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Vitéz Terstyánszky Ödön: Prezente!
Van az olasz nemzetnek egy ma

gasztos és felemelő szokása, midőn 
megdicsőült nagyjait, kik az olasz 
nemzetnek dicsőséget szereztek, ünne
pelve idézi, idézve lelkűket és szelle
müket, az ünneplő tömeg válaszöl: 
Prezente! Jelen vagyok.

Szarvas község közönsége is ün
nepel most. Ünnepli egy tragikus halált 
halt vitéz katonájának — a magyar 
kard tüneményes hősének— emlékét, 
kiqek emléke előtt tiszteletet adni meg
jelentek egykori legnagyobb riválisai, 
megjelentek a régi fegyvertársak és az 
utódok: a fiatal magyar vivők: min- 
denekfelett bizonyítva, hogy Vitéz 
Terstyánszky Ödön hős volt mint ka
tona, páratlan mint Vivő, de. mindezek 
fölé emelte még az, hogy nemes szívű 
barát s Ember volt -t- Űr volt.

ÉrthetetléfíiTédfTDnik sokak előtt, 
"hogy a világ legnagyobb vivói, kik két 
év előtt még Los Angelesben az Olym- 
piászon állottak szemben egymással 
eldönteni a hegemóniát az olasz, vagy 
magyar kard javára, világnagyságok, 
kik uj küzdelemre készen állva várják 
a varsói Európa-bajnokságot, majd a 
berlini olimpiászt; nagy küzdelmük 
előtt egyetlen egyéni versenyük szín
helyéül éppen egy kis alföldi, előttük 
szinte ismeretlen magyar községet vá
lasztottak. Milyen nagy erkölcsi erő 
az, mely ide vonzza az Európa min- 

. den fővárosában örömmel látott ver
senyzőket, hogy megtiszteljék a mi 
kis városunkat és itt mérjék össze 
kardjaikat?

Ebben mutatkozik meg Vitéz 
Terstyánszky Ödön szelleme, mely ide 
hívja diákifjusága színhelyére a régi 
bajnoktársakat, az eszményt követő 
ifjú gárdát, kik eljöttek tisztelegni előtte.

Korunk a rekordok kora, a baj
nokságokért folytatott küzdelmek ideje 
minden vonalon s minden vonatko-

zásban. És látjuk az; arénában: a 
tegnapi bajnokot ma Veri az uj bál
vány s holnap már pem is tudja a 
tömeg, tegnap kiért tapsolta vörösre 
a tenyerét, ki volt a nagyszerű gladiator, 
ki tízezreket vonzott az arénába. Min
dig újat keresve, mirtdig uj győztest 
ünnepelve, a régit — aki volt — el
elfelejtve, sőt az már nem is létezik 
számára.

Íme mégis azt látjuk az évek 
távolán át, Terstyánszky még mindig 
mozgató ereje, mozgató lelke a vivó 
életnek, az ő neve, az ő emlékezete 
még mindig plansra tudja szólítani a 
világ legjobb vívóit, hogy tiszteletét 
adjanak az ő nemes emlékezetének.

Emlékezzünk: á világháború után 
tartott olimpiászokon a,győztes államok 
atlétái nem engedték.versenyezni a 
legyőzött államok bajnokait, hanem 
még a sportdicsőségét iá a háborús 
győzelem jogán maguknak sajátították 
ki. De a gyűlölet hullámainak elülté- 
vel utat engedtek megcsonkított nem
zetünk bajnokainak s Terstyánszky a 
vivók gigászi versenyén olyan fölény
nyel verte ellenfelei!, hogy még ma is, 
mint ép a szarvasi emlékverseny is 
mutatja, felejteni nem tudják és em
léke előtt tisztelegve megjelennek a 
régi riválisok.

őszinte szeretettel és mély tiszte
lettel üdvözöljük körünkben olasz vivó 
barátainkat, megköszönve a tisztelet- 
adást, melyet megjelenésükkel Vitéz 
Terstyánszky emlékének adtak.

S ha a vasárnapi versenyen fel
hangzik az emlékeztetés szava: Vitéz 
Terstyánszky Ödön, akkor a megha
tódott világhírű versenyző gárda lel
kében rádobbanó érzés adja meg a 
választ:

í
Prezente’ — Jelen vagyok I
6AP--- Dr Készt Béla

A Terstyányszky Nemzetközi Emlékverseny
részletei

Az emlékverseny döntőjében hatalm as küzdelmük lesz a  magyaroknak 
az olaszok ellen — A vendégek szombaton, déli egynegyed egy órakor

érkeznek

A Szarvasi Vivó- és Tennisklub február
4-én az Árpád-szálló dísztermében rendezi 
az 1934. év első nemzetközi vivóversenyét.

A világhírű olasz versenyzőgárda tagjai 
közül Gaudini, Anselmi, Marzi, Pinton és 
Cucia a magyar olimpiai klub tagjai közül

Pillér, Kabos, Nagy, Kovács. Gerevich, Raj- 
csányi, Maszlay és Timár nevezett a ver
senyre, rajtuk kívül Budapest és a vidék 
minden számottevő versenyzője megjelenik 
a verseny startjánál.

A szarvasi Vivó- és Tennisktub az el

múlt évben országos, most pedig nemzetközi 
verseny keretében rendezi meg Szarvas nagy 
szülöttje Vitéz Terstyánszky Ödön emlékére 
alapított kardvivóv^rsenyt. Az elmúlt évben 
az emlékversenyen Rajcsányi László a ma
gyar vivógárda kiemelkedő tagja nyerte meg 
a versenyt Maszlay. Timár, Herendy. Gözsi, 
dr Zöld, Ekl és Raslovichból álló mezőny 
élén. A Vitéz Terstyánszky Ödön emlékére 
alapított vándordíjai — amely egy hatalmas- 
ezüstserlegből áll — ő nyerte meg elsőizben.

Most azonban az olasz versenyzők, 
akik részvételükkel régi, kedvelt ellenfelük 
emlékének is kivannak áldozni, a verseny 
kimenetelét kétségessé teszik. A verseny ki
látásairól ma jósolni nem lehet, mert ezidén 
még nem volt a magyar ka*dnak alkalma, 
az olasszal való összemérésre.

A szarvasi Vitéz Terstyánszky emlék- 
verseny lesz a magyar vivók első erőpróbája, 
amiből az idei vivószezon reménységeire is 
lehet következtetéseket vonni.

A selejtezőverseny vasárnap, délelőtt 9 
órakor, a dőnlőversény délután 5 órakor kez
dődik az Árpád-szálló nagytermében.

Erre a nemzetközi kardversenyre eddig 
a Magyar Atlétikai Club, Honvédtiszti Vivó- 
club. Budapesti Egyetemi Atlétikai Gub. 
Műegyetemi Atlétikai és Futballklub. Hungária 
Vivóclub. Újpesti Torna Egylet, Budapesti 
Sport Egylet, Rendőrtiszti Ajletikai Club, 
Csabai Atlétikai Club és Szegedi Vivá 
Egyesület nevezte legjobb vivőit. Ezek kö
zött szerepel Kabos, Gerevich, Kovács, Kosa 
és Rajcsányi László is aki bár kitűnő for
mában van, mégis a nagy ellenfelekkel 
szemben csak szerencsével és nagy küzde
lemmel győzhet A verseny döntőjében iz
galmas küzdelmek fogják gyönyörködtetni a 
közönséget.

A vendégeket a szarvasi hivatalok, in
tézmények, társadalmi egyesületek és a hely
beli Vivó- és Teonisklub vezetőségéből ala
kított rendezőbizottság egy rövid műsorral 
fogadja a pályaudvaron, szombaton délután 
égy negyed 1 órakor. A Giovenizzát a gim
náziumi 180 számú cserkészcsapat, a Magyar 
Hiszekegyet a gazdasági tanintézet ifjúsági 
énekkara énekli.

A vendégeket magyar nyelven Schauer 
Gábor dr főszolgabíró, a Vivóklub elnöke, 
olaszul pedig Molnár János dr községi vezető
orvos üdvözli.

A vasárnapi mérkőzés után este ünnepi 
bankett a vendégek tiszteletére, utána pedig 
tánc reggelig.

Szarvas Európa egyik legnagyobb sport- 
eseményének színhelye lesz vasárnap.

*

A rendezőbizotisag ezúton is kéri a fel
kért egyesületeket a pontos megjelenésre.



H ÍR É  K
Túl „Pál fordulásain
A mélabus őszi napok után beközetkezeit 

zord tél delelőjén : „Pál fordulásá' -n is átestünk.
Köztudomású, hogy népünk minden név

naphoz, igy Pál napjához is kommentárokat Tűz’ 
S ezek a magyarázó, illetve jósoló kommentá
rok a régi kor embereinek hosszú megfigyelésein 
alapulnak, s ha nem is mindig, de néha 
igazuk van.

Csodálatos, hogy elődeink Sziriusz mestert 
megszégyenítő távolbalátással tudtak egy nap 
■időjárásából egy évszak, vagy egy év időjárá
sára következtetni.

A Pál-napi időjáráshoz is igen sok érde
kes magyarázat, jóslat fűződik; s nem lesz ér
dektelen a két legérdekesebbet fölemlíteni.

A Pál-napi kőd\ úgy mondják, járványok 
leginkább a kolera előfutárja.

Azonban a derűs szép idő jó termésre en
ged kilátást.

A ma embere szinte meghőkken az őregek 
e megdöbbentő jóslatán: kolera-járvány, gazdag 
terinést hozó évi . . .  Szomorúságra, vagy 
örömre intik a gazdasági krízis nyűge alatt 
roskadozó embert.

S nézzük az idei Pál napot : ködős volt. 
önként valami szorongó érzés maritól a szivünkbe. 
Még ez kell nekünk I . . . Ennyi csapás és ennyi 
tragédia után.

De, hátha a ködös idő éppen a jó termés
hez segít bennünket? Mily fölemelő tudat is 
volna e letiport,.csonka haza véres rögeit túró 
magyar, jövőre, annak nyomorgó, éhező gyer
mekeire, ha e jóslat mögött egy ígéretes valóság 
rejtőznék 11! •

Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot február hóban 
Bréuer Szilárd gyógyszértáravégzí.

Evangélikus istentisztelet. Vasárnap az 

ótemplombári tót. 10 órától magyar, az uj- 
iempiomban 9 órától magyarnyelvű istentisz

telet.
Katolikus istentisztelet Vasárnap fél 9-kor 

csendesmise. 10 órakor szentbeszéd, nagy- 
núse.Köznapokon a szentmise fél 8 órakor, 
litániák délután 4 órakor.

Református istentisztelet Vasárnap dél
előtt 10 órakor istentisztelet a Luther-Arvaház 
dísztermében. Kondoroson minden hónap 
első vasárnapján.

Halálozás. Szakács Márton kondorosi 
Hangya-szövetkezeti pénztárnoknak ifjú 39 
éves felesége, Csicsely Erzsébet elhalálozott. 
Temetésére az eV. templomban nagyszámú 
közönség gyűlt égybe. Minden felől nagy 
részvét nyilvánult meg a gyászoló család 
iránt.

Adomány, dr Plenczner Sándor orvos a 
Szarvasi öregdiákok Szövetségének tagja a 
Luther-Árvaházban lévő reformációs terem 
kifestésére 20 pengőt adományozott.

Névmagyarosítás. Trabach János szarvasi 
születésű MÁV segédtiszt, ceglédi lakos, 
nevét „Tiszavölgyi“-re változtatta. - Belo- 
potoczky János szarvasi születésű békési 
lakos családi nevét belügyminiszteri enge
déllyel „Békefi“-re változtatta át,

A szegedi egyetemi hallgatók műsoros-estje. 

Á szegedi egyetemi hallgatók Luther-Szövet- 
sége január hó 27-én réndezte meg szép er
kölcsi sikerrel műsoros táncestjét az Árpád
szálló jiii^^tern^eiben. Kelló Gusztáv ág. 
h. ev. lelkész nyitotta meg az estélyt néhány 
meleg szóval. A műsor maga rövid, de nivós 
volt. Greifenstein Gizella és Török Judit sza
valatait, Varga Ily énekszámait. Egyed Miklós 
saját szerzeményű angol keringőjét és Berczeli 
Ferenc gitárkisérettel előadott dalos tréfáit 
ügyesen foglalta égységbe Benkő László be
vezetője és konferánpza. A műsort tánc 
követte, mely a sajnos kicsi számban meg
jelent közönséget jóhangulatban tartotta 
együtt a hajnali órákig.

Tárgyalásokéba' Szarvas-mezfiberényi ut 

építése ügyében. Pánczél József dr vármegyei 
főjegyző1 hétfőn városunkban járt és a ható
sággal tárgyalásokat folytatott a Szarvas- 
mezőberényi ut közeli építésének ügyében. 
Múltkori ily cimü: közlésünk hibáját itt iga
zítjuk helyre: a kérdéses ut tudniillik 3 mé
ter szélességben kap Makadám rendszerű 
burkolatot.

Ha büszkék vagyunk arra, hogy törté
nelmi nemzet vagyunk, akkor a történelmi 
nemzeteket jellemző önfeláldozással, szenvedni 
tudással és magabizással kell élni mindennapi 
életünket és tudnunk kell azt is, hogy . az 
általános bajok mellett önmagunkban is „sok 
a hiba. GÖMBÖS GYULA

Gazdagyülés. A Tiszántúli Mezőgazdá
sági Kamara február 4-én délelőtt 10 órakor 
a Vigadó nagytermében gazdagyülést tart, 
melyet a tárgyalandó ügyek fontosságánál 
fogva az érdekeltek figyelmébe ajánl a 
vezetőség.

A vámörlés diját 3 százalékkal emelték.

A napokban megjelent kormányrendelet a 'ga
bonában szedhető vámot 3 százalékkal emelte 
eszerint tehát vámőrlés cimén ezentúl búzá
nál 17 százalék, poriás cimén 2 százalék 
szedhető. Darálás esetén pedig 8 százalék 
és 1 százalék poriás számítható fél. 
Az őrlési dijon és a porlési százalékon felül 
bármilyen más ellenérték felszámítása tilos.

Á HONSz közgyűlése. A HONSz szarvasi 

csoportja dr Schauer Gábor főszolgabíró 
elnöklete alatt vasárnap, január 28-án tartotta 
meg rendes évi közgyűlését a Luther-Árvá- 
házban levő helyiségében. A gyűlésnek ki
emelkedő pontjai: az elnök gondolatokban 
gazdag beszéde, a pénztáros évi jelentése 
és az a határozat, mely egy rokkantház fel
állításának az alapjait kívánja lerakni.

Fejfájást megszüntetik 

és meghűlésnél 
"gyors javulást 

eredményeznek « 
Aspirin tábléHilu

a valódi 
Aspirin tabletták 
(egyenek <» 
BAYER kereszttel

Gyógyszertárban kapható.

A szarvasi giiiiiiázifüii 
centennárimnálioz

Adatok a szarvasi ág. k  ev. Vajda Péter« 
ghnnáziun történetéből azáttelepités 100' 

éves évfordulója alkalmából

Irtat RASKÓ KÁLMÁN g in . igazgató

(Az eredeti előadásnak a Szarvasi Közlöny részére 
rövidített kivonata)

Szerző előadta a. SzöSz 80-ik jubiláris 
összejövetelén, 1934. évi január hó 6-án. 
Az előadásban szerző az iskola birtokában 
meglévő eredeti okmányok alapján, törté
netírói gondossággal ismerteti a gimnázium 
Mezőberényből való áttelepítésének érdekes 
és figyelemreméltó körülményeit
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Az alapitó oklevél átadasa, illetve át
vétele után, amint azt a legutóbb említett 
jegyzőkönyv is felhozza, 1934. május hó 7-én 
az adományozó uraságok megbízottja és az 
esperességi ktküldötték jelenlétében meg
történt az alapítványban feltüntetett ingatla
noknak kihasitása és átadása, illetve átvétele.

1834. november 4-én történt meg a 
gimnázium javára adott ingatlanoknak és az 
erről szóló adomány-levélnek intabulálása 
Békés vármegyénél.

íme ez a mostani szarvasi gimnázium 
tulajdonát képezd és 100 év óta birtokában 
levő alapítvány históriája, ez az alapítvány 
ma is egyik fő jövedelmi forrása á gimná
ziumnak. A várostól körülbelül 19 kilométer 
távolságra van a: kondorost határban az 
alapítványi földnek 280 holdja. Míg az úgy
nevezett botanikus kertnek megfélélő terület 
és a Házhelyek a város végén, a mostani 
vasútállomás két oldalán térülnek el.

Az iskolának Mezőberényből való át
telepítése azonban nem történt -meg olyan 
könnyen, amint azt az előzőkből gondol
hatnánk, mért amilyen lélekemelő és hálára 
kötelező volt a szarvasi nagybirtokosságnak 
ezen nagylelkű ’adómánya, olyan mély fel
háborodást keltett a mezőberényiekben, 
akik csak most kezdtek válóban tudatára 
ébredni annak, hogy féltve féltett iskolájukat 
örökre elveszítik. Az 1834. május 5-iki 
Szarvason tartott gyűlés 13. pontja már meg
emlékezik arról, hogy a mezőberényi lelki- 
pásztorok Oertl Zakariás és Kutcián György 
urak a gimnázium általtétele tárgyában be
adványt intéztek az esperességhez. E 
beadvány, melynek eredeti példánya szintén 
meg van az esperességi levéltárban, Mező- 
berényben 1834. Szent'György hava 30.

napjáról van keltezve. A beadvány 3 pontban 

tiltakozik áz iskola átvitele étien és e ..3 
pontban indokolja meg, hogy miért nem 
tartja megengedhetőnek a berényi iskolának 
Szarvasra való áttételét. Az 1. pontban rá
mutat arra; hogy- Berényberi az iskolának 
alkalmas épülete van, a tanárbknak lakásul 
szolgáló alkalmas helyiségek szintén meg 
vannak. A malmok jövedelme évenként 
800—1000 váltó forint, az eklézsiai szokott 
részvények mintegy 600 forintot jövedelmez
nek lévenként, adakozásból összejön 400 
pengő és didaktrumból évi 1000 pengő. De 
annál kevésbé indokolt az átvitel, mivel a 
mezőberényi földesuraság a bemutatott ok
mány szerint 150 hold földet ajánl fel az 
iskola részére az esetben, ha az Mezőbe- 
rényben marad. Eszerint indokolatlan, az 
átvitel. A 2. pontban nemcsak hogy nem 
mondja szükségesnek az iskola átvitelét a 
beadvány; hanem egyenesen károsnak és 
veszedelmesnek, mert az átvitel alkalmával 
a mezőberényi iskolaépületet nemcsak 12.500 
forinttal kellene megváltania, hanem még 
egy újat is építenie Szarvason. És ki az, aki 
jót merne a szükséges pénz előteremtéséért 
állani, vagy merészelne az esperességre 
ekkora terhet ráróni. Kifejezi a beadvány



Lelkészválasztás 
Kondoroson

Január 28-án, vasárnap délelőtt 10 órától 
mozgalmas élet volt Kondoroson. Az ev. 
témplom tájékán nagy sürgés-forgással jöttek- 
mentek a szavazattal rendezkedő egyház- 
tagok, hogy gyakorolják legszebb jogukat, a 
lelkészválasztás jogát. Ilyen még nem volt 
Kondoroson; mert a 47 év előtt megválasz
tott lelkész egészen más ténykedők által 
lett, mint kezdő és egyházszervező a lelkészi 
tisztébe bevezetve. Már ő is vágyik a szem
lélődő pihenésre és csak az uj lelkész meg
érkezéséig viszi az Ur gyönyörűséges igáját.

A választmányi közgyűlésen az egyház
megye elnöksége: Kovács Andor esperes, 
kormányfőtanácsos és Haviár Gyula dr es
perességi felügyelő, kormányfőtanácsos el
nököltek.

A közgyűlés dicséretes komolysággal, 
sőt ünnepélyességgel ment végbe. Az esperes 
jelentette, hogy csupán az a 3 jelölt van, 
akiket a január 7-iki közgyűlés jelölt, a 
püspök ur nem élt jelölési jogával. A köz
gyűlés e háromból fogja megválasztani a 
lelkészt. Húsz választó névszerinti, titkos 
szavazást kért ezt az elnökség elrendeli és 
megválasztatja a bizalmi férfiakat és a sza
vazatszedő küldöttséget. A szavazás ered- 
•ménye, hogy a beadott 322 szavazatból 278 
Balczó András nyíregyházi segédlelkészre. 
Szarvas szülöttére esett, 42 pedig a másik 
jelöltre, a 3.-ra nem jutott szavazat. A meg
választott lelkész a törvényes határidő elmúl
tával be lesz iktatva lelkészi hivatalába.

A megválasztott uj pap szarvasi szüle
tésű és középiskolai tanulmányait a szarvasi 
Vajda Péter gimnáziumban végezte igen jó 
eredménnyel. A fiatal lelkészt megnyerő 
modora és szónoki készsége emelték ily fia
talon e népes gyülekezet élére.

A gimnáziu|i Jib8iiiaIottainak emléktáblája.

'-■így izbert^tfrlíipzöltük, - hogy á Szarvasi 
Öregdiákok Szövetsége az intézet lépcsőhá
zában felállitandó' emléktáblával kívánja

• megörökíteni tagjai közöl azoknak az em
léket, akik a világháborúban ihősi halált 
haltak. Az emlékmű leleplezése ti gimnázium 
jubileumi ünnepsége alkalmából, á világhá
ború kitörésének 20 éves fordulóján lesz. 
A gimnázium és a Szövetség elhatározása

. v

még azt az aggodalmát is. hogy az iskola 
eddigi alapítványai valósziriüleg visszavétet* 
nének és az eddig adományozó földesuraság 
ip visszakivánná eddigi ingatlan és ingó 

adományait.
A 3. pontban nem hasznos, nem tör

vényesnek, sérelmesnek és méltatlannak 
mondják a beadványt írók az iskola áttételét.

Maga a mezőberényi uraság nemcsak 
tiltakozott az iskolának átvitele ellen, 
felhozván indokul még azt is, hogy 
az iskolának meglevő vagyona, ingatlanjai, 
nagyobbrészt a Wenckheim családtól szár
mazván az áttétel esetében az uraság min
den adott dolgokat visszakövetel, de hogy 
még súlyosabbá tegye indokolását, az iskola 
visszatartása érdekében özv. báró Wenck
heim Józsefné. született báró Orczy Terézia 
1834. április hó 26*án kelt adománylevele 
szerint 150 hold földet adományoz az iskolá
nak a „Commune Pascuum„-ból és két ház
helyet is. Az esperesség azon az állásponton 
volt, hogy a mezőberényi uraság által eddig 
adott adományok véglegesen és örökösen 
adattak át az esperességnek és így nem 
lehet arról szó, hogy ezek visszaszálljanak 
az adományozókra.

(Folyt, köv.)

alapján a következő hősi halottak nevei 
kerülnek a díszes emléktáblára, -melyet 
Keviczky Hugó szobrászművész készít : 
Ambrus Jenő, Balga István, Bagi József, 
Berta József, Botka József, dr Dancs Szilárd, 
Demcsák Lajos, Egyed Béla, Fábri István, 
Finkelstein Zoltán, dr Halász Gyula, Hanó 
János, ifj. Haviár Dani. Halub János, Honti 
Kálmán, Lukácsik Mihály, Medzihraczky 
Kálmán, Micsinay Dezső, Novodomszky 
János, Plentri Pál, Rapos Tibor, Ravasz 
Ferenc, Sámuel Viktor, Siflis Lajos, ifj. Szabó 
Sándor, Szlovák Kálmán, Scholtz László, 
Tarr Lajos, Túrán István. Tusják György, 
Uhljár Pál, Weisz Mór, További bejelentést 
február 20-ig a gimnázium- igazgatóságához 
kérjük beküldeni, amikor is a névsort lezárjuk.

Szegényház Öcsödön. Öcsöd község kép
viselőtestülete legutóbbi gyűlésén elhatározta, 
hogy az öcsödi csendőr-laktanya lakbérét 
(évi 1000 pengőt) ezután ' gyümölcsöztetően 
kamatoztatja és annak összegéből a már 
régóta tervbe vett szegényház alapjait veti 
meg.

Levente-bál
Már szétmentek az ízléses meghívók s 

a készülődés nyomán nfinek a gondok is. 
Tudomásunkra jutott, hogy szinte túlzásba 
vitt aggodalommal készítik a különféle dráge 
báliruhákat. Ezzel szemben sokan vannak, 
akik nem akarják elmulasztani ugyan ezt a 
mindig leghangulatosabb j bálát, de viszont 
csak egyszerűbb ruhára telik.

Miután ezek a leánykák a bálon a 
csillogó ruhák mellett egyszerű ruhájukban 
esetleg csak keserűséget .éreznének és vég
eredményben a bál hangulatát rontanák, a 
Levenie-egyesül$t egyenesen felhívja és el-* 
várjs a hölgyektől és az uraktpl, hogy addig, 
arrüg régi fényünkben és gazdagságunkban 
nem pompázhatunk — egyszerű külsőben — 
de inkább a lélek, a kedv, az öröm pompá
jában tegyük úgy a saját magunk, mint 
embertársainknak kedvesre a február 10-iki 
Leventetiszti bálát.

Nehéz időket élünk. Nem szabad ma 
fényűzést folytatni. De £  „Szebb jövcT-re 
csak úgy van jogunk és csak úgy remélhet
jük, ha a bajban és kopott ruhában is tu
dunk még mosolyogni.

*

A levente-egyesület- korlátolt számban 
személyenkénti 1*50 P-ős aszlali jegyeket is 
ad. Igényelni lehet Marosi László birtoknyil- 
vántartónál (kataszter),
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Jelmez-estély. A Szarvasi Iparosok Bocs- 

kay Sport Egylete február hó 4-én az Ipar
testület helyiségeiben jelmez-estélyt rendez. 
A jelmez-estély alatt két egyfelvonásos kerül 
előadásra. A legszebb jelmezt a rendezőség 
értékes jutalommal díjazza- Az estélyről a 
szépségverseny, a konfetti-csata, az amerikai 
árverés és egyéb mókák sem maradnak el.

Az öcsödi Népkör műkedvelő előadása. Az 
öcsödi Népkör Jordán János rendezésében 
február 4-én válogatott és legrutinosabb 
műkedvelő tagjaival előadatja „Ida regénye" 
cimü négy felvonásos vígjátékot. Az előké
születek befejezésük felé közelednek és az. 
előadást óriási érdeklődés előzi meg.

Álarcos bál. A Szarvasi Kisgazda Ifjak 
Önképzőköre saját könyvtári alapja javára, 
február 10-én a Vigadó összes helyiségeiben 
álarcos bálát rendez. A belépő díjak oly 
alacsonyak, hogy azok mar előre is bizto
sítják az anyagi sikert.

Farsangi tea-est Öcsödön. Az öcsödi 
Iparos Kör február hó 10-én az Iparos Kör 
összes helyiségeiben farsangi kabarét és tea
estet rendez. A rendezőség a tea mellett 
gazdag műsorral kíván kedveskedni vendé
geinek. Az estélyt egy reggelig tartó tánc 
fogja követni. A műsor keretében Öcsöd 
legjobb műkedvelői lépnek fel. Március 4-én 
adják elő a „Falu rosszát”, melyben Finum 
Rózsi szerepét Bodán Margit fogja alakítani. 
Március végére, pedig az öcsödi Kaszinó 
Orbán Sándort, a rádióból előnyösen isméit 
vásárhelyi énekest várja.

Álarcos bál. A Szarvasi Iparos Ifjak 
Önképzőköre február 11-én esti 8 órától az 

Árpád Szálló összes termeiben álarcom 
jelmezestélyt rendez. A belépő dij 80 fillér. 
A rendezőség a közönség szórakoztatására 
elmés meglepetéseket tartogat.

Bál 1934-ben, karnevál,. farsangi kiskáté 
jelmez és estélyi divat, — a jókedvű far
sangnak szenteli februári uj számát a min
denütt nagy népszerűségnek örvendő Tükör. 
A rejtvény, sakk, grafológia és a kozmetika 
rovat pedig a család minden tagját el fogja 
szórakoztatni. Lapunk olvasóinak szívesen 
küld ingyenes mutatványszámot a Tükör 
kiadóhivatala (Budapest, IV., Egyetem u. 4.)

Ü Z L E T Á T H E L Y E Z É S !
Értesítjük a nagyérdemű közönségei, hogy az Árpád-közben lévő 
üzletünket áthelyeztük

a Kossuth-téri róm. kát. emeletes iskola épületébe
(a volt Schwarz Sándor-féle helyiségbe.)

Raktáron tartunk mindennemű őrleményt, gabonát és terményt 
a legolcsóbb árakon.

Naponta friss házikenyér 
a legjobb minőségben kapható.

Kérjük a nagyérdemű közönség szíves pártfogását.

Weiczner Gáspár és Fia
Gáspár-malom.



Korcsolyaverseny Szarvason
Február hó 4. napján (vasárnap) pon

tosan délután 2 órai kezdettel, a SzUTE 
nagyarányú korcsolyaversenyt rendez a 
Sárkány-féle jégpályán.

A versenyben a SzUTE korcsolyázóin 
kivül az ezen sportágat művelő hölgyek, to
vábbá a szarvasi gimnázium, gazdásági tan
intézet és Levente Egyesület gárdája is 
résztvesz.

Szenior-, junior-, hölgy- és gyermek- 
számok lesznek, összesen 14 versenyszám.

Vasárnap tehát városunk sportkedvelő 
társadalmának ritka sportélvezetekben lesz 
része, mert déli 12-ig a Vitéz Terstyánszky- 
emlékverseny mérkőzéseiben gyönyörködhet, 
minthogy azonban a vivóverseny délután 5-ig 
szünetel és csak ekkor kerül sor a döntő- 
-mérkőzésre, ezen időközt sportszerűen fogja 
kitölteni a városunkban ezideig első nagyobb- 
szabásu korcsolyaverseny, melyre az ifjúság 
máris lázasan készülődik.

Gyümölcsfavédelem
Tavaszi teendők a  gyümölcsösben

Szarvas nagyközség elöljárósága a m. 
kir. földművelésügyi miniszter és a növény- 
védelmi körzetvezető rendelete alapján fel
hívja a gyümölcsfatulajdonosokat, hogy azok 
téli tisztogatását, a legfontosabb állati és nö
vényi kártevők elleni védekezést már most 
kezdjék meg és a legsürgősebben hajtsák 
végre. A gyümölcsfákról a beteg, leperzselt, 
elpusztult, zsugorodott levelű ágakat, hajtá
sokat és termést távolítsák el, az okozott 
geb^t.^üjnölfiííai^ti^noyal.áíközQnséges 
kátrányt másfél óráig főzve) kenjék be. A 
fáról lehullott, eltávolított gallyakat, leveleket 
gondosan szedjék össze, égessék el, vagy 
ássák el mélyen..Különösen fontos a fákon 
maradt, száradt kemény, gyümölcsmumiák 
eltávolítása és megsemmisítése. A gyümölcs
fák talaját ássák fel. Ezen élőmunkák lehe
tőleg február végéig elvégzendők, hogy a 
.tavaszi védekezést , ne gátolják. Ajánlatos a 
gyümölcsfák kérgének lekaparása, amire jól 
használható a répa-egyelő, továbbá drótke
fével, énnek híján akár kukoricacsutkával 
.való' ledörzsölése. áz összevissza nőtt fako
ronák megritkitása, különösen a beteg, elhalt 
ága kivágása. Az elöregedett, beteg fákat 
legjobb véglegesen kivágni,' mert nem ér
demlik meg a költséges munkát. Ugyanígy 
a nem nemes, vagv éppen elvadult gyümöl
csű fák sem érdemelnek ápolást, inkább 
kivágandók s helyettük inkább nemes fajta 
és itt legjobban termő gyümölcsfák ültetendök.

A helyi bizottság, valamint a növény- 
védelmi körzetvezető a gyümölcsösöket már
cius 15-étől kezdve felülvizsgáljak. A mulasz
tókkal szemben a legszigorúbb megtorlást

lesz kénytelen ajz elöljáróság alkalmazni. 
Értsék meg a gyümölcsfatulajdonosok, hogy 
a vonatkozó rendelkezések az ő érdekeiket 
vannak hivatva felőmozditani s értsék meg, 
hogy nem érdeméi kíméletet az a gyümülcs- 
fatulajdonos, aki a legszükségesebb védeke
zések elmulasztásával hiábavalóvá teszi a 
szomszéd gyümölcsfatuiajdonos költséges és 
fáradságos munkáját.

Megalakult a sakk-kör Szarvason. Azok 

a lépések, melyeket Szarvas sakkpártolói 
egy egyesületben való tömörülés érdekében 
tettek, befejezést nyertek a keddi közgyűlé
sen, melyen szépszámú sakkozó egyakarattal 
elfogadta az alapszabályokat, helyeselte a 
programpontokat, s megegyezett a helyiség
nek, összejövetelék időpontjának, tagdíj ösz- 
szegének megállapításában. Egyhangú tet
széssel választottá meg a közgyűlés elnökké 
dr Aszódi Imréi, alelnökké Holéczy Bélát, 
főtitkárrá dr Poddni Pált. A társadalmi kü
lönbséget nem ismerő kör szép és lelkesült 
megalakulása garancia arra nézve, hogy 
városunk eredményes munkáju, pártolt és 
közkedvelt egyesülete lesz.

Az öcsödí hid ügyében e hó 20-án szállt 
ki Öcsödre Pánczél József dr vármegyei fő
jegyző vezetesével egy bizottság, mely a 
hidat felülvizsgálta és annak sürgős kijaví
tási szükségét állapította meg. Az előirány
zott munka körülbelül 34:000 pengős fedeze
tet igényel és antfál nemcsak ipari munkások 
de kubikusok is - tnyemek elfoglaltságot. A 
munkálatok az áradás elmúltával azonnal 
megindulnak és cmég ez év őszén fejeződ
nek- be. ilaít: v.--' í

' : - Egy biztos tfyk 'Fejfájás ellen hatásos

szer az Aspirin. De tudja-e, hogy igen jó 
hatású más esetekben is ? Erősíti a szerve
zetet a meghűléses megbetegedés elleni 
védekezésben és * megszünteti rheumatíkus 
fájdalmakat. Hogy azonban csalódás ne érje 
kérje mindig az efedeti, csomagolást a Bayer- 
kereszttel.

Megjelent az Aranykalász legújabb száma, 
melynek szakcikkei közül figyelmet érdemlők 
Oravecz Pál „A tejtermelés jövedelmezősé
gének fokozása", és Reisinger Oszkár: „A
járványok elleni védekezés" cimü gyakorlati 
tanácsokat tartalmazó ismertetések. Érdekes 
részletei miatCelevepséget ad a lapnak Abloncy 
István beszámolója Dobay Károly öreggaz
dánál tett látogatásáról. Hangulatos reflexiót 
ad Patay János és_ kedves a baráti szálak 
állandó erősítését, célzó öreggazda rovat 
Lászlóffy István tollából.

Gyakorlati javaslat a gazdasági válság 

megoldására. Értékes és szokatlanul éles 
szemre valló megfigyelései, megállapításai 
miatt érdekes könyv jelent meg a fenti cí
men a könyvpiacon. Szerzője Székelyhidasi

Sebestyén Lajos oki. mérnök Debrecenben. 
Munkájában kitér az angol . és amerikai 
pénz átértékelésére is és a mi súlyos.gaz
dasági válságunk okául a tőke tartózkodá
sát, a vámok tulmagas voltát, az elviselhe
tetlenül nagy háborús adósságokat, a túlmé
retezett adórendszert nevezi meg. Állítása, 
hogy az eldugott tőke nem tölti be eredeti 
hivatását, teljesen helytálló. A szerző sem 
az inflációnak, sem a devalvációnak nem 
híve, de mégis tud tanácsot adni arra, hogy 
pénzünk százalékos csökkenését miként le
hetne átvinni a gyakorlati életbe. Ugyanezt 
a módszert jóval a könyv megjelenése után 
pendítette meg debreceni beszédében gróf 
Bethlen István is. E mód kiküszöbölné a 
pénz elrejtését és felhalmozódását és uj vér
keringést vihetne bele halódó gazdasági 
életünkbe. Ez a rendszer az úgynevezett 
csökkenő pénz rendszere biztosítani tudná 
a pénz békebeli állandó hullámzását. A 
könyv, melyet mindenkinek, aki a mai zűr
zavaros gazdasági kérdésekben tisztán akar 
látni és akit érdekelnek a mának bizonyta
lansága közepette a holnap problémái, 
tanácsos elolvasni, egy pengőért kapható a 
szerzőnél (Debrecen, Fürdő ucca 2.)

Kondorosi népmozgalmi adatok. A kondo- 
rosi ev. egyházban a múlt 1933. év folyamán 
keresztelés volt 189, ebből fiú 108, leány 81. 
Szarvasi határból 32 fiú és 15 leány. Ezek
ből házasságon kívüli 6 fiú. 6 lány, ebből
3 gyermek szarvasi. Iker 1 pár. A szülöttek 
száma 24-el kevesebb, mint a múlt évbén. 
Halálozás volt 89 és pedig 41 fi, 48 nő, 9 
férj, 16 feleség. 6 özvegy férfi, 11 özvegy nő
1 ifjú és 3 hájadón, 6 iskolás gyermek. Há
zasságot kötött 46 pái.1ebből tl&ta étén&é~ 
likus 37, vegyes pár 9. Konfirmált 160 gyer
mek, 83 fiú, 77 leány. Úrvacsorához járult 
1025 személy, beteg 13 esetben. Ev. is
kolás növendékek száma 754. Egyháziadót 
az év végéig 962-en fizettek.

Kuna P. András örökébe a Nemzeti Egy
ség Mezey Lajos dr kunszentmártoni ügyvé
det jelölte, ő  tehát a párt hivatalos jelöltje. 
Mivel pedig, a 7500 szavazóból Mezey aján
lási iveit 6320-an írták alá és a hangulat is 
a hivatalos jelölt melleit van, megválasztása 
bizonyosnak vehető.

Kinevezték a védett birtokok felügyelő- 
bizottságát Az igazságügyi, a földművelés
ügyi és a pénzügyminiszter a szarvasi járás 
védett birtokai részére a felügyeleti jog gya
korlása végett kinevezte a rendes és póttago
kat. A kinevezett tagok a közeli napokban 
teszik le az esküt a vármegye főispánjánál.

Kapható: Meitner Som a
fűszer- és vegyeskereskedésében, Szarvason.

[niíiinimMMmiiiiiiiJMüijiimiiiJJlümQiifníliniiifülii::

X RÁDIÓ, VILLANY, CSILLÁR, KERÉKPÁR! 
♦  RÉSZLET ♦  CSERE ♦  KÉSZPÉNZ ♦

AZ ÖSSZES MAGYAR RÁDIÓGYÁRAK ÚJDONSÁGAI!

Rádió- és villanyjavitást, szerelést minden elfogadható áron'jótállással végez:

SZTREHOVSZKY M. cég,
PIACTÉR, (AZ ÁRTÉZIKUTTAL SZEMBEN) TELEFONSZÁM: 59.

Magyar pengőért magyar árut vásárolj! 100%-ig állja a versenyt a külföldivel
szemben [
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FOGROMLÁSÁT 
100 °|o-ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájvizessencia.

Vezérképviselet GLÜCK JENŐNÉL, 
Budapest, VII., Károly király ut 1.

Szarvason lesz a harmadik gazda
érdekképviseleti gyűlés

J\ Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara báró Vay László elnökkel és Vitéz 
Czeglédy Béla igazgatóval képviselteti magát

A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara a 
múlt év őszén két izben tartott már közsé
günkben gazdaérdekképviseleti gyűlést, me
lyeken a debreceni mezőgazdasági kamara 
kiküldöttje tájékoztatta községünk agrár
lakosságát a mezőgazdaság időszerű kérdé
seiről és a gazdatársadalom töryényes érdek- 
képviseletének tevékenységéről.

A rendkívül nagy érdeklődés mellett 
megtartott gazdagyüléseken Varga László 
.kamarai titkár képviselte a kamarát, aki a 
Sjazdatársadalom legszélesebb rétegeinek ro- 
rkonszenvét érdemelte ki és nyerte el rend
kívül tanulságos és hasznos előadásaival

s községünk gazdatársadalmának érdekében 
a kamarán keresztül végzett munkásságáról.

A február 4-én megtartásra kerülő har
madik gazdaérdekképviseleti gyűlésre báró 
Vay László kamarai elnök és Vitéz Czeglédy 
Béla kamarai igazgató is Szarvasra érkeznek 
és nyilatkozni fognak a Tiszántúl mezőgazda
ságának és agrártársadalmának aktuális kér
déseiről.

Községünk gazdatársadalma rendkívül 
nagy éreeklődéssel tekint a harmadik érdek- 
képviseleti gyűlés elé, melyet a Tiszántúl 
agrárvezéreinek megjelenése országos ese
ménnyé emel.

>
Szarvas gyomra az 1933. évben

Városunk naponként átlag 600 liter bort fogyasztott

Az újév első hónapjában lapunk minden 
-száma városunk valamelyik intézményének 
^elmúlt évi statisztikáját dolgozta fel.

Utolsónak hagytuk városunk .fogyasztási 
, 4s italadó hivatalának valamennyi előző 
^statisztikánál érdekesebb adatait.

Ezek szerint Szarvas az 1933. évben 
220.199 liter bort fogyasztott, ami az előző 
*éyi 179.550 literhez viszonyítva kb. 40.000 
liternyi többletet jelent. A magyar bor ala
csony ára e számban éreztette feltűnő há
lását. így Szarvas lakosságát 28.000-nek véve,
-városunk mindenegyes polgárára (tehát még 
^ ( ^ f s ^ ^ jt r e .js).Má?, 8 liternél valamivel 
jtevesebS mennyiség esett.

Jóval kisebb volt a fogyasztás szeszben:
17.077 liter, még az előző 1932. évi 17.670 
Jitejrel szemben is. , *

Ugyanígy szembetűnő az apadás a 
sörnél: mig 1932-ben 20.129 liter, addig az

1933. évben már csak 12.907, tehát 40 szá
zalékos. J

Szarvasmarhából az 1933. évben 172 
db (1932-ben 200 db), borjúból 278 db (előző 
évben 414 db), sertésből,. 953 db (az előző 
évben ugyanannyi), juhból pedig 714 db 
(az 1933. évben 874 db) került levágásra.

Az átlagos napifogyasztás tehát italokból: 
borból 600 liter, szeszből:: 46 liter és sörből 
35 liter; húsból pedig: fél tehén (vagy ökör), 
háromnegyed borjú, 2 db juh és 2 és fél 
sertés. j-

Ezekben az adatokban természetesen 
nincsenek bent a kéz alatt vett, be nem je
lentett italok és a tnajánházakngl vágott' 
állatok. (

A fenti adatokat Fecske Pálné umő a 
helybeli fogyasztási és itúladó hivatal keze
lője - bocsátotta . szerkesztőségünk rendelke
zésére.

A Nemzeti Egység vasárnapi válásztmányi 
jyűlése nagy érdeklődés mellett ment vtégbe. 
A  vezető titkár és a körzeti titkárok jelen
tését egy fesztelen eszmecsere követte, mely 
-a gyűlésnek eredetileg egy érában megszabott 
idejét a kétszeresére nyújtotta. A választ
mány a megállapodás szerint minden hó 
utolsó vasárnapján rendszeresen összejön és. 
.munkájába az ifjúságot is belevonja.

Népművelési előadás. Az Iparos Ifjak 
Önképzőkörében vasárnap délután Orosz 
Iván szerkesztő saját úti élményei alapján 
Felső-Olaszországról népies ismertetés for
májában föld- és néprajzi vonatkozású elő
adást tarlóit.

Világraszóló találmány a Hyperdent száj
víz essencia, mert fogai romlását 100 száza
lékig megakadályozza, mozgó fogait meg- 
•erösiti, a szabadalmazott és nagy ezüst 
éremmel kitüntetett Hyperdent szájvizessencia.

Száraz tűzifát, 
darabos szenet

rendeljen
BÜK ADOLF-nál
Telefon 26. Piactér.

Kedvezményes takarn̂ nyvetőmag-akció. A
Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara ezúton 
közli az érdekeltekkel, högy a takarmány- 
növények szántóföldi termelésének propagá
lása céljából pillangós 'takarmánynövények 
magjának kedvezményes áron való kiosztá
sára kapott megbízást a m. kir. Földmivelés- 
ügyi Minisztertől. Az akció keretében lóhere
mag és lucernamag, tavaszi bükköny somkóró, 
homoki borsó, csillagfürf és nyulszapukamag 
kerül kiosztásra, a vetőmagvak nettó vétel
árából általában 30 százalékot a homoki 
borsónál 40 százalékot Ititevő árkedvezmény 
mellett. A vetőmag-igényt vagy közvetlenül,, 
vagy a községi elöljáróság utján kell be
jelenteni a kamaránál. '

A SzÖSz 81. össftjövetele A SzÖSz feb
ruár 3-án, szombaton este 8 órakor tartja 
81. rendes havi összejövetelét. A tárgysoro
zaton szerepel dr Petrovics György „Szarvasi 
Emlékek" cimü felolvasása és dr Kovács 
Sándor magyar történelmi előadása.

A SzÖSz adománya. A SzÖSz választ
mánya megható módon adta tanujelét a régi 
iskolához való ragaszkodásának azzal a 300 
pengős ádományával, melyben a következő 
gimnáziumi alumneumi tanulók részesültek: 
Dóra József, Honéczy • Pál, Juhos Gyula, 
Kollár András, Papp Endre, Hraskó Béla, 
Trucz Lajos, Konyecsny Samu.

Hirdessen lapunkban!

Méhészek figyelmébe. A szarvasi méhész
kor folyó évi február 4-én délután 2 órakor 
az állami elemi leányiskola tantermében elő
adó gyűlést rendez, melyre a tagok minél 
nagyobb számban való megjelenését kérjük. 
Ez egyben közgyűlést előkészítő választmányi 
ülés is lesz, mert március első vasárnapján 
lesz a közgyűlés. Választmányi tagjaink: 
Fábri János, Bernát János, Darida Mihály, 
ifj. Borbély Mihály, Mrsan János, Lapis Pál. 
Podani János, Pribelszky György, Zsigmond 
János. Gyebnár György, Galáth János, Kot- 
van János, Fábri Ferenc, Czesznak János, 
Erneszt Mihály.

Felhívás az állástalan diplomások nyilván
tartása végett Lapunk egy izben mar közölte 
hogy az állástalan diplomás ifjúság elhelye
zésének elősegítése céljából megelakult a 
fővárosban: az „Állástalan Diplomások Or
szágos Bizottsága", melynek elnöke dr Illés 
József egyetemi tanár és a bizottságban 
benne vannak valamennyi pártnak ország
gyűlési képviselői. E bizottság most lapunk 
utján is kéri az állástalan diplomás ifjúságot 
hogy közölje nevét és pontos címét az 
ADÖB-val, mely e jelentkezés alapján min
denkinek két darab kérdőívet küld kitöltés 
végett. Okmányok melléklése felesleges.

Műsoros, népművelési előadás. A Közép* 
halmi Magyar Olvasókörben február 4-én 
este 6 órai kezdettel népművelési előadás 
lesz a következő műsorral: 1. Himnusz. 

-Dalkaii'ének. 2.-wLesz tnég • -Magyarország" 
Gyökössy - Endrétől. Szavalja: Janowsky
Mihály. 3. Dalkari ének: Millió a csillag . .. 
Szőke Tisza . . .  4. Pozsony. Hajdú Istvántól 
Szavalja: Litauszky Erzsébet. 5. Csorda- 
eresztés után. Egyfelvonásos vígjáték Már- 
kovits Gyulától. Előadják: Gaál Judit. 
Gyurcsan Erzsébet, Rómer Judit, Janecskó 
Zsuzsa, Litauszky Erzsébet, Hraskó Tamás 
Litauszky György, Plachi Mihály, Rómer Pál, 
Tóth András. Bankó Pál, Trabach György 
és Oncsik Pál. 6. Dalkari ének. Húzzad 
cigány . . .  Csillag elég ragyog . . .  7. A  
mama kedvence. Monológ. Előadja: Hraskó 
Tamás. 8. Dalkari ének. Felleg borult... 
Nádfedeles . . .  Még azt mondják. . .  A 
belépti díj személyenkint 20 fillér. A tiszta- 
jövedelem a Középhalmi Magyar Olvasókör 
könyvtár céljaira lesz fordítva. A dalárdát 
Rohoska Mátyás vezeti. Konferál Molnár 
László.

Özvegyi ellátás. Békésvármegye törvény- 
hatósági bizottsága legutóbbi közgyűlésén 
megállapította néhai Hajas István községi 
járlatkezelő és Láocossy László községi anya
könyvvezető özvegyének özvegyi nyugdiját 
és lakáspénzét. Az ellátási dijak nevezett 
községi tisztviselők halálát követő negyedik 
hónap elsejétől lépnek életbe.

Anyakönyvi hirek
Születtek: ifj. Uhljár János fia Pál 

László, ifj. Jancsó Pál fia Pál, ifj. Kontár 
János leánya Zsuzsanna, ifj. Kelcsi János 
fia János, Bezzeg Mihály leánya Anna, 
Sztricska Pál leánya Mária.

Házasságot kötöttek: Gerhát György 
Komár Judittal, Paluska András Medvegy 
Annával.

Meghaltak: Szeljak András 41 éves, 
Maglóczky János 42, Zrak Mihály 79, Pal- 
kovics Sámuelné 77 éves.



Néhány szó a második száma községié és kororyosi 
tanfolyamról $ § nüntasjárási látogatásról

Dr Molnár János község vezetőorvos tollából

Szerző észrevételei és megfigyelései a községi orvosok részére 1933. év őszén rendezett 
tanfolyamon.

A közegészségügyi lörvény 50 éves 
jubileumán csodálattal párosult tisztelettel 
hódoltunk a kiváló jogalkotás megteremtője 
emlékének. Az általa kodifikált s ma is 
fenntartás nélkül elfogadható alapelvek 
gyakorlati megvalósítása azonban megfeneklett 
hazánk kedvezőtlen kulturális és gazdasági 
helyzetének s a törvény messze jövőbe ki
ható kívánalmainak inkoordinációján. — 
Történelmünk megannyiszor ismétlődő tra
gikuma, hogy vezető embereink párttusákba 
mérülten közönnyel viseltettek nemzeti lét
érdekeinkbe mélyen belevágó ügyék iránt. 
Közel félszázada létezett már az 1876. 
XIV. t. cl s mindenkori kormányférfiaink — 
csekély tiszteletreméltó kivétellel — kevés 
érdeklődést tanúsítottak közegészségügyünk 
iránt, mi több, ellenszenvvel elzárkóztak 
fejlesztése elől.

El kellett jönnie a nemzetpusztitó há
borús vérzi'vatarnak, majd folytatólagosan a 
születések arányszáma ijesztő mérvű esésé
nek, mielőtt ráeszméltünk, hogy fenyegetett 
nemzeti létünk biztosítása érdekében meny

nyire megszívlelendők Fodor József remek
műve nemes intentiói.

A nagy világégés után szembeötlővé 
vált közegészségügyünknek sok hiányossága, 
nagy elmaradottsága. — Ezen tarthatatlan 
állapot felismerése indította a kormányzat 
erre hivatott tényezőit a közegészségügyi 
szolgálat intenzivebbé tétele céljából a tiszti- 
orvosi tanfolyamok szervezésére s az Orszá
gos Közegészségügyi Intézet részéről meg
indult széleskörű, az egész országra kiható 
egészségvédelmi munka kimélyitése végett 
minta-járások létesítésére a vidéken, önként 
adódott a továbbiakban a községi- és kör
orvosok tanfolyama beállításának szükséges
sége is, hogy az egyetemen egyoldalúan a 
betegágy mellé nevelt orvosok az egészség- 
ügyi közigazgatás gyakorlati oldalával is 
megismerkedvén, megfelelő előkészítés után 
annál eredményesebben működhessenek a 
háborús pusztítások által megviselt népessé
günk fizikai és szellemi életérejének 
kifejlesztésén.

(Folytatása következik.)

Kedvezőek a vármegyei tűzrendészet!
viszonyok 

Közel 800.000 pengővel kevesebb az 1933. évi 
tfiíkár/mimt az l925. évi

Békés, vármegye tüzrendészeti felügye
lője a napokban terjesztetté be az alispánhoz 
a tüzrendészeti kormányrendelet alapján 
teendő negyedévi jelentését. A részletéé je- 
lentésből megállapítható, hogy a vármegye 
tűzrendészet! viszonyai az 1933,. évben ked
vezőek voltak. A tüzrendészeti intézkedések
nek betartásával és a gyakori ellenőrzésekkel 
sikerült úgy a tűzesete^-számát, mint a tűz
kár összegét csökkenteni.

Az 1̂ 32. évben a tüzesetek száma 
224, a tűzkár összege pedig 218.574 P volt. 
Ezzel szemben az 1933. évben már csak 
174 tüzeset volt, a kár összege pedig 117.562 

pengőt tett ki. Ezek szerint a tűzkár össze
gének csökkentse 46 százalékos javulásnak 
felel meg, a tüzesetek száma pedig több 
mint 22 százalékkal csökkent Az 1925, évi 
állapothoz viszonyítva pedig az 1933. évben 
csökhem 800:000 pengővel kevesebb a tűzkár 
összege. Ez országos viszonylatban is igen 
szép eredmény és aiTa enged következtetni, 
hogy tűzrendészetünk 10 év alatt hatalmas 
lépésekkel fejlődött.

A vármegye tüzkáradataiból azt álla
píthatjuk meg, hogy közigazgatásunknak si
kerűit többszázezer pengővel csökkenteni a 
tűzkár összegét, ami az ország mai súlyos 
gazdasági helyzetében kétszeresen örvende

tes siker.
Tűzrendészetünk magas színvonalra 

való emelése Márky Barna dr alispán ér
deme, aki a vármegye lakosságának érdekeit 
minden tekintetben a lemesszebbmenő mó
don a szivén viseli.

Muskátli virág minden lányos háznál 

díszük, ugyanugy nem hiányozhat egy lányos 
háznál sem a Muskátli kézimunkaújság. Kap
ható mindenütt. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest. VIII., Rákóczi-tér 4.

Nagyszámot kiváló minőségű tenyészt 
állatanyaga lesz 

az országos mezőgazdasági kiállításnak
-i

Az országos« mezőgazdasági kiállítás 
. rendezősége megk f̂cdtér a' kiállítás tenyész- 
állatcsoportjába jaguár 15-ig történt bejelen
tések feldolgozásártiés összegezését. Örömmel 
állapítható meg, hogy á nagyszámú bejelen
tés meghaladjá a| mult évi kiállítás sikere 
alapján fokozott Várakozásokat is, az összes 
állatfajok csoportjában jóval több állatot je
lentettek be, mint^ámerinyit a múlt évbén 
kiállítottak.

A hízott á|latq}i kiállítási jcsoportjaugyan
csak jóval népesetfb lesz a múlt esztendeinél. 
A bejelentett tenyészállatanyag minősége is 
igen' kiváló.

A várható tenyészállatvásári forgalomra 
vonatkozóan ma még. természetesen nem 
lehet jóslásokba bocsátkozni, azonban máris 
igen kedvező .előjelnek tekinthető, hogy a 
kiállítani szándékozó tenyésztők a kiváló 
minőséghez'mértei^ mérsékelt árakat közöl
tek a rendezőséggel, másrészt a kezdeményes 
tenyészállatbeszerzési hitel iránt a vásárolni 
szándékozók részéről minden előző évit 
meghaladó nagy érdeklődés mutatkozik.

U R A H I
' .. -1 '

JóJ jár, lia  a  közkedvelt 

»GIPRISSIMA CREPE DE CBINE«m»*1
óvja magát.

• M I N D I G  J Ó . «

Kapható minden gyógyszertárban, jobb dro
gériában és illatszertárban.

Szarvas állategészségügye 
1933sban

Dr Déri Ármin járási és Pogány Béla: 
községi állatorvosok jóvoltából közzétehetjük- 
községünk állategészségügyének 1933. évi. 
statisztikai adatait.

1. Ezek szerint sertéspestist 51 udvar
ban állapítottak meg. A megbetegedett ser
tések száma 203 volt. Ezekből meggyógyult 
40, elhullott 163.

2- Sertésqrbáncot az elmúlt esztendőben 
nem jelenteitek.

3. Lépfenét 5 udvarban figyeltek meg- 
Megbetegedett 8 szarvasmarha és 1 juh. 
Elhullott 5 szarvasmarha és egy juh. Elhullott:
3 szarvasmarha.

4. Baromfi-koleráról >nem érkezeit be: 
jelentés.

5. Veszettség 5 udvarban fordult elő' 
Megveszett 5 eb.

6. Szimultán oltást kapott sertéspestis: 
ellen 5.070 db sertés, sertésorbánc elleni 
oltást pedig 5572 db. Lépfene elleni oltást 
hajtottak végre 305 lovon, 2396 db szarvas- 
marhán és 1306 juhon.

7. A községi dögtér forgalma az 1933. 
wtysjh; összesen 47 hulla«yölt, ebből 16 niagy 
állaté. 31 kis állaté.

Ez a statisztikai kimutatás az 1932. évi
hez képest örvendetes különbségeket mutat. 
Egyrészt azt látjuk belőle, hogy a sertések 
gyilkosa: a pestis ̂ rősen alábbhagyott pusz- 
til^ávaj, inásrészt pedig, bpgy az oltó^r^jsf 
olcsóbbodása több állattartó gazdát serkeii- 
tett állatainak vészelleni beoltására.

Megjelent a Milliók Könyve legújabb sítóma, 

ára 20 fillér. Minden számhoz keresztrejivény 
értékes dijakkal, amelyekre mindenki egy
forma eséllyel pályázhat, aki beküldi rejtvény- 
megfejtését a Milliók Könyve szerkesztősé
gébe. Nagy rejtvényolimpiász. Előfizetési dija 
negyedévre (13 regény) 2‘40 pengő. Kapható 
Nagy Sándor könyvkereskedésében.

A „Magyar Lányok" a müveit magtár 
lány hetilapja. Mutatványszámot készséggel 
küld a kiadóhivatal, Budapest VI. Andrássy 
ut 16. Előfizetési dij negyedévre 4 pengő.

£)
SZŰCS villamossági és műszaki vállalat.
Rádió, és nikkelező üzem SZARVAS, (Színházzal szemben). S IN G ER varrógép-képviselet.



Felhívás. A „mangolzugi társulat” tulaj
donosai felhivatnak, hogy gyümölcsfáikat 
külön-külön megjelölve, mennyi az alma, 
körle. cseresznye, meggy, dió, kajszibarack 
és szilva, összeírva sürgősen február 8-ig 
jelentsék be az elnöknél, Fabriczy Györgynél
III., 115. szám. (posta mögötti ucca).

Hitelt elfinyös feltételek méllett úgy sze
rezhet, ha terményeit a Szarvasi Takarék- 
pénztár termény- és áruraktárában tárolja. 
A Szarvasi Takarékpénztár termény- és áru- 
raktára mindennemű terményt elfogad táro
lásra, olcsó díjtételek mellett.

Pályázat A Mezőgazdasági Sajtószemle 
havi pályázatot ír ki. A pályázatokat az il
lető hónap utolsó napjáig kell rövid, tömör 
fogalmazásban a Mezőgazdasági Sajtószemle 
szerkesztőségének címére (Budapest, V., Bá
thory ut 24. fid.) beküldeni. A pályázatok a 
következők * Februárban: „Hogyan bírhatjuk 
rá magyar gazdatársainkat az istái lótrágyának 
■annyira fontos, helyes kezelésére ?“ Március
ban: „Mit tanultunk leghasznosabbat a ta
vaszi mezőgazdasági kiállításon?*'

„A Hét Nap" címmel Szakács Andor 
országgyűlési képviselő szerkesztésében poli
tikai lap jelent meg. A két elsőszám bőséges 
és rendkívül érdekes tartalmánál fogva érde
mel figyelmet. Ára 20 fillér. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal Budapest VI., Podmaniczky 
utca 27.

Az Én Újságom a magyar gyermekek 
szórakoztatója. Mutatványszámot készséggel 
küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. Ándrássy 
ut 16. Előfizetési díj negyedévre 2 pengő.

Alku nélkül vásárolhat
női és férfi harisnyákat, férfi és női bőr- to
vábbá szövöttkeztyOket, sapkát, sálakat, pul- 
lovert, férfi ingeket, gallérokat és mlndéVf- 
félé ruházati, továbbá frdütharcoé ruha 
és felszerelési cikkeket:

KÓCZY LAJOS cégnél
ahol minden egyes cikkén a szabott árak 
fel vannak fürifefve, miáltal

ai túlfizetés ki Van zárva.
NÍíí pullóverek.................   .. 4'50 P
Erős köpper, alsónadrágra (1*50 P) 1*40 P
Erős tollálió angin....................... 100 P
„Viskose“ ruhaselyem 
itiirrden színben (4’50). . . .  . 3*90 P 
Creppdechine minden színben . . 2*90 P 
Térínisz ftanell . . . . . . 0*48 P
Férfi fehéring (5 '5 0 ).................4'80 P
Duplagallér..............................—‘90 P
Színes önkötő nyakkendő (1'30P) 1*10 P 
Fekete önkötő nyakkendő . . . 1'50 P
Téli szövött kesztyű (195 P) . . 1*60 P
Bélelt bőr férfi kesztyű (7‘50 P) . 6*50 P
Svéd bélelt krém kesztyű . . . 2'50 P
Férfi hosszú köpper alsónadrág . 3‘80 P

Derékszíj príma minőség, vállszíjjal
és alátétlel együtt.....................5 20 P
Bajtársi sisak.............................  6 50 P
Sisakjelvény............................. 1 "20 P
Tölgyfalevél............................. 0*10 P
Vállzsinór, tiszti.....................  070 P
Vállzsinór, altiszti és legénységi 0'50 P 
Éremszalagok .........................  0 20 P

Általában frontharcos ruházat elkészítésére 
vonatkozó mindenféle felvilágosítás és a sza
bályszerű rendelés nálam eszközölhető.

A kelme raktáron van. A kabát készítési 
dija Lodenből 6 P, a nadrágé kamgárnból 
3'50 P, A frontharcos szabó a fenti díjért 
köteles elkészíteni azt.

Igazolványokhoz érmek is beszerezhetők. 

Árusítás csak készpénz ellenében!

Szerkesztői üzenetek

Kéziratokat nem önünk meg-és nem adunk vissza.

öcsodi* A trafikengedélyeket a pénzügyminiszter 
adja, de ne tápláljon túlsók reményt kérésének kedvezd 
elintézésével szemben. A pénzügyminiszterhez címzett 
kérelmet a gyulai m. kir. pénzügyigazgatósághoz kell 
benyújtania és esetleg vegye igénybe a Nemzeti Egység 
vezetőinek a közbenjárását is.

V* F« Mlssiones — Argentína. Levél helyett igy 
küldünk üzenetet, Az említett cikket nem kaptuk meg. 
Öt kérdésünkre sem küldte meg a választ. Írja meg 
ezenfelül, hogy 10 szegény, tehetséges magyar ifjút 
miként lehetne az Önök eldorádói környezetében jól 
elhelyezni és részükre valamilyen jövőt biztosítani. 
T íz  nehéz sorsban lévő, földre sújtott szülő válláról 
venné le ezzel a terhet és azok áldása kísérné jótékony 
teltél

Névmagyarosítás. A kedd délig kezünkhöz érke
zett levelek íróinak a következő névcseréket ajánlhat
juk : Filyó helyett Fülöpöt, Miklya (Miklósba) helyett 
Miklós-t, Trnovszky helyett Tarnócay-t, Bulik (Dagana- 
tocska)helyett Domby-t,Halmi vagyDombay-t,Behán(Futó) 
helyett Sebess-t, Janúrik (Jankó) helyett Jákó-t, vagy 
Jánossy-t és Mrena helyett (ebben az eredeti formájá
ban Kövi ponty-ot jelent, míg Mrna fajtalan-l) Halassy-t, 
vagy Halast. Lapis pedig különben is magyar eredetű 
szó. A Lapos szó régies alakja. Csak különös meg- 
okoléssal engedik meg annak a megmagyarositását.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 7*40 -  7*50
Tengeri . . . 5*50 -  6*10
Árpa . . . . . *— -  510
Zab . . . —■— -  6 —
Lucerna . . . . 110 — —115*—
Tökmag . . . . 24 - — 25-

■  P o n t o s k i s z o l g á l á s !
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Értesítés.
s  -

Örömmel értesíiertv vevőimét, hogy 
dacára a nehéz gazdasági viszo
nyoknak, előnyös •tételeim folytán 
az idén is kedvéző> ipzetési feltéte
lek mellett bocsáthátom rendelke
zésükre egész évi tü2élő szükség
letüket. ÁJIandó készletet - tartok 
hazai és import tűzifában, legjóiib 
minőségű fáziu szra&bea és vilkg- 
hirü btttUpestí gázkdksiökban.Elő- 

jegyzéséket már elfogadók és azo
kat sorrendben leszállítóm.

Schlésinger Sámuel
Telefon titöbkerekedő, ^  18*
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M  Előnyös fizetési feltételek! M

Kóczy Lajos . 
divatáru kereskedő 

közleménye
A magyar szövetből készült ruha mél

tóan hirdeti a magyar kéz és a  magyar 
ész munkáját

Most már csak a társadalomra vár 
a kötelesség, hogy a magyar ipar fejlődé
sét alátámassza.
ÁZ IPÁRVÉDELENÍ, ORSZÁGVÉOELENÍI

Pengős és félpengős regények 

kaphatók Nagy Sándor könyvkeres

kedésében.

TíinrlÁriliiaLr11 8 legelterjedtebb ma
i l ■ U l lU C I  UJJuV\ gyár kézimunka-ujség. 
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen 
küld Budapest, IV. kerület, Szervita-tér 8. szám

A Szarvasi Közlöny 
hirdetései eredményesek!

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivata 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I., Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. Nyomoz, megfigyel, informál, adatokat be
szerez bármilyen ügyekben Szilágyi Sándor 
magánnyomozó irodája. Békéscsaba Irányi u 2.

. Kiadó lakás kiszolgálásért olyannak, aki
nek. legalább megélhetése van. Cím a 
kiadóhivatalban. . _

. Szoptatós dada ajánlkozik. Cim: III. kér., 
213. szám.

. A Szarvasi Hitelbank épületében a Fenyő. 
László által bérelt saroküzlelhelyiség május
I-től kiadó. Feltételek a bankban megtudható^.

. Egy jó munkás magyar szücssegédet fel
veszek Rigó Imre, Kecskemét, IV. Szarvasu 17.

. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó, 
és a ház eladó, III. kér. 83. szám.

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III., 
163! šž. alatt.

. Méret után férfiingek, női- és gyermek- 
fehérneműk legolcsőbbán készülnek Vóstyár 
Rózsinál, I. kerület, Arany János u. 169. sz.

■ Szalóngarnitjurfi olcsón éladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

. Chevrolet 4 hengeres teherautó igen. 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.

PUBLIKÁCIÓ
,: Kákán. Szenlandrási-ut mellett príma 2 hold föld 
eladó. Jelentkezni lehet az ószőlőkben, V.. 68. szám 
alatt Chugyik TamásnáL . . V . ......
, Akinek használt sezlonja, yqgy divánja van eladó, 
jel. H;. ^66. alatt; ahol egy fejős tehén és ház elac|ó.

Kondacs Jánosnál sertésnek való pelyva eladó. Jel. 
IV., 391.. vagy T.'VIÍ., 13Ö. sz. alatt. _ : ,

Szrnka Mihálynél sertésnek való hérepelyva eladó. 
Jel. T. V., 202. szám alatt Jt ^

Özv.;Murányi Sándorriériál hereszéna eíoŐó. Jel. T. 
IV.. 108. alatt. • •

Pered Mihálynak Kákán 8 hold földje féltanyával- 
eladó. Jel. T\ 11. 185. sz. alatt ,

Mihálynál hereszéna, árpaszalma, tengeriszár, 
pelyva ^eladő 1V̂  92. szám alatt. .

András Jánosnál Inkei-Kákán pelyva,: árpaszal ma. 
és tengeriszár eladó. X.. iJ* 385.vsz. aíatt. :

; / Szeljék Jánosnál sertésnek vaTó pelyva eíadó. Jfel. 
T- 11., 100*. s'z. ala’tt í , t i

Egy komenciós bérest és égy idősebb bentkosztbs 
cselédei keres dr Lőwy Gyula ügyvéd. j,

Az álemető alatt pótlékok és kenderföldek eladqk. 
Jel. Darida Györgynél 1.. 432. sz. alatt ahol kovács- 
szerszámok is eladók. i

Sonkoly Jánosnál Csabacsüdön egynegyed palj&a 
legelő .eladó. JeL L, 116. sz. alatt ,

Kunszentmártmártonban az országos vásár február
II-én lesz. .

Zahorecz Pálnál buzaszalma. törek és pelyva eladó.
Jel. Krakó 6. szám alatt. <

Özv. Medvegy Györgynénél a Sárkány-dűlőben 500 
kéve tengeriszár eladó. Jel. 11.. 180. sz. alatt 

Rómer Györgynél egy gyalupad és trágya eladó. Jel.
IV., 246. szám alatt.

Szalai Mátyásnál 1 tehén 2 borjúval eladó. Jel. T.
IV., 246. szám alatt.

Gyurcsán Györgynek. 2 lánc földje haszonbérbe ki
adó. Jel. V., 88. sz. alatt. *

özv. Kornidesz Jánosnénak 600 négyszögöl nyulzúgi 
dinnyeföldje kisebb részben is kiadó. Jel. II. 164 

Matusik Pálnál 1 igáskocsi. 1 vasborona. tengeri- 
csutka és buzatakarmány eladó. Jel. T. VI., 163.

Janis Mihálynénál Ezüstszőlőben fél lánc föld eladó. 
Jel. T. 111.. 461.

özv. Styevó Pélnénál T. III. 169. sz. alatt 3 hold 
föld tanyával eladó.

Krakó 82. számú ház és Mangolban 142 négyszögöl 
dinnyeföld eladó. Jel. I., 410.

Kákán 6 járás közlegelő eladó. Jel. Demján András 
szabónál 1.. 205.



M E G H Í V Ó .

A Szarvasi T ak a rékp én ztá r
1934. február hó 14-én délután 3 órakor Szarvason, székházában tartja

65. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
amelyre a t. részvényeseket meghívjuk.

Szarvas, 1934. február hó. Az Igazgatóság*

T á r g y s o r o z a t :

1. Az igazgatóság jelentése az 1933. üzletévről. ; g

2. A felőgyelőbizottság jelentése, a mérleg megállapítása ; g j 
és a nyereség felosztása.

3. Határozat a felmentvény tárgyában.

4. Félügyelőbizottság választása és díjazásának meg- 
jg  állapítása.

V  | n  ír  a  1 M| A t é f k é Á f i  f  Felkérjük t. részvényeseinket, hogy amennyiben a közgyűlésen résztvenni kívánnak, szives- 
^  * 8  /  *  * C i r l C l C ®  •  kedjenek az alapszabályok rendelkezése értelmében részvényeiket a közgyűlés napja előtt 
az intézet pénztáránál, Szarvason, vagy Budapesten, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál, vagy Békéscsabán, a Békésmegyei Keresi

kedelmi B^nk Rt-nél letenni.
•tC

Mérlegszámla 1J933. december 31-én
V a g y o n p f P f T e h e r . P f P f*. •

Készpénz és bankári követelések . . . 48.071 64 Részvénytőke ......................................... 300.000
Értékpapírok............................................. 27.432 92 Tartalékalap............................................. 180.000 —

Váltótárca................................................. 2.456.708 — Ingatlan értékcsökkenési tartalék . . . 53.000 —

Ebből jelzáloggal fedezve P 2,355.072'— / i1 Nyugdíjalap............................................. 33.000 — 566.000 —

Adósok: B eté tek:
Jelzálogfedezettel . . .................. 144.804 76 Takarékkönyvecskékre...................... 531.728 53
Árufedezettel........................................ 45.486 87 Folyószámlákra.................................... 56.423 56 588.152 09
Külön fedezet nélkül . . . . . . . 15.867 80 206.159 43 Visszleszámitolt v á ltók ........................... 1,302.445 —

Óvadékok. . . . . . . .  P 1.164*— Pesti Magyar Kereskedelmi Bank köve-
Ingatlanok: 389536 71

Intézeti ház Szarvason és Békésszent- Átmeneti té te lek .................................... 8.043 12
andráson . . ................................ 54.000 —

Raktári telek és épületek 80.000 — 134.000 — 18.195 07

2.872.371 199 1 2.872371 99

! i

Szarvas, 1933. dec<ímder 31,
Az igazgatóság nevében:

Dr Havi&r Gyula cs&kói dr Geist Gyula vitéz Kovács Ferenc
igazgató.

Megvizsgálta és hozzájárult: A felügyelőbizottsag.

Eredményszámla 1933. december 31-én.
T e r h e k

Üzleti költségek és tiszti fizetések
Adók és illetékek......................
Nyereség....................................

38.402
12.662
18.195

69.260 16

J ö v e d e l m e k

Tiszta kamatjövedelem . . . . 
Jutalék és különféle nyereségek .

62.845
6.414

69.260 16

Szarvas, 1933. december 31.

Az igazgatóság nevében :

Dr Haviár Gyula csákói dr Geist Gyula

Megvizsgálta és hozzájárult: A felügyelöbizpttság.

vitéz Kovács Ferenc
igazgató.


