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Mit kapott a kisipar?
Irta: Kovács István

u békésszentandrúsi Ipartestületi Szék alelnoke. 
az Iparoskor elnöke.

Gyönyörű szavak olvashaiók lép- 
ten-nyomon akisiparosságnak — nem
zeti szempontból is — elengedhetetlen 
megmentéséről és talpraállitásáról. Ez 
már valósággal divatos jelszavává 
vált még a kormánytényezőknek is. 
Ámde ebből a nagy megmentésből
— végeredményben — eddig még csak 
elméletileg történt valami, amit mi kis
iparosok — a kisiparosság zöme — 
gyakorlatilag úgyszólván észre sem 
vettünk, esetleg csak a terheit érezzük.

Ránk nézve a sokat hangoztatott 
és vívmányként emlegetett közszállitá- 
sok feltételei is, a legtöbbször elfogad
hatatlanok. Elhibázottnak kell, hogy 
tartsuk a munkabér-megállapítás elvét 
is. Hiszen az a jelen formájában még 
a nagy egyoldalúsága mellett sem ked
vez még a munkásnak sem. TávoJáll 
tőlünk, hogy a munkásság nagyobb 
keresete ellen ágáljunk, sőt, inkább 
szívesen segítjük azt elő, jól tudva, hogy 
a munkás egyúttal fogyasztó is. De 
mint a jelen — vagy millió és millió 
példa — is mutatja, akkor jut a szám
szerű nagyobb béréhez, amikor az már 
mit sem javit a helyzetén és ez igy csak 
egy üres és örök szélmalom-harc, 
amelyből senkinek semmi haszna nincs, 
sőt, ember és ember között és a ma
gasztos nemzeti gondolkozásban és 
érzésben mind tátongóbb szakadékot 
eredményez. Hogy ezt az áldatlan har
cot és a tömeggondolkozás balfelé 
csúszását megállítsuk — még nem 
késő, — de ehhez bizony mér nem 
tétovázó, hanem gyökeres és minden 
vonalon gyógyító és megnyugtató in
tézkedések kellenek. Ezek pedig jelen 
esetben a nyersanyag árak és a köz
terhek mérséklése, ami keresztül is vi
hető, ■ mégpedig könnyűszerrel, úgy 
hogy azonos jövedelem mellett is meg
találhassa létminimumát, munkás is, 
munkáltató kisiparos is. S az azonos 
kész iparcikk árak folytán a forgalom 
emelkedése már automatice lehetővé 
teszik a csigalassú gyarapodást, illetve 
az önállósulhatás reményét s ennek 
folytán> a nemzeti, érzés elmélyülését is. 
Nem lehet nebánts-virág a kartelizált 
mammuMőke és mammut-ipar érdeke 
sem> akkora ha ilyen magasabb nem
zeti szempontokról van. szót

Hiszen kaptunk mi. újipartestületi 
törvényt é& jogok nélküliiparossoéket,

iparosbiróságot is, de úgy látszik csak 
azért, hogy legyen most tőlünk mit 
elvenni. Tehát elveszik a falutól most 
az ipartestületet is, ezt á nagyon fon
tos kultúr-bázist, érdekszövetséget, 
ahelyett, hogy inkább még jobban meg
erősítenék azt. Nem tartjuk szerencsés 
gondolatnak, sőt kénytelenek vagyunk 
itt ismét leszögezni, hogy nemzeti szem
pontból egyenesen károsnak látjuk a 
tervet, hogy járásonként csak egy ipar
testület legyen. Á falusi ipartestületek 
felügyelete és gondozása alól kiraga
dott és láthatólag a mind jobban ma- 
gárahagyott és magára maradó, mind 
mostohább sorsú, mind mostohább el
bánásban részesülő társadalmi réteg
— mondjuk ki nyíltan — ennek és ezek 
folytán sajnos, gondolkozásában a 
szélsőség felé kanyarog. Mi ezt, — a 
falut jól ismerve — előre tudjuk, lát
juk és óva hívjuk fel rá a figyelmet,

de azt is tudjuk, hogy ma még mind
ezeket nem hiszi el nekünk senki. Ezt 
a legújabb reformot igazán kár volt 
azért a néhány tucat új ipartestü leti 
jegyzői állás kreálásáért megkockáz
tatni. Mert sem az ez irányú terhe ink 
kisebbek nem lesznek ezzel, meg azt 
is kizártnak tartjuk, hogy a járási ipar
testületek még jóindulat esetén is, ered
ményesen tudják az ügyeinket képvi
selni, annál is inkább, mivel minden 
városnak, helységnek mások és mások 
az érdekei és iparos-viszonyai.

A kárpótlásul beígért iparoskörök
re nézve pedig — megjósoljuk — hozzá
vetőlegesen sem tudják majd össze
tételüknél és más irányuknál már hi
vatásuknál fogva sem, az okozott 
tátongó űrt betölteni. Azonban reméljük, 
hogy az általános tiltakozás és a meg
győző érvek alapján meghagyják a fa
luknak a halálra ilélt ipartestületeket:

A karácsonyi ünnepek középpontjában 
a „Tatárjárás" előadása áll
A közönség nagy érdeklődéssel várja " 

a Gazdaifjak Önképzőköre mű Kedvelő-előadását
A szarvasi Gazdaifjak Önképző

köre az utóbbi időben szebbnél-szebb 
műkedvelő előadásokkal gyönyörköd
teti el a szarvasi közönséget. Minden 
alkalommal zsúfolt házak előtt men
nek le az egyesület ügyes műkedve
lői által előadott színdarabok, amik? 
nek betanítását és rendezését Litauszki 
István végzi lendületes igyekezettel.
A mostani karácsonyi ünnepek közép
pontjában szintén a gazdaifjuságnak 
műkedvelő-előadása áll.Karácsonyelső 
napján a Vigadóban este 8 órai kez

dettel a Tatárjárás cimü immár klasz- 
szikus értékű és zenéjü operettet adják 
elő az egyesület műkedvelői. A han
gulatos meséjü, behízelgő melódiájú 
operett próbái nagyban folynak és az 
előjelekből ítélve most is hagyomá
nyos sikerre van kilátás. Az egész 
városban megnyilvánuló nagy érdek
lődésre jellemző, hogy a jegyek nagy- 
része már elővételben elkelt. A meg
lévő jegyek árusítása állandóan folyik 
Nagy Sándor könyvkereskedésében.

Reflektorok mellett éjszaka is dolgoznak 
a szentandrási duzzasztónál

Egy két kilométeres hosszú klsvonatot is építettek a munkálatoknál
A békésszentandrási duzzasztómű 

földmunkálatai, állandóan folynak. Je
lenleg több mint 500 munkásdolgozik 
A vállalkozó a munkások munkájának 
megkönnyítésére az ott felállított vil
lanytelep áramát használva reflekto
rokkal világítja- be éjszakánként a te
repet. Két legnagyobb kivitelű kotró
gépet is üzembe helyeztekés azonkívül 
ec|dig mintegy két. kilométer távolság: 
bán vasúti síneket raklak le, amelyen 
az Alföldi Gazdasági Vasúikét mozdo
nyát állították be a föld .szállítására.

A munkálatok egyrészével májusra el 
kell készülniök, azért január 1-től fo
kozatosan indul meg a munka és újabb 
munkásfelvételek is lesznek. A vár
megye közigazgatási bizottsága hétfői 
üjésén a vármegyei jelentés kapcsán 
szóvátették, hogy a munkások egy- 
része, annak ellenére, hogy a vállal
kozók, úgy az-akkord munkában, mint 
a napszámban olyan keresetet bizto
sítanak számukra, amely a megélhet 
tésüket biztosítja és a mostani nap
számnál magasabb.mégis vonakodnék



dolgozni és munkábaállni. Az akkord 
munkások köbméterenként 60 fillért 
kapnak. Jelemző, hogy vannak mun
kások, akik 5 köbmétert is kitermel
nek, mig vannak akik csak másfelei. 
Az alispán az ügy kivizsgálását ren
delte el.
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Élete a kiválasztottak szép élete volt, halála a 
békében elpihenők csendes és fájdalomnélküli elmű* 
lása Szombaton este még egy előadáson láttuk, egy 
órával később pedig szeríeszállí a szomorú és le* 
sújtó hir az egész városban: dr. Haviár Gyuláné, 
roglaíicai és gyóni Zlinszky Ilona hirtelen és várai* 
lanul elhunyt. Úgy szállt el övéinek forrón szereteti 
köréből, mint aki messze utazik, mielőtt rádöbbent 
volna családja a borzalmas valóságra, ő már eltá» 
vozotl a forrón szeretett, szép család köréből és most 
a boldogságok tiszta magasságából gyönyörködik el 
benne. Előkelő régi magyar családból származott, 
édesaiyja Zlinszky István, gazdatiszt és töldbirtokos 
a szarvasiak közkedvelt Pisía^bácsija, édesanyja pedig 
Majsicsovics Emma volt, anyai nagyatyja Majsicsovics' 
Sámuel pedig mint városbíró szerzett érdemeket 1848-- 
bán, a nagy magyar forradalom idején. Gyönyörű 
szép leány volt, megyeszerte hires szépségéről és 
10 éves korában már férjhez is ment dr. Haviár 
Gyula kir. közjegyzőhöz, kir. kormányfótanácsoshoz, 
akivel harmonikus és boldog életet élt 50 éven át. 
Házasságukat 8 gyermekkel áldotta meg az ég és a 
szép, minden tekintetben kiváló család osztatlanul 
bírja a szarvasi társadalom becsülését és szereíeíéí. 
Dr. Haviár Gyuláné a családi éleiben mint ideális anya, 
a leghűségesebb feleség, vejeil forrón szeretett anyós, 
unokáért rajongó nagymama legendás hírnevet szezett 
magának. A nagy háztartás minden gondja ránehe*

zedett, de temperamentumos egyéniségével, határtalan 
munkaszeretetével állandóan a leggondosabban vezette 
el azt és látta el övéit. Emellett a város társadalmi 
és egyházi életében is buzgó vezető szerepei tölröfl 
be. így a világháború alatt a szarvasi Vörös Kérészi 

Kórház gondnoka volt és állandóan 150 háborús 
beteg kezelési gondját is ő viselte. Kitüntetési is kapott 
ezért. De a szegényekről, az élet eleseüciről sem fe> 
ledkezeít meg soha. A jótékony megmozdulások ve* 
zetője, a kéregetők anyagi támogatója volt mindig 
szivének jósága páratlan volt, emberszeretete gőgtől 
mentes önzetlensége nemességével párosult. Halálát 
megrendullen vette hírül szarvas társadalma és hét* 
főn déluíán pedig, a család tisztelőinek százai jelentek 
meg temetésén. Végtiszíességén Szelényi János lelkész 
beszédet, Kelló Gusztáv búcsúztatót és Baríos Pál 
imát mondtak. A ianitotónőképző intézet énekkara 
pedig gyászéneket edolt elő. Kiierjedt rokonság, igy 
a Zlinszky, Haviár, Dávid, Halász és Balogh csalá* 
dók gyászolják.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nag\ templomban vasárnap délelőtt 

tói, 10 óiáíól magyar, hz újtempiomban tótnyelvü is
tentiszteletei tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
reggel í) órakor hajnali mise (rortite), fé! 9 órakor csen- 
desmisc, 10 órakor szenlbeszéd. nagy mise, délután 3 
órakor litánia. Köznapokon reggel 6 órakor hajnali 
mise, fél S-kor csendesmise.

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

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason december hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

— Laci bácsi nyolcvan éves. Keviczky László, 
Kondoros nyugalmazott ev. lelkésze és erde- 
mes esperese most érkezett el életének 80-ik 
évéhez. Az egész megyében szereiett és köz
kedvelt „Laci bácsit" ezalkalomból számo
sán üdvözölték kiterjedt barátai és tisztelői 
táborából. Lapunk olvasóközönsége és szer
kesztősége nevében ezúton kívánunk jó 
egészséget és zavartalan, békés további éve

ket lapunk régi és kitűnő munkatársának és 
kondorosi tudósítójának.

—  Ruzicskay György kiállítása Békéscsabán.
Nagy érdeklődés mellett nyilt meg Békéscsa
bán, a Kultúr-palotában, az Auróra Kör ren
dezésében Ruzicskay György szarvasi szár
mazású festőművészünk hatalmas arányú 
kiállítása. A megnyitó beszédet Koltay Pál 
tanár mondotta. A békéscsabaiak nagy ér
deklődéssel szemlélik a kiállítást és több 
képet már megvett a közönség. Egy hatal
mas, vallásos lárgyú kompozícióját a csabai 
ev. egyház akarja megvenni és valószínűleg 
a város is vásárol értékes képeiből.

Csúnya időben, ha náthát kap, 
főzzön teát Sztrehovszkitól vásárolt 
villamos főzön.
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Balalajka
Irta: Péchy-Horváth Rezső

Aztán egyszerre halkan és kedvesen 

halt el a dallam, a balalajka zsibbasztó és 

fájdalmas sírása. Elpihent és megnyugodott, 

mint a morajló tenger csendes hullámzenéje 

a homokpart fehér fövényén. A lelkek messze- 

messze jártak, a szemekben, mint egy meg

elevenedett, forróvá változott igazgyöngyszem, 

csurranásra készenállott egy könnycsepp .. .

A zenészek közül aztán felkelt egy ősz, 

öreg úr. Ahogy felemelkedett â  pádról és 

csontos, szikár alakja kimagasodott a társai 

magukbaroskadt, összegubbaszkodolt alakjai 

közül, mindenki érezte, hogy olyan embert 

lát maga előtt a vörös selyemingben, aki 
azelőtt szolgák és cselédek százainak oszto

gatta kemény parancsait, jobbágyok ezreinek 

csapatain hordozta meg büszke tekintetét, 
amely szórakozottan szokott elsiklani embe
rek, dolgok, mezők, állatcsordák, hegyek, 
folyók feiett.

Szálegyenes termetén, izmos karjain, 

erős vállain feszesen feküdt a fényes selyem

ing. Ahogy fiatalos lépésekkel, kopogó járással, 

büszkén feltartott fejjel végighaladt a bárgyú 

iddogálók között, nemes összhangú mozdu

latai megmutatták a származás előkelőségét, 

a nevelés finomságát, az egész egyén kiváló

ságát. Mélykék szemeinek tükrén meleg, tiszta 

mosoly szüremlett, mint a kristálypatak vize, 

ha keresztül tör rajta a melegen tűző nap 

eranyzuhatagja. -

A fenyőcsoport közé elrejtve, magányos

asztal állott, amely mellett idősebb úriasszony 

olvasta vaskos könyvét. Az asszony arcvo

násai finomak és előkelőek voltak, a kezei 
aprók és nemes vonalúak, a lábai feltűnően 
formásak és picinyek. A ruhái szedett-vedet- 

lek, össze nem illők, egy hirtelenében össze

kapkodott ruhatár különféle darabjai. Az 
egyszerű kalap alól néhány ezüstös hajszál 

kunkorodott elő és lágyan, engedelmesen 

$ímult rá a tökéletes szépségű, nemesen ívelt 

nyakra. A fiatalosan öltözött öreg nő élénken 

emlékeztetett idegenszerűségével arra a méla
bús dalra, amelyet a balalajkások belecsen

dítettek előbb az erdő illatos csendjébe. Az 

egész nő annyira magán hordozta az egykori 
tüneményes szépség minden nyomát, — ame

lyet gondosan igyekezett megóvni és meg

őrizni — hogy így összeroskadtan éfc elöre
gedetten is megkapóan és felemelően szép 

volt I Mint az özönvizelőtti időnek valamely 

csodálatos virága vagy falevele, amelyet egy 
csomó százezredév lepergetésével találnak 
meg a durva barnaszénben, mint örökké fenn

maradó lenyomatot.. . És az elegáns úr a 

nagy dámához lépett. Öreges gavallériával, 
de utánozhatatlan és kecses könnyedséggel 

hajolt le a könyv lapjain hevertetett kézre,

— a fonnyadó, illatos rózsasziromra — és a 

kis kezet tenyerébe fogva, leült az asztal 

másik oldalán, szemközt. Két hülő szempár 

tétova lángja tűzött egymásra, két halvány, 

apró ráncok által telebarázdált arra színese

dett felerózsaszínű felhő és két kéz remegett 

egymásban, mint a lankadó vér bús láza 
zakatolt bennük.

Megható kettesben, szívetmarkolászó

gyengédségben pihent egymás mellett a két 
öreg: fáradt orosz házaspár. A szemükből 

szinte látható lángokkal fáklyásodott ki mély
séges nagy szerelmük eleven lángja és az 
arcukon olvashatta az, aki a lélekóceán tü- 

remléseit, mély értelmű, örökszép arabeszkjeit 
ismerni és betűzni tudja.

Ültek egymás mellett. A férfi meghaló 

gyengédséggel, imádságos szeretettel simo

gatta, puha mozdulatokkal babusgatta, meleg 
érzések felbuzogó árjával becézgette azasz- 

szony kezét. Cirógatta, veregette, a tenyere 

meleg bőrével csókolgatta a női kéz immár 

ráncokba redősödő, elfonnyadt bőrét, amelyen1 
duzzadlan kéklettek az átütő vastag erek. 

Néha-néha összevillant a szemük és ilyenkor 

aranyos napragyogás szőtte fénybe a két 
kedves fejet. Ó, mit mondhatott egymásnak 

ez a két nedvességben úszó szempár ? Őrjítő 

szenvedések, rémes éjszakák, szívszakasztó 
menekülések, sátáni kegyetlenségek, égő fal

vak, bombázott városok voltak mögöttük, 

amelyeken legendás hűséggel és égigcsapó 

lángolású szerelemmel követte egymást a férfi 
és a nő. Mialatt másokat levert a lábukról 

a szédítő ígéretek zápora vagy a nélkülözé

sek éveken keresztül tartó sorozata; azalatt 

ők ketten örök szerelemben simultak egybe, 

mint a nászéjszakájuk első óráiban . . .

Ez a két szem színes versekben mondta 

el annak, aki megértette, hogy a lelkűk évek 

óta otthon kalandozik, sóhajos szomorúság

gal sírja vissza a végtelenbe futó orosz 

hópusztákat, a kanyargó, lomha óriásfolya

mokat, a vidám, ezerszórakozású, drága, 

nagyszerű és primitív életet. Sorvasztó kínnal



r —  Koszorúmegváltás. A helybeli áll. elemi 

iskola, mélióságos dr. Haviár Gyuláné el

hunyta alkalmából, koszorúmegváltásként 5 

pengőt adományozott a Stefánia Anya és 

Csecsemővédő Intézetnek.

—  Iskolánkivüli népművelési előadások. A helyi 
társadalmi egyesületekben és iskolákban megszer
vezett népművelési előadások közül még a ka
rácsonyi ünnepek előtt a következők kerülnek 
sorra: 1936, XII. 19. a m. kir. áll. polg. isko
lában Paál Samu igazgató előadása. 20-án á 
szarvasi gazdaifjak önképzőkörében Orosz Iván 
szerkesztő előadása, a r. kalh. elemi népiskolá
ban Privler Pál igazgató előadása, a nyugdíjasok 
egyesületében dr. Tokay Lajos orvos előadása.

—  A 180 sz. cserkészcsapat műsoros estje. 
Élvezetes előadásnak voltak tanúi, akik a szarvasi 
ág. h. ev. Vajda Péter gimnázium 180 számú 
Kárpát cserkészcsapatának keddi szereplésén 
résztvettek. öntudatos irányitásról, jellemképező 
munkáról, fegyelmező tevékenységről tettek tanú
bizonyságot a csapatnak mindazon tagjai, akik 
a műsorban felvett darabokban felléptek. Az est 
gerincét Sándor Dénes „Drága ifjúságunk" cimü 
három felvonásos cserkészdarabja képezte, mely
nek szereplői közül kitűntek: Némethy László 
Vili- o. I, Wagner Loránd VII. o. t, Benczúr 
György VII. o. t, Darida Mihály VII. o. t, Miklya 
Pál VI. o. t, Nádor Lajos VI. o. t. és Korim 
K. III. o. tanulók. Úgy ennek a színdarabnak a 
prológje, mint az „E jelben győzni fogsz" cimű 
költeményét Medvegy Antal VI, o. tanuló sza
valta el. A cserkészet hivatásáról és a nemzeti 
öntudat ébrentartásában elfoglalt jelentős szere
péről Korim Kálmán vallástanár, cserkészparancs
nok emlékezeti meg. A csapat nyári táborozásá
ról Darida Mihály VII. o. tanuló számolt be. 
Két tréfás jelenetben derűs hatást értek el : 
Bankó Pál és Némethy László  ̂ illetve Miklya 
Pál és Konyecsnyi Samu. Az egyes darabok kö
zötti szüneleket kellemesen töltötték ki egyrészt 
a cserkész-énekkar, másrészt a gimnáziumi zene
kar dalai és indulói. Az est tiszta jövedelme a 
csapat nyári táborozásának a költségeit kívánja 
mérsékelni.

sóhajtoztak a komor orosz mezők után, a 

faházas falvak világába, ahol friss téli illatok 

szállnak, és magasra csavarodik fel a levegő

égbe a házak pipáló, kék füsllobogója.

Mindezt elvellék tőlük gonosztevő lel

kek. Ma gyűrött, piszkos papírdinárokért ba- 

lalajkát játszik a Maximír-tava felelt a férj 

és mialatt a szívét hegyes körmökkel tépi 

véresre minden hazai dalnál ez emlékezéses 

fájdalom, ökölbe merevül a tenyere és úgy 

gondol az otthon aljas bitorlóira, a társadalmi 

kloákok söpredékére.
Akik elűzték őt, mert érezték és gyű

lölték benne az urat, a jólét, a fínomnevelés 

és a finomság felsőbb lényét; ők, akiknek 

soha semmijük sem volt, mert szombaton 

este mindig sietve elitták a heti keresetet. 

A pálinkásbutikok és a külvárosi csapszékek, 

a zugkávéházak és az éjjeli tanyák voltak 

az oltáraik, ahol a hét utolsó napján minden 

garasukat mindig feláldozták a mohó örö

möknek és amikor a kijózanodás hideg uj

jakkal simogatott végig alkoholmámoros, égő 

homlokukon, az örökös pénztelenségük az 

urak — a rendes, beosztott életük - iránti 

fáklyásodó gyűlöletben állapodott meg.

A csőcselék ma vörös lobogó alatt 

szentségleleníti meg a szent Oroszországot, 

és ezalatt az, akinek a dús javakból semmije 

*em maradt, becéző szeretettel dédelgeti 

kincsét, mert érzi, hogy mindent elveszthet, 

mindent elvehetnek tőle, de mégis gazdag 

marad, ha áz övé a női szív őszinte, vég

telen, forró és osztatlan szeretete . . .
(Vége.)

A hadirokkantak Szilveszterkor ismét 
a Mágnás Miskát adják elő

Szilveszter éjszakájának egyetlen szórakozási alkalma 
a hadirokkantak előadása

Beszámollunk annak idején a 
HONSz szarvasi csoportjának sikeres 
mükedvelőelőadásáról, amely alkalom
mal az egyesület tehetséges műked
velői a Mágnás Miska cimü hangula
tos operettet adták elő megérdemelt és 
nagy sikerrel. Az egyesület gondos 
vezetősége a közkivánságnak engedve 
elhatározta, hogy a nagysikerű előa
dást a Vigadóban szilveszter estéjén 
megismétli. A Szilveszter éjszakájának

doskodik a HONSz és a kedélyes tánc- 
mulatsággal egybekötött műkedvelő 
előadás iránt már ezért is nagy érdek
lődés nyilvánul meg. De a múltkori 
előadás sikere adja a legnagyobb vonz
erőt, mivel az ügyes szereplők játéka, 
Vitéz Takács István gondos rendezése, 
a zenekar jó játéka az egész városban 
elterjedt és felkelti széles körök kíván
csiságát. Az előadást olvasóink érdek
lődése, jóindulatába ajánljuk.

egyetlen szórakozási lehetőségéről gon-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

—  Búcsú a távozótól. Jeszenszky Sándor, 
kondorosi ev. tanítót a maglócki egyház hivta 
meg. Kondorosról való távozásakor barátai 
és tisztelői egy búcsúvacsorán búcsúztak el 
tőle. A vacsorán Keviczky László nyug. lel
kész, Balczó András ev. lelkész. Kovács 
György egyházfelügyelő és Velky Béla igaz- 
gatótanitó mondottak beszédeket.

—  Jótékonycélu karácsonyi előadás lesz 
a katolikus iskolában december 20-án vasár
nap délután 5 órai kezdettel. Színre kerül : 
„Édesanyám hol vagy?*4 c. karácsonyi társa
dalmi szinmű 3 felvonásban. Könnyekig 
megható modern történet. Belődij nincsen.

—  Választmányi ülés. A szarvasi Nemzeti 

Egység Párt választmánya f. évi december 

hó 27-én délután 2 órakor a Polgári Kör 

helyiségében ülést tart, amelyre ez utón is 

meghívja a párt tagjait a vezetőség.

—  Halálozás. Sárkány János kondorosi föld- 
míves, a Fogyasztási Szövetkezet pénztárosa 
75 éves korában elhunyt. Nagy részvét mel
lett temették el.

—  Gondnok-választás. A kondorosi ev. egy
ház a múlt hét vasárnap gondnok-választó 
közgyűlési tartott. Gondnoknak ismét Janiss 
Mártont és esküdtnek Maczik Pált választot
ták meg.

— Karácsonyfa-sütemény. 25. dkg liszt, fél 
csomag Dr. OETKER-féle sütőpor, 10 dkg. 
cukor. 1 csomag Dr. OETKER-féle vanillin- 
cukor, 1 egész tojás, 3 kanál tej, 5 dkg. vaj. 
Mindebből sima tésztát gyűrűnk, gyűrűket, 
pereceket formálunk belőle, tojássárgájával 
bekenjük és elég meleg sütőben sütjük.

—  A Gróf Bolza Pálné LeányegysUlet vasár
nap f. hó 20-án délután 2—3 óráig könyvtár
órát tart a gimnázium leányszobájában.

— Csabai újságíró Szarvason. Hortobágyi 
Jenő csabai újságíró, a Körösvidék szerkesz
tője a héten Szarvason járt. A Körösvidék 
számára riportanyagot gyűjtött és vitéz Biki 
Nagy Imre főjegyzőnél érdeklődött a helyi 
Aiszonyok felől, majd meglátogatta főszerkesz
tőnket is. Szarvasról Békésszenlandrásra ment 
át és megtekintette a duzzasztó építési mun
kálatait is.

Lakását még szebbé teheti, ha 
Sztrehovszkytól szép csillárt, asztali 
lámpát vásárol.

—  Elvesztette az útlevelét. Steinfeld József 
szarvasi születésű kereskedő útlevelét elvesz
tette. Semmisnek nyilvánították.

Ima; és énekeskönyvek 
hegedűk és harmonikák

Karácsonyra
legszebb, legértékesebb, 

legm aradandóbb és legalkal
m asabb a j á n d é k t á r g y k é n t  

a  l e g o l c s ó  b á n  sze re zhe t be
szépirodalmi, ifjúsági, képes, mesés és emlék

könyvet, amatőr fényképalbumot, levélpapír 
különlegességeket, bélyegalbumot, író

aljzatot, írókészletet, töltőtollat, csa- 
varírónt, papírszalvétákat és 

t á r s a s j á t é ko t ,  stb.

Karácsonyi és újévi l e v e l e z ő l a p o k  
nagy választékban

Nagy Sándor könyv- és papirüzletében.



Nagy karácsonyi vásár
csillárok, rádiók, kerékpár, 
villamosvasalók,varrógép, 
grammofónok és lemezek 
mélyen leszállított árakon

Sztrehovszky-cágnénr
Hó- és sárcipők szakszerű vulkanizálása és javítása

Villamossági berendezéseket
garanciával készít. UNIÓ TAG.

I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszem le

Tiszamenti Szemle. A magyar alföldi irodalom 
egységesítéséért lelkes igyekezettel dolgozó Tiszamenti 

Szemle december havi száma gazdag és értékes 
tartalommal jeleni meg. A komoly irodalmi színvonalú 
folyóiratban értékes novellákat, tartalmas értekezése
ket, kedves versikékei olvasunk. A lap többek közöíf: 
Máté*Törek Gyula, Kosztolányi Dezső, Horthy István, 
Farkas Imre, József Királyi Herceg, Pardos Pál, Pró* 
kay Miklós, Csurka Péter írásait közli Örömmel 

látjuk növekedni a lap értékes írói táborát. Szerkesz* 
tőség Fegyvemeken van.

Magyar történet. Hóman- Szegfű Magyar 
Történet uj kadásának I. és II. kötete nemrég hagyta 
el a sajtót. Az átdolgozott két kötet tudós kultusz* 
miniszterünk Hóman Bálini munkája. Az I. kötetei 
az ősidőktől az Árpád ház kihalásáig tekinti át nem
zetünk történetét, a 1 kötet Mohácsig. (Az utolsó fe* 
fizetet Szegfű Gyula irta.) Legelőször Hóman világos, 
árgyilagos stílusa ragad meg bennünket. Olyan kér'

déseket tárgyal minden kételyt eloszlatva, amelyek* 

röl ő elölte csak homályos sejtéseink voltak A 
legrégibb idők eddigi miíhikus kételye e Hóman kuta* 
tások után maradék nélkül eltűnik és az ősmagyarok 
történelme minden pontjában világósan áll előttünk. 
A kötetek impozáns portréi a királyokról és vezér- 
egyéniségekről önálló biográfiáknál is plaszíikusabban 
élőbben mutatja be őket, s a könyv ezen részleteiben 
külön analízist végezhetnénk Hóman Bálint psziho* 
lógiai mélyenláíásáról. A két kötet mint az átdoldo- 
zotl és bővített kiadás ouvertuerje, mindazokat a 
történeti igazságokat magában, foglalja, amelyek a 
történelem folyamán lassan kibontakoztak. Amint pe
reg előttünk a történelem, úgy nő tiszteletünk veze- 
tönk, Hóman Bájint iránt. Nem is lehetünk mást, 
mint a legnagyobb magyar könyvsikeren túl, legma* 
maradandóbb magyar cselekedetet ünnepeljük a kö» 
letek megjelenésében. Kapható : Nagy Sándor könyv* 
kereskedésében.

A tökéletes úriember. Irta: Channing Pollock. 
Bőrig ázott, didergő fiatalember nyit utal magának az 
ablakon keresztül az üres, egyedül álló villába. 
Először ennivalót keres, majd otthonos kényelembe

helyezkedik, remélve, hogy senkisem zavarja . meg 

éjjeli pihenéséi. A véletlenek végzetszerü összetalál
kozása azonban mind ujabb és nehezebb helyzetbe 
sodorják. Borotvaélen láncoló helyzetek, halálos izgal* 
mák, megdöbbentő fordulatok sorozata követi egymást* 
megpattanásig feszítve az olvasó érdeklődését.- Ádáz 
küzdelem folyik két fronton is az életért, a becsüle

tért és a szerelemért való hármas küzdelemben. Vaj* 
jón sikerülje hősünknek, a jobb sorsra érdemes, ro
konszenves Barris Gllbertnek megtalálnia .az igazi 
gyilkost, hogy megmentse a haláltól a fogságban ülő 
ártatlan fiút, akinek a szerepét játsza és ráadásul: 
sikerül-e győzelmesen végigküzdenie saját harcát is 

a becsületért és a boldogságért ? . . .  A Palladis ezt 
a legújabb Pengős Regényét Földes Jolán fordüotta 
mindvégig élvezetes, szép magyarsággal. 

Rózsavölgyi és Nádor karácsonyi 
albumok Nagy Sándor könyvkeres
kedésében kaphatók. Ára 6 pengő.

•MQSTjEIíNT-MEG-
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igyelem!
I  Szíves tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek, hogy
I  a téli hónapokon át nem járok ki áruval a piacra. Azonban

I jól fűtött, meleg üzletemben
■ nagyon olcsón a legszebb, legjobb és legizlésesebb áruval 

állok rendelkezésére a nagyrabecsült vevőimnek. A szokásos olcsó

karácsonyi maradéksvásár
is kezdetét vette. Valamint a legszebb, legújabb estélyi anyagok nagy 
választékban kaphatók. Előzékeny, figyelm es kiszolgálás I

Szíves pártfogást kérve kiváló tisztelettel K L E I N  M Ó R  
II., Beltczey-út 8. rőfös- és divatáru kereskedő



S zá ra z,
gázgyári

koksz.

Brikett és darabos szenek. 
Bükk, gyertyán, tölgy, 

aprított és hasábfák.

R E K O R D  szén 
és fatüzelésü Z E P H IR  

kályhák nagyraktára.
Legelőnyösebben szerezhető be

Piactér. Telefon 26. BÜK ADOLF FIAI tüzelőanyag
üzletében.

—  Szerzői est Szarvason. Szombaton tartotta 
meg Bajkay Lajos, a kiváló nótaszerző és 
jeles köllő szarvasi szerzői estjét, a Kisárpád 
nagytermében. Az estélyen előkelő közönség 
vett részt, de aránylag sajnálatosan kicsiny 
számban, ami egyrészt a kellő propaganda 
hiányának, másrészt és főleg a több helyre 
szétforgácsolt Miklós-napi vacsoráknak tud
ható be. A költőt, mint kedves regőstársát 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd mulatta be meleg 
szavakkal a megértő közönségnek, amely 
Bajkay Lajost valóban már szivébe is fogadta 
első, megrázó erejű szavalatának elhang
zása után. Ez a hatás minden egyes műsor- 
szám után csak fokozódott s az ünneplésből 
bőven kijutott a szerző leányának, s meg
zenésített dalai behizelgő hangú előadójának : 
Bajkay Tériké tanítónőnek és Oncsik György 
kiváló tenoristánknak is. A közönségnek — 
általános vélemény szerint — nemcsak egy 
emlékezetesen szép magyar estben, de egy 
-elsőrangú kulturélményben is volt része.

A  remény
Mintha most lett volna, nem is olyan régen . .. 
Fényes napom fenn tündöhlik a kék égen . . . 
Boldog az éltem ! Hiszen olyan éppen,
Mint egy most készülő csodaszép új regény. 
Bár útam göröngyös, csaknem hogy felbuktat, 
Óh, nem nézi az lába alatt az utat,
Kinek tekintete felhők felett kutat,
Kinek fennragyog vezérlő csillaga : a remény.

De az idő elszáll! Napom hanyatlóban.
Az alkonypir tüze már utolsót lobban.
Vezérlő csillagom fenn az égről hol van ?
<)h! szegény, szanaJmas emberi teremtmény / 
Eleiem szekere így már lassan döcög,
S mind nagyobb és több az utamban álló rögt 
Súlyos terhe alatt kínosan nyöszörög.
£s erőt már csak alig ad a haldokló remény.

S az évek csak telnek. Szemem tüze kiég, 
Ajkamnak mosolya szánalmas fintof rég,
A lelkem felsikolt: Reményem lehet még ? t 
Óh! Hisz a sors marka oly durva és szegény! 
De mint égi hatalom gyújtotta máglya 
Diadalmasan fel-fellobbanó lángjaf 
Fényi vet a sivár jövő sötét útjára.
Az összetört, romokon újjászülető remény I

OSKŐ JOLÁN

\
A XX. század közszükségleti 
cikke az írógép.

Ha írógép, legyen

MERCEDES!!!
mert megbizható, gyors
járatú, nagyteljesítményű.

Minden erszénynek 
megfelelő modelek. 
Előnyös fizetési feltételek.
Kérjen még ma 
díjtalan ismertetést I

írógép Behozatali Rt.
BUDAPEST,
V., Nádor utca 24.

Legolcsóbb a legjobb!!

-  Karácsonyi ünnepély a hadirokkantaknál.

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiár- 

vák Országos Nemzeti Szövetségének helyi 

csoportja december 23-án szerdán délután 2 
órától egyesületi helységében (Árvaház épület) 
karácsonyi ünnepélyt rendez, amely alkalom
mal szegényebb tagjainak szeretet-csomagok- 

kal kedveskedik. A jótékonycélra bármily 

csekély ajándékot hálás köszönettel fogad 
az egyesület elnöksége és az ünnepélyre ez

úton hivja meg az érdeklődő közönségei.

Levente tiszti-bál február 6-án.
- -  Egy állás betöltésre vá r  A vármegye 

alispánja pályázatot hirdetett Csabacsűd köz
ségnél egy segédmunkaerői állásra. Az állás 
havi 60 pengős javadalmazással jár. A pá
lyázatok december 27-ig Szarvas község fő- 
szolgabirájánál nyújtandók be.

—  Egészségügyi kimutatás. A legutóbbi vár
megyei. egészségügyi kimutatás szerint a múlt 
héten Öcsödön 1 roncsoló toroklob, Szarvason 
1 nyilt gümőkóf, Csabacsűdön 1 trachomás 
fertőző megbetegedqs történt.

—  Zsidóellenes röplapok áz utcákon. Csütör
tökre virradó éjszaka ismeretlen tettesek a 
szarvasi zsidóüzlelek ajtajaira röpcédulákat 
ragasztottak ki, amelyeken torzarcú zsidók 
rajzai voltak és alatta különböző feliratok, 
amelyekben a vásárlóközönséget figyelmez
tetik, hogy zsidó kereskedőknél ne vásárol
janak. A röplapokat a kereskedők igyekeztek 
eltüntetni kirakataikról.

—  Karácsonyfa-ünnepély. Az 584. sz. Gábor
Áron cserkészcsapat apródjai 20.-án délután 
fél 3 órakor tartják az Árvaház Kié termében 
szeretetcsomagok kiosztásával egybekötött 
karácsonyfa- ünnepélyüket, melyre szeretettel 
várminden szülőt és érdeklődőt a Parancs
nokság. X

— Téli gazdasági tanfolyam Öcsödön. A

szarvasi Tessedik Sámuel Gazdasági Tanin

tézet tanárai Öcsödön december 14-től hat 
héten át délutánonként az öcsödi községháza 

tanácstermében gazdasági tanfolyamot ren

deznek. Az előadásokat Molnár Béla, Kachel- 

mann Curt{~Kálíay Kornél,} Páter Károly és 

Vadányi Miklós tanárök Tartják. Az öcsödiek 

körében nagy érdeklődés nyilvánul meg az 

értékes és tanulságos előadások iránt.

—  Könyvtáréra. A Szarvasi Iparosifjak Ön
képzőköre minden vasárnap délután 2—3-ig 
könyvtárórát tart.

S z é p  karácsonyi ajándék
Telefunken, Orion, Standard, Philips rádiók, 
csillár, üveg és porcellán ernyők nagyválasztékban.

Csepel varrógépek havi' 10 P részlet! Csepel zománc fürdőkád!

Dankónál

—  Közgyűlés. A szarvasi Központi Szesz
főző Szövetkezet vasárnap tartotta meg tiszt
újító közgyűlését igen szép érdeklődés mel
let. A jelentések és zárszámadások elfoga
dása után a tisztikart választották meg. amely 
a következő lett. Igazgatóság: Kelle Sándor* 
Janurik György, Brandt Károly, Czinkoczky 
Mihály, Czibulya János, Jancsó András, 
Raffay János, Paulik Pál, Sonkoly György, 
Czinkoczky János. Felügyelőbizottság: Rohony 
Pál, Glózik György, Povázsay György, Hajdú 
György, KondacsPál, Liska Soma, Krivjanszki 
Mihály, Czigléczky Mihály, Kepenyes Mihály.

—  Rövidesen hozzáfognak a Szarvas —  békés
szentandrási betonút építéséhez. A Szarvas — 
Békésszentandrás közötti országutat 450 ezer 
pengős költséggel a kormányzat beton burko
lattal látja el és kiszélesíti. A főispán közben^ 
járására a miniszter úgy döntölt, hogy az ut 
átépítéséhez rövidesen hozzáfognak és az 
összegből 40 ezer pengő munkadijat a vár
megyei munkások kapnak. A vármegye ez
zel szemben inségmunkát nem végeztet.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben december 11—18-ig a következő bejegy
zések történtek, Születtek: Ungár Ferenc és 
Fischer Klára leánya Judit-Klára, Demjanics 
András és Vata Lidia fia Pál, Skultéti János 
és Valenlyik Mária fia János, Barna Ferenc 
és Baranovszki Mária fia László, Hajdúch 
György és Kasnyik Erzsébet leánya Mária- 
Judit, Rohoska Pál és Garaj Zsuzsanna fia 
Béla, Zuberecz Pál és Maginyecz Zsuzsanna 
fia György, ifj. Bohnyjat Pál és Janurik Zsu
zsanna fia György, ifj. Terem György és Tóth 
Zsuzsanna leánya Mária, Gyulai József és 
Garai Mária fia Ferenc, Bohnyat Pál és Ar- 
nóczki Anna fia Pál. Házasságot kötöttek: 
Gombár Pál Paulovics Máriával, ifj, Babin- 
szki István Filó Judittal, Kovács János Les
tyan Zsuzsannával, Kovács András Czesz- 
nak Erzsébettel, Cesznak György Melis Zsu
zsannával, Kovács Árpád Dispiter Julianná
val. Elhaltak: Mitovszki János 63 éves, özv. 
Csicsely Jánosné Nyemcsok Zsuzsanna 60 
éves, dr. Haviér Gyuláné Zlinszky Ilona 66 
éves, Nótári József 81 éves, Laukó Jánosné 
Mikus Mária 61 éves, Frank Vilmosné Weisz 
Róza 57 éves, özv. Oskó Jánosné Hicz Er
zsébet 80 éves, Tót Mária 4 hónapos, Foly
tán Pálné Pribelszki Mária 51 éves, Kusnyjar 
István 30 éves. Bobvos Pál 82 éves korban.

Karácsonyi ajándékozás ne okoz* 
zon önnek gondot, tessék megnézni 
a kirakatot. Már megoldotta ezt is 
ön helyett Toffler festékszaküzlet.

Arvaház. Telefon: 85.



TÜZELŐANYAGÁT mindig a legolcsóbb napi árban
T a k á c s - f a k e r e s k e d é s b e n

(telefon 47.) szerezheti be. 
Mint az „UNIÓ" Árubeszerzési Forrás tagja, kedvező r é s z l e t -  

f i z e t é s r e  is a m, t. közönség rendelkezésére áll.

— Boxeres támadás az utcán. Vasárnap este 

a  Beliczey úton megdöbbentő támadás ment 
végbe, amelynek szenvedő áldozata két hely
beli lakos volt. Kurdely János és Sápszky 

György disznókereskedök hazafelémenet egy 

kisebb társasággal találták szembe magukat. 

Az idegenek megtámadták és bokszerekkel 

agyba-főbe verték a két disznókereskedőt és 
eszméletlenül az árokban hagyták őket. A 

csendőrségnek sikerült megállapítani, hogy 

Igricsi Bálint, Vaja Lajos és Temesvári Sán

dor mezőtúri lakosok voltak a támadók, akik 

ellen eljárás indult meg.

Levente tiszti-bál február 6-án.
—  Állategészségügyi kimutatás. A legutóbbi 

vármegyei állategészségügyi kimutatás szerint 
járásunkból Békésszentandráson a juhhimlö 
1 tanyában, baromfikolera Kondoroson 1 ta
nyában lépett fel.

Karácsonyra villamossgi cikkeket 
vásároljunk Sztrehovszkynál.

Hirdessen

a Szarvasi Közlönyben!

Rózsavölgyi és Nádor karácsonyi 
albumok Nagy Sándor könyvkeres
kedésében kaphatók. Ára 6 pengő.

Fizessen elő
a Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában 

a legszebb magyar képes folyóiratra.
Irodalom, Képzőművésze!, színház, zene, 
film, rádió, könyvek, társadalmi élet, 
világesemények valóságos élő tükre a 
Franklin-Társulat képes folyóirata, a

T Ü K Ö R
Szerkeszti: RÉVÁY JÓ Z S E F  
Kiadja: a Franklin-Társulat

írják a legkiválóbb magyar irók, költők, tu
dósok, kritikusok, újságírók; illusztrálják a 
legjobb rajzoló- és fényképezőművészek.

Évi előfizetés 8’40 P. Előfizetéseket készsé
gesen továbbit a Szarvasi Közlöny kiadó- 
hivatala, Szarvas, I., Horthy Miklós út 9. sz.

437/1936. vght. szám. (1459.936. Pk.)

Árverési hirdetmény.

Dr. Pásztor József és dr. Halmos Jenő budapesti ügy- 
védek állal képviseli Egyesüli Magyar Malomipar Rt. 
javára. — — ellen 59 P 56 f tőke, ennek 1936. októ
ber 5-től 5 u.o kamata erejéig, amennyiben a követe
lésre időközben részletfizetés történt, annak beszámítá
sával, a budapesti közp. kir. járásbíróság 1936. évi 
707263. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi március hó 
27-én fclülfoglöll 2415 P-re becsült ingóságokra »szarvasi 
kir. jbiróság 1459/936. sz. végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. évi XLI, t.-c. 20. §-a alapján 
a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más taglalta
tok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de 
csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll 
és ha ellenük halasztó hatályó igénykereset folyamatban 
nincs, — végrehajtást szenvedő lakásán. Szarvason, 111. 
kér. 150. sz. leendő megtartására határidőül 1936. 
december hó 23. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, 

amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, kiflikészilő-gé- 
peket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de 
legalább a becsár kétharmad részéért, készpénzfizetés 
mellett el fogom adni.

Szarvas, 1936. november 30.

Molnár István
kir. bírósági végrehajtó.

WEISZ BÉLA
műbútorasztalos

Szarvas, II., 149. (a Bárány-vendéglő udvarában)
Készít m ű b ű t o r í művészi tervek szerint l 

Antik bútorokat javít l

Kedvező fizetési feltételek!

Sít'

MINDEN 
SZOMBATON 
MINDENÜTT

xváséfúC

es

A

FŐNIX
TÖRV. vtDVX

évig
kifogástalan gallért visel, mert ha a viselés vagy 
következtében a legkisebb sérülést szenvedi a

FŐNIX GALLÉR,
úgy a Duna-. Király- vagy Hungária-gözmosógyár fiókja 
útján folytatólagosan új FÖNIX-galIéira cseréljük.

Törvényesen védett, egyedülálló rendszer.
Egy tucat vételnél 3 hóra beoszt, a fizethető. 

Eladással, és a tisztítás gyűjtéssel egyedüli megbízott 
K Ó C Z Y divatárukereskedő ÁRVAHÁZ.

Hirdetm ény.
Értesíti az elöljáróság a község lakosságát, hogy 

a karácsonyi ünnepek folytán a december 26., 27. és 
28-iki fürdőnapok helyett a községi gőz- és kádfürdő 
december hó 22., 23. és 24-én lesz üzemben.

December hó 22-én a vasárnapra, 23-án és24-én 
pedig a szombatra, illetve hétfőre megállapított fürdő- 
rend és fürdőhasználati dijak mellett.

Szarvas, 1936. évi december hó 16. .
ELÖLJÁRÓSÁG.

Helybeli gabonaárak
Búza . . .  1750 — —'—
Tengeri csöves . 6 ’— —
Árpa (új) 13 60 — — —
Zab ..................1420----- -

P U B  L I K A C I Ó
Dinnyeföld ótemető alatt eladó. Jel. dr. Demian köz

ségi számvevőnél. —  3 hold föld tanyával eladó. T  III 
232. —  2 hizó eladó. I. 228. —  Szalma eladó. Gyep 
mesteri telep. —  11. 336. számú ház eladó. Jel. 111. 263. 
—  6 hold föld Kékén eladó. II. 519. —  A  Szarvasi 
Közlöny karácsonyi száma gazdag tartalommal fog 
megjelenni. Ára csak tiz fillér.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Nagy ismeretségi körrel rendelkező nők és 
férfiak jó jövedelmező ügynöki munkára fel
vételnek. UNIÓ Árubeszerzési fonás, Árva- 
ház-épület._______________________________

• Szappan, púder; kölnivíz, fogkrém, fogkefe 
és minden piperecikk legolcsóbban Toffler 
festésűdéiben. 1 liter dena tu rá lt M IS X  
8 8  fillér._______________________

. Kétszobás lakás, összes- mellékhelyiségekr 
kel 1 -re kiadó, I. kerület; Haviár Dani u. 57.

Felelt« KMfcMrtfc éfekJait I t A l C l  8 * K D < M  
NtMuMt a Szarvasi KSxloajr ajawU* <• 1 i>HmUtí1» 

hUé . »— HUr t hy  MikUa. ■!.*.. m im .


