napokkal előbb igyekszik megalapozni a sikert 
figyelmességével és a jóhangulat előidézésével 
pedig egyenesen páratlan. Elragadó látvány volt, 
hogy minden hölgynek már a terembelépésnek 
a pillanatában boldog pir öntötte cl az arcát, 
mert a lovagias rendezőség minden egyes höl
gyet friss ibolyával vagy szckfűvel fogadott. A 
palotás ebben az évben is gyönyörű volt és 
semmi színes mozifilmen nem látható olyan 
káprázatos, szfnpompás, tarka, hullámzó, elbű
völő, mozgó és kacagó csokor, mint arait a bál 
Összképe mutatott. A két zenekar is, a táncoló 
ifjúság is brillírozott. Kár, hogy csak reggel 7 
óráig tartott. Felejthetetlenül szép volt I A jövő 
évi tizedik, vagyis jubiláló Levente tiszti-bál 
pedig még szebb lesz.

— Knrmendy Mátyás Szarvasrajön. Körmendy 

Mátyás volt országgyűlési képviselő, a Sze

gedi Iparlestület elnöke szombaton Szarvasra 
érkezik és este 8 órai kezdetlel a Szarvasi 

Ipartest ülelben előadási tarl az iparosnyugdijról.

— Álarcos* és jelmezbál. A Szarvasi Gazda- 
ifjak Önképzőköre február 22-én, szombaton 
-este 8 órai kezdettel a Vigadóban álarcos 
•és jelmezbált rendez. A bál iránt nagy ér
deklődés nyilvánul meg.

Köszönetnyilvánítás

Mindazoknak, akik szeretett felesé
gem. illetve édesanyák végtisztességén 
megjelentek s részvétükkel nagy fáj
dalmunkban osztoztak, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Szarvas, 1936. február 14.
Molitórisz Pál és családja«

WEISZ BÉLA
műbútorasztalos
Szarvas, I., Nagybetlehem utca 484.

Készít m ű b ú l o r l művészi tervek szerint! 
Antik bútorokat javít!

Kedvező fizetési feltételek!
Nagy sikerrel mutatták be ismét a rokkantak 

a „Nóta vége" cimű hangulatos operettet
A közönség meleg ünneplésben részesítette az ügyes műkedvelőket

A Szarvasi Hadirokkantak, Hadiözve
gyek és Hadiárvák Egyesületének vezetősége 
a közönség körében megnyilvánult kívánság
nak engedve, a Szilveszter estéjén oly nagy 
sikerrel előadott „Nóta vége“ cimű operettet 
vasárnap este ismét előadatta a Vigadóban 
ügyes műkedvelőgárdájával. A gördülékenyen 
és szépen megrendezett előadás viléz Ta
kács István rendezői képességeit dicséri. A 
szereplők pedig lelkes játékukkal, egyéni tu
dásukkal a legkerekebb előadást nyújlotlák. 
Mrsan Mária kedves és melegszívű előadás
módja, pompás beélése melleit Czinkoczky 
Erzsébet talpraesett otthonosságával, kedve
sen csengő hangjával, igaz művészi tehetsé
gével tűntek ki, a pompás £gy ül lesből, mely
nek többi tagjai közül Grexa Judit élethű 
ábrázolása, Vitéz Pál pompás karakterfigurája

Lipták Mihály daliás megjelenése, finom já
téka, melegtónusú hangja, Oncsik György 
ragyogó színészi készsége, meleg hangja, 
Gerháth Nusi közvetlensége, Koszti János 
ügyessége, nemkülönben Sonkoly János gaz
dagskálájú alakítása váltak ki. Hricz György, 
Hicz Pál Fodor Károly és Sztancsik Mihály 
mellett a kedves leányszereplők : Bertók Eta, 
Bankó Mária, Barecz Anna, Borgulya Mária, 
Horváth Panna, Harmati Mária is nagyban 
elősegítenék bájos megjelenésükkel az együt
tes megérdemelt sikerét, Bertók György és 
Hanzely Jenő is jók voltak, Szathmáry Baba 
pedig bájos kis tüneményként hatolt. Gazsó 
György zenekara figyelmes kiserettel szol
gálta a kulturális célt. Az előadásért a rok
kanlak egyésülését a legteljesebb elismerés 
kell, hogy illesse.

— A Gróf Bolza Pálné Leányegyesület érte
síti tagjait, hogy e hó 16-án, vasárnap dél
után 3 órakor rendes ülést tart saját ottho
nában, Előadók : Jachini Mária a magyar nép 
művészetéről és Donner Hedda a gyermek- 
nevelésről. Gyűlés elolt könyvtár. Tekintettel 
arra, hogy a február 9-ére összehívott köz
gyűlés nem volt határozatképes, e hó 16-án, 
vasárnap délután 4 órakor a meghirdetett 
tárgysorozattal tartja meg a közgyűlést és 
határozatait a tagok számára való tekintet
nélkül meg fogja hozni. Az elnökség.

Köszönetnyilvánítás

Mindazoknak, akik felejthetetlen fe
leségemnek, illetve szerető édesanyánk 
elhalálozása alkalmából mély gyászunk
ban bármiképen fájdalmunkat enyhí
teni kívánták, ezúton mondunk köszö
netét.

Sxeotpéterytcsalid.

— Egy hét az iskolánkivüli népművelés 
munkájából. I. Ismeretterjesztő előadá
sok : 1. A Szarvasi Munkás-Otthon Szö
vetkezetben kedden, február hó 18-án 
és csütörtökön, február 20-án esti 6 órá
kor a gazdasági tanintézet előadás-cik
lusa. 2. A Szarvasi Ipartestülelben feb
ruár 19-én, szerdán esti 7 órakor Ben
czúr Béla középiskolai tanár: A gazdál
kodási életformákról. 3. A róm. kát. 
elemi iskolában kedden, február 13-án 
Hegyi József lanitó előadása: A csa*
ládvédelemről. 4. A m. kir. állami pol
gári leányiskolában vasárnap, február 
16-án délulán 4 órakor Láposi Kornélia
tanárnő előadása • A magyar dal érzel
mi világáról. 5. A Szarvasi Nyugdíjasok 
Egyesületében a folyó tanévre tervbe- 
velt előadás-sorozatot Némethy Samu 
nyug. igazgalótanár felolvasása: Az al
földi aszálykárokról, zárta be. 6. A gróf 
Bolza Pálné Leányegyletben vasárnap, 
február 16-án délután 3 órakor rendes 
évi közgyűlés, mely a megjeleni tagok 
száméra való tekintet nélkül hoz érvé
nyes határozatot. 7. A Kereskedő-alkal
mazottak Egyesületében és az Iparos
inak Önképzőkörében szünet. II. Nép
művelési tanfolyamok - J. A Sirató-Be-

zinai Magyar Olvasó Körben a Lelkes 
Pál és Pataki István tanítók állal veze
tett közismeretterjesztő tanfolyam záró- 
vizsgálata vasárnap, február 16-án dél
után 3 órakor. 2. A krákói róm. kát. 
elemi iskolában szervezett analfabéta 
tanfolyam negyedik hete változatlan ér
deklődéssel és megfelelő sikerrel halad. 
A résztvevők száma 30.

— Műsoros toa-est. A Szarvasi Nyug
díjasok állal rendezendő műsoros tea
estély szombaton este 8 órakor lesz az 
Árpád-szélló dísztermében megtartva. 
Az előkészületek nagyban folynak s a 
jegyek elővételben olyan nauy szómban
keltek el, hogy úgy az erkölcsi, mint fiz 
anyagi sikerek biztosra vehetők, ami 
egyúttal díszére válhat ezen újonnan 

alakult s nagy taglétszámmal rendelkező 
egyesületnek.

— Elfogták a tyúktolvaj cigányokat. Far
kas Nagy Sándor és Nagv Pál szarvasi 
cigányok a kunszentmártoni vásárból 
hazajövet öt öcsödi tanya tyúkóljaiból 
elvitték a tyúkokat. A csendőrségnek 
kedden délután sikerült a tyúktolvaj 
cigányokat elfogni, akik ellen az eljárás 
megindult.

M E G H Í V Ó
A Szarvasi Általános Fogyasztási Szövetkezet

folyó évi március 1 -én délelőtt 9 órakor a községi nyári Színkör 
helyiségében tartja

XXV. rendes évi közgyűlésé«,
melyre a Szövetkezet tagjait ezúton is meghívja

az Igazgatóság.

Tárgysorozat:

1. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesílők és szavazat-
szedő bizottság kiküldése.

2. Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
3. Zárszámadások megvizsgálása, jóváhagyása és a mérleg 

megállapítása.
4. Tiszta nyereség feloszlására vonatkozó igazgatósági 

javaslat feletti határozathozatal.
5. Az igazgatóság ős felügyelőbizottság felmentése.
6 . Jelölő bizottság kiküldése.
7. 7 igazgatósági és 5 felügyelőbizottsági tag választása.
8 . Gyulai kir. törvényszék, mint cégbíróság által rendelt 

alapszabályok 16. §. 5. és 7. pontjainak a cégbíróság rendek 
kezésének megfelelő módosítása.

9. Esetleges indítványok tárgyalása.
Szarvas, 1936. évi február hó 10-én.



Nagyon kedvező feltételek mellett vehet részt 
mindenki az augusztusi berlini olirrípiászon

A  tiz napos út 160 pengőbe kerül és részese lesz 
a világrészek impozáns versenyének

A nyári berlini olimpiai játékok meg
tekintésére társas kirándulást tervezünk. A 
párallan alkalmat, a világrészek impozáns 
sportversenyét mindenki megtekintheti, mivel 
oly olcsó részvételi dijat sikerült megállapí
tani, amely a Berlinig és vissza szóló vas- 
űlijegy árát sem éri el. Az Országos Magyar 
Ifjúsági Társadalmi Egyesület Tanulmányúti 
Bizottsága rendezi ezt a társas kirándulást, 
amelybe a Szarvasi Közlöny olvasóit is be-

kapcsoljuk. A tíznapos kirándulás teljes el
látással 160 pengőbe kerül. Oly páratlan al
kalom ez, amely mindenki számára lehetővé 
teszi, hogy az olimpiai játékokon megjelen
hessen. Az utazási és fizetési részletekről és 
feltételekről Orosz Iván főszerkesztőnk szol
gál részletes útmutatással és felvilágosítással. 
Megtalálható naponta 2—3 közölt I., Haviár 
Dani utca 76. szám alatti lakásán.

— Házasság. Dr. Kenyeres László és Király 
Mária Vajszlón házasságot kötöttek.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anvakönyv- 
ben február 7-től február 14-ig a következő 
bejegyzések történtek: Születtek : ifj. Magi- 
nyecz András és Lestyan Anna leánya Zsu- 
zsanna-Mária, Závoda Pál és Bracsok Mária 
fia Gyula, Kis György és Tóth Judit fia György, 
Maczik Mihály és Grjecsnyik Mária fia Pál, 
Hruska János és Litavecz Judit leánya Margit, 
ifj. Csicsely Mihály és Kiszely Mária fia György, 
Varga Mihály és Komár Zsuzsanna fia Pál, 
Sonkoly Mátyás és Poljóka Mária leánya 
Mária, Vityaz János és Kurjak Mária leánya 
Zsuzsanna, Dudás Pál és Trnyik Mária fia 
György, Schmidt József és Gömöri Eszter 
leánya Aranka-Márta-Katalin, Adamcsok Já
nos és Kepka Zsuzsanna fia Mihály, Rácz 
Károly és Oláh Anna fia Károly. Házasságot 
kötöttek: Sípos Bálint Ruttner Rózával, vitéz 
Perneczky Jenő Pál Zsuzsannával, Bencsik 
Márton Ozsgyan Zsuzsannával. Elhaltak: 
Mucha Sámuelné Hicz Anna 70, Molilórisz 
Pálné Mészáros Erzsébet 50, Ábrahám Judit
14, Nasy Imrené Finter Krisztina 71, Szent- 
péteri Lajosné Kovács Etel 52, Kis János 67, 
özv. Szappanos Mártonné Sinkovicz Erzsébet
81 éves korukban.

— Befejező népművelési előadás a Szarvasi 
Nyugdíjasok Egyesületében. A Szarvasi Nyug
díjasok Egyesülete kebelén belül megalakult 
iskolánkivüli Népművelési előadás-sorozat 
február 9-én befejezést nyert. A befejező elő
adáson Német hy Sámli nyug. polgári iskolai 
igazgató, az egyesület agilis elnöke "Az Al
föld aszályai** címmel tartott egy igen tartal
mas előadást nagyszámú hallgatóság előtt. 
Ismertette a szikes talajokat és azok feljaví
tásának fontos módozatait. Továbbá az Al
föld lásitásának és csatornázásának mikénti 
megindítását. A hallgatóság általános tetszés
sel fogadta az előadást. Makó Gyula ügyve
zető elnök az egyesület nevében mondott 
köszönetét Némethy#Samu elnöknek a meg
tartott előadásáért. Úgyszintén köszönetét fe
jezte ki Wagner Gézának az Iskolánkivüli 
Népművelési Bizottság elnökének, az előadá
sok megtartásának engedélyezéséért.

— Láthatatlan bál a gyulai frontharcos
zászló javára. A gyulai frontharcosok cso
portja elhatározta, hogy a frontharcos-zászló 
javára láthatallan bálát rendeznek. A Szarvasi 
Közlöny egyik nemrégen megjelent számá
ban a Nagymagyarország Közepe emlékmű 
költségeinek előteremtésével kapcsolatban 
egy hű barátunk és olvasónk ajánlotta a lát
hatatlan bál rendezését. A tervet most a gyu
laiak tették magukévé és engedélyt kértek 
a Szarvasi Közlönytől, hogy a tervet átve
hessék. A gyulaiak frontharcos-lobogója igy 
rövidesen megvalósul. Sajnos, Szarvas tár
sadalma mindezideig még nem mozdult meg 
Nagymagyarország Közepe emlékmű költsé
geinek előteremtése érdekében. Pedig a Lát
hatatlan Bálra még azok a hazafias lakosok 
is megváltanák a jegyüket, akik nem is szok
tak táncolni.

—  Megalakult az Endrödi-úti Olvasókör. A 
szarvasi Endrődi-úti lakosok vasárnap dél
után tartották meg az Endrődi-úti Magyar 
Olvasókör alakuló közgyűlését. A megjelen
teket Kurilla Miklós üdvözölte és beszédében 
vázolta a köri élet ímgy kultúrális fontossá
gát, majd korelnoknek Bankó Istvánt válasz

tották meg a szépszámban összegyűlt érdek
lődők. Az olvasókör megalakulásának kimon
dása után a tisztikart választották meg. A 
tisztikar tagjai a következők lettek: elnök 
Sinkovicz János, alelnök Tímár István, jegyző 
Borgulya Gábor, pénztárnok Szebegyinszki 
György, ellenőrök Mravik János és Borgulya 
János, könyvtárnokok Sovány Pál és Szirony 
György, gondnok Balczó Pál. A közgyűlés 
ezután elhatározta, hogy a köri órákat va
sárnap, kedd és pénteki napokon tartják meg.

— A Színházi Élet a téli olimpiászon. A pesti 
lapok közül az egyetlen á Színházi Élet, 
amely fotoriportert küldött Garmisch-Parten- 
kirchenbe, a téli olimpiászra. A Színházi Élet 
új számában már remek képék és cikk szá
mol be az olimpiász minden intimitásáról és 
eseményéről. A hölgyek nagy öröme lesz 
Guthy Böskének Párisból küldött első divat- 
tudósítása, amely részletesen számol be arról, 
hogy milyen lesz az idei tavaszi és nyári 
divat. Ennek az érdekes számnak a kotta- 
melléklete is szenzáció, a legnagyobb sláger: 
„Broadway Melody," darabmelléklete pedig 
Szomory Dezső új darabja a „Bodnár Lujza.” 
A Színházi Élet ára 60 fillér. Előfizetési dij 
negyedévre 650 pengő.

-  MTE-T-BSE 6:1 (3:1). Biró: Pataki. Va
sárnap elsöosztályú* csapatunk Mezőkovács- 
házán játszott bajnoki mérkőzést MTE-el. 
Csapatunk jálékán igen érezhető volt a szom
bat esti kereskedő-bál utóhatása. A játékosok 
egy része nem birta a bál fáradalmait kipi
henni és igy a játékuk nem is volt kielégítő. 
A tiszteletgólt az első félidőben Szentpétery 
rúgta Kulasák szép beadásából. Közvetlen 
védelmünk, Gyimesi és Kulasák nyújtottak 
elfogadható játékot.— Vasárnap délután fél 3 
órai kezdettel Szarvason jászik első csapa
tunk bajnoki mérkőzést a békéscsabai MÁV 
csapatával. Nagy küzdelem Ígérkezik.

A szarvasi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 
829/1936̂  tkvi szám.

Árverési hlrdehnény«kivonat
Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszer- 

művek Rt. végrehajtatnak Dezső Sándor és neje vég
rehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében 
a telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 70 pengő 
24 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett 
a szarvasi kir. járásbíróság területén levő. Öcsöd köz
ségben fekvő s az öcsödi 1306. sz. betétben A. I. 1—2. 
sorsz. s 1615—1616. hrsz. 173 és 148 négyszögöl terü
letű Bel telekben fekvő 528. öisz. házra, udvarra és kertre 
1381 pengő kikiáltási árban.

A fedezeti elv alapján a telekkönyvi hatóság ki
mondja, hogy az ingatlant az qrverésen csak akkor 
lehet eladni végrehajtató kérelmére, ha az ezennel meg
állapított 5000 pengő legkisebb vételár adatik meg.

Az árverést 1936. évi április hó 20. napján délelőtt 
9 órakor Öcsöd községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél 
alacsonyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a 
kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 
LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye
zéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket aláimi. (1881: LX. te.
147., 150., 170. §§ ; 1908: XL. te. 21. §).

Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett. ha többet igémi senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az jáltala ígért ár ugyanannyi százaLékáig 
kiegészíteni (1908. XL te. 25. §).

Szarvas, 1936. évi január hó . 21. napján.

vitéz J f .  Zeri^váry s.k* A kiadmány kiteléül: 
kár. járásaiiró. Oláh s. k.

irodatiszt.

Árverési hirdetmény.

A szarvasi kir. járésbiróság Pk. 1343— 
1932/50. számú végzés folytán folyó évi 
febrttár hó 17«en délután 2 órakor bírói ár
verés alá kerülnek 111. kér., 58. szám alatt, 
az itt beraktározva levő, végrehajtásijai? le
foglalt következő ingóságok: 9 HP villany- 
motor 70 P, Kirchner-gyárlmányban • szalag- 
fűrész 150 P, egyengetőgép 60 P, marógép 
35 P, gömbölyitőgép 30. P, fúrógép 35 P, 
gyalú 50 P, Szántó és Beck-gyárlmányban: 
Libszia cserépgyártó gép 24 P, cserépgyártó 
gép 24 P, cserépgyártó gép 24 P, 2 darab 
automata ’ cserépgyártó gép 48 P, cca. 1500 
darab hozzávaló vas-alátéllemez 45 P, cca. 
1000 drb vasalátét 30 P, 2 drb cementlap- 
gyártó gép 1 P kikiáltási árban.

Az ingóságok tételenként, ennek siker
telensége esetén együttesen bocsáttatnak ár
verés alá, s a kikiáltási ár kétharmadán 
alól el nem adhatók.

A vételár a legtöbbet igérő által kész
pénzben nyomban kifizetendő.

Szarvas nagyközség elöljárósága.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szarvas nagyközség elöljárósága a községnél az. 

1936. évben felmerülő kovács, bognár, szíjgyártó, laka
tos munkákra, továbbá a méntelepi katonák élelmezése* 
a méntelcpi katonák kcnyérszállitásának biztosítására, 
a könyvkötői munkákra, a nyomdai munkákra, papír 
és írószerek szállítására versenytárgyalást hirdet.

Felhívja az elöljáróság mindazokat, akik a fenti mun
kálatokat, illetve szállításokat elnyerni óhajtják, hogy 
zárt írásbeli ajánlataikat folyó évi február hó 25-én 
délelőtt 10 óráig a községi iktatóhivatalban nyújtsák be.

Ajánlati lapok a számvevői irodában díjtalanul kap
hatók. Bővebb felvilágosítást a számvevő.nyújt.

Ajánlattevők ajánlataikkal folyó évi március hó 15-ig 
állanak kötelezettségben.

Az elöljáróság az ajánlatok feletti szabad döntés- 
jogát fenntartja.

Szarvas, 1936. évi február hó 10.
ELÖLJÁRÓSÁG*

Helybeli gabonaárak
Búza . .
Tengeri morzsolt 
Árpa (új)
Zab
Lucerna

17--------- -
1550 --- •_
1550--- -
1550--- -

150'----- •_
Tökmag . . . .  28— — —‘—

p U B L I K A C I Ó
Méhetető cukor Kapuszta Jánosnál előjegyezhető, I. 

429. — Pelyva, téngeriszár eladó, IV. 70. — Eladó 1.
kér. 476. sz. ház és üres telek I. kér. 194. — Tengeri*
szár eladó lil. 113. — Szalma, pelyva, törek eladó, T
V. 5. — Fogasborona eladó T III. 196/1. — 4 hold föld 
eladó. T V. 130. — Szalma eladó, 1. 236. — Eladó ház-
IV. 67. — Pelyva eladó, II. 77. — Árpaszalma eladó, 
Krakó 122. — Krakó 25. sz. ház eladó, jel. IV. 539. — 
Décsen 5 hold föld eladó, I. 174. — Gyümölcsös Sira- 
tóban házzal eladó, T III. 140. — Eladó I. 251. sz. ház.
— Félház eladó, II. 262. — Tehénjárás eladó. T IV. 188.
— Egy hold föld tanyával eladó. T IV. 258. — Kuko
ricaszár eladó, IV. 354. — Olvassa, terjessze a Szarvasi 
Közlönyt 1 A járás legelterjedtebb lapja. Minden házban 
ezt olvassák.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 
Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. I. kér. 14. szóm alatt 3 szobás lakás üve
gezett folyosóval, mellékhelyiséggel, órtézi- 
kűttal azonnal kiadó. Érdeklődni lehet dr. 
Dérczy Ferencnénél I. kér. Haviár Dani utca 
73. szám alatt.

. Elsőrendű herepéva eladó. Cim a kiadóhi
vatalban megtudható.

•Üzemképes baromfikeltető-gép eladó. Ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.

Felelő* mifcéarto és kiadó NAGY S Á N DO R

Nyomatott a Szarvasi KSxlSny nyomda* és Lapkiadóvá!* 
lalat nyomdájában, (. fi »Via/ 4 6i Wt 9. szia.


