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o - u g y u 

Az adóügyi reform a legutóbbi 
évtizedekben rendszeresen és fokoza-
tosan hajtatván keresztül, az ez ügy-
ben időközönkint felmerült hiányok 
javíttatlak, pótoltattak ; az ellenőrzés 
lehetőleg legnagyobb mértékben élet-
be léptettetett; az adóbehajtási szabály 
— vulgo a d ó p r é s — szigorúan 
végrehaj tátik, szóval az e tárgybani 
eljárás gyökeresen szabályoz tátott. 

Az állam érdeke minden oldalról 
fenn lőn tartva, csaknem a végletig biz-
tosítva. Ennek következtében az állam 
pénzügye virágzásnak indult 

Azonban ezen adóreform csak 
bizonyos s z ű k mederben mozog és 
a m e l l é le-medrek nagy részben még 
figyelmen kivül hagyvák; ezért szük-
séges ezeknek szabályozása is. A ta-
pasztalás oda vezetendi az illető kö-
röket, hogy a mellékmedrek is kiak-
náztassanak, mert hisz' a főmeder 
ezekből nyeri táplálékát. Nem lehel 

T A R C Z A. 

az eddig elért eredménnyel megelégedni, 
mely eredmény abban culminál, hogy 
az országos pénzügy annyira javult, 
miként az államháztartásban folyto-
nos s nagymérvű d e f i c i t megszün-
tet tetett ugyan, mely azonban jövő-
beni megszilárdítást igényel. Mert vál-
jon, biztos-e a kilátás arra, hogy a 
mai álláspont sokáig fenntartható ? Ezt 
a jövő fátyola borítja. 

Mindenesetre bizalommal kell vi-
seltetnünk a jövő iránt, segédkezet 
kell nyujtanunk az állam ügyeit in-
téző köröknek. Mert épen ezen körök-
nek vált feladatául az, hogy az adó-
alap megszí]árdittassék, folytonos táp-
lálékban részesittessék ; a mely czél 
csak is azon uton érhető el, ha az 
a d ó k é p e s s ég növeszte tik, ápoltatik. 

E lapok keretén kivül esik az arra 
vivő uInak-módnak tüzetesebb tár-
gyalása, vitatása. Ez a nagy politikai 
lapok feladata. Ezúttal csak futólag 
emlékezünk az adóképességnek fontos 

voltára, fokoztatásánalc szükségére, az 
adónak biztos kezelésére. 

A fönnebbi általános elvek figye-
lemben tartásával önkéntesen azon 
meggyőződésre jutunk, miként az adó-
reform csak ugy válhatik tökélete-
sebbé, ha az adóügynek k e z e 1 é s e 
minél pontosabb és igazságosabb. És 
nem lehet itt szem elől tévesztenünk 
az idők azon szomorú jelenségét sem, 
hogy a civilisatió előhaladásával, a 
közerkölcs nagyobb arányban lazul. 
Szomorú jele ez az időknek; csak 
nem minden héten hallani, olvashatni, 
közelben vagy távolban történt sik-
kasztásról, hűtlenségről a pénzek ke-
zelése körül. Szarvas és Vidéke, sőt 
egész megye területe szintén hozzá-
járul az ily szomorú tények contin-
genséhez! Exempla sunt odiosa; de a 
tényt tagadni, elpalástolni nem lehet 
Épen ezen sajnos példák érlelik meg 
bennünk azon meggyőződést, hogy az 
adónak tiszta kezelése s az e körül 
elkerülhetlenül szükségelt ellenőrkö-

— Január 31. — 

Az idén se vége. se hossza nincs a jó-
kedvnek ; sőt azt vesszük észre, hogy minél 
közelebb jutunk a kurtára szabott farsang 
végéhez, annál fokozotabb vígsággal sike^ 
r ülnek a mul&tságok. Bizony ebben a kra-
chos világban sokallani is kellene már, ha 
majd mindeniknek nem volná egy lefegy-
verző paizsa: a jótékonyság» 

Az idei farsang leginkább lenne ha-
sonlítható egy számtalan Jiogy voííc-okra 
felosztott víg csárdáshoz, Az egyes bálok, 
estélyek egy-egy »hogy volt-*ot képeznek 
benne, mely kellemes ugyan, de fárasztó, 
édes, de kimerít, s mindezek dacára járjuk 
sorra, egyre-másra^ vigan> kedvvel, gond-
talanul : határt nem ismerő szenvedélyünk-
nek itt is ott is a mamák, a papák, no 
meg a férjek *elég volt!«-ja vei csak véget. 
A jó kedv a folytatáshoz még mindig meg 

a méltányosság nekünk is azl 

relméL Szarvas sokkal nagyobb város már, 
társadalma közönsége különfélébb, vegye-
sebb, semhogy egy rövid táncz-saisonnal 
megelégedhetnék, nem is említve azt, hogy 
nincs a mulató kedvnek megfelelő alkalmas 
czélszerti tánezhelyíségünk. A »Bárány» u. 
n. »nagyterme« ellen már az unalomig ele-
get beszéltek szalonban és tánczteremben, 
vezér- és tárczaczikkban, abban a Bach-
korszak e dísztelen emléke, melyet min-
denki inkább kórháznak vagy kaszárnyá-
nak nézne> mintsem a mulatságok nyájas 
otthonának, — lehet mindenre alkalmas, 
csak arra nem, hogy benne bált rendezze-
nek, mert ott elvész a kedv, megfagy az 
öröm! 

Ez Ínséges állapot daczára a szarvasi 
kereskedő karnak volt bátorsága a »Bárányá-
ban megtartani múlt szombati társas esté-
lyét, mely, — mondjuk ki előre, — méltó 
betetőzése volt az idei farsang mulatságai-
nak A terem lölott túl megtelt díszes, vá-
logatott közönséggel, s a fesztelenség és ke-
délyesség óráról órára miiicl jobban virított 
a bállá nőtt társasestélyen, melynek meg-
lepő szép erkölcsi sikerét a magunk részé-
ről szívesen regisztráljuk» Öly élvezetes, 
kedves báléj volt ez, hogy a reggel felé 
felhangzó »hogy voltokban« az egész muri parancsolja, hogy elég! — ne íárasszuk ki 

se tánezosnőinket, se a pápák, mamák tü- ismétlésének óhaja volt kifejezve. Meg is résre méltó buzgalmat 

apprehendált rám az én bájos kis táncos-
nőm, amért — apelllálva a pirkadó ég mo-
solygására, meg eltörődött öreg tagjaimra, 
— eredményesen támogattam a mamáját 
hazaindulási szándékában. Persze ez határ-
talan nagy udvariatlanság volt tőlem, de 
mit tehettem, mikor a kis csalfa tündér 
egész éjjeli vallomásaimra állhatatosan csak 
azt felelgette, hogy; >nye mózs!« 

No de hát ha másnak több szeren-
csét hozott ez a pompás éj, melynek sike-
réért az érdem első sorban a bál kiapad-
hatlan szivességü, fáradhatlan kedves elnö-
két illeti, mely tisztségre — a mulatság 
symbolumának megfelelően, mivel a keres-
kedelmi iskola javára volt rendezve, — 
Mihálfi József urat nyerte meg a rendező-
ség, Bizony, bizony, végig sétálva az Ízlés-
sel díszített termen, méltó büszkeség da-
gaszthatta az elnök úr kebelét, s arczán a 
boldogság derűjét legfölebb csak az a meg-
Cejlhetlen probléma zavarhatta meg: miért 
hogy nem lehet az ő másik alkotása, a 
»Szarvasi Lapok« is hőségben és gazdag 
változatosságban ennyire teljes,*.! A siker 
további érdeme a »munkatársakat«, — a 
rendezőség tagjait illeti, melynek élén Rétliy 
Sándor, Tájber és Hageter Gusztáv, s ösz-
troluczky János urak fejtettek ki elísme-
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dés minél nagyobb mérvben foko-
zandó. 

Mindazonáltal nem csupán a ke-
zelés tisztasága és a kellő ellenőrkö-
dés azon egyedüli faktor,' mely a ne-
taláni adóügyi miseriákat csökkentheti. 
Egyik főfe] adatul kell tekintenünk az 
aMMKk törvényszerű . és. igazságos 
e g y é n e n k i n t i k i v ö t é s é t is. 
A misera plebs contribuens — mint 
a régiek az adőfíelő polgárt címezték 
— készségesebben róvja le terheit, 
ha látja, hogy a kivetés részrehajlat-
lanul igazságos, ha az adőkataszter 
személyválogatás nélkül lelkiismerete-
sen hajtatott, végre. De ha ez bármi 
szenvedély vagy egyéb írvinióság kö-
vetkeztében részrehaj Jüan fejeztetett 
be, — ezt az érdékeit fél könnyen be-
látva — fizetési készségében megtánto-
rodik, nagy nylíghatatlanságnak van 
kitéve, a mi az adóügynek, termesze-
tésfeií nem előnyére,' Miiem hátrá-
nyára szolgál. 

*, * - . -

Az egészenkinti adókivetés az 
égyés községekben nagy ápparatussal 
jár és számos tagu kezelőséget igé-
nyel. Innen van az, hogy például köz-
ségünkben két adójegyző, 8—10 Ír-
nokkal s napdijasokkal ván folyton 
elfoglalva. De minthogy az adótörvé-
nyek e tekintetben! végrehajtása nagy 
nehézségekkel jár, erre *' legtöbbször 
elégendő fizikai idő sincsen, a munka-
könyebbités alkalmazásával a mizé-
riák okvetlen előidéztetnek. Tudunk 

Kilencz órakor már üi sürgő-forgó, ud-
varias táncrendezők ugyancsak el voltak 
foglalva a belföldi legszebb kincsek import-*- r .. - :»'. ... ... . 'f 
jávai (bevitel.) És különös, az üzleti ered-
mény itt a rendes viszonyokkal épen ellen-
kezőleg. ütött ki, amennyiben az importból 
sokkal több hasznot reméltek és húztak is, 
mint az exportbői, mely — hála az álta-
lános élénk hangulatnak, csak reggel fele 
következett be. Leszámítva azután üzleti 
pontossággal a bevételből a kiadást, (ami • * * • . • 

jelentékeny lehet, mert a bál díszétől — 
melyet nagyban emelt a csinos tombola-
tárgyak ízléses kiállítása, — nem sajnál-
tak a költséget,) a tisztajövedelmet a szar-
vasi álsöfokú kerésk. iskola javára, adták 
át. Merkúr áldozott Minervának! Ez ne-
mes tett, mely nemcsak megemlítést, de 
köszönetet is érdemel. 

Az első négyest két colonneban, mint-
egy 60 pár táncolta. A kedves tánczosnők 
között voltak: 

Leányok: Berger Róza és Vilma, Ber-
ber Gizella (Temesvár), Cserneczky Vilma 
(Usubacstid-puszta), Gulyás nővérek, Glás-
iitii' Irén, Harsányi nővérek Fíuszerí Pau-
lilL Kicsko Bertái Krebsz Mariska (Szent-
András). ICovües Szeréna, KonsLantinovics 
Sziilí, Lányi IJormin, Lányi Annus, I/iska 
Gizella. Mihálfi Mélán, Mihálfi Jolán, Med-
vccrfcy Anna, Mázor Dalma, Pastauer Sa-
rolta, Béthy Ilona, Somogyi Juliska, Szendy 

erre több példát, coneret esetet is 
mutatni hogy egyes birtokrészekre 
(hot száznál több birtokos -225—230 
katastralís holddal van érdekelve) az 
állami egyenes actő, a pőtád^ községi 
adó, vasúti garantia s más mellékte-
her nem egyenkint, hanem ö s s z e -
s í t v e vettetik ki, g a repartiálás a 
közbirtokosok le a s s á t o f }d r a" biza-
lik, aiinak teendőeiil tétetvén, hogy az 
adós részleten kint kiosztva, behajtsa 
s összesítve a közs. pénztárba be-
szolgáltassa A jámbor kassátor' ezen 
megbízatásában »hatósági« functiöt 
teljesíteni vélvén, neki bátorodik, a 
repartitiőt aként teljesiti a'-melléje 
vett 4—5 tagu »választmányid taggal, 
hogy az adöíigybert statust -in statu 
k é p e z i t á n kellő képzettsége hiányá-
ban fraktákkal bíbelődni 1 vagy: néni 
képes, vagy nem akar, de sőt a tár-
sasági szükségletekkel, mint: irodai 
szerek, számadásvizsgálati vacsora ki-
adásokkal az adótárcza rovatát kibő-
víti, — ekép laikus birtokostársait 
igazságtalanul s illetéktelenül kelleté-
nél nagyobb összeggel terheli meg» 
Az eként hj ve tett adót a »csősz« ál-
tal behajtja, esetleg a hátralékosokat 
(nem lévén végrehajtói kényszerké-
pessége, az arosagnaK egyszerűen 
bejelenti. Az ifyeseken pedig az elöl-
járóság az illetéktelen s privát lakos 
által kivetett adóL könyörtelenül be is 
hajtatja. 

Ezen állapot okvetlenül beszünte-

Emília, Taúsz Malvin, Trébícs nővérek 
Zlinszky Rózsi. 

Asszonyok: Bakay Sándor né, Bárány 
Miklósné, özv. Bergér Gyuláné, Dérczy Pé-
terné, Fischbein IgMezné, Grünwald Fü-
löpné, Hageter Gusztávné, dr. Ilaviár Gyu-
láné, Harsányi Jánosné, Herzberger Kál-
mánné (Kondoros), KpnstantinovicsGyörgyné, 
Mikecz Lajosné, Mikolay Pálné, Mázor Jó-
zseí'né, Méreí Míksáné, özw Medveczky 
Adoifné, Mihálfi Józsefné, Menzer Mórné, 
özv. Nyáesik Sománé, Osztroluczky Jánosné, 
Bel rí Gyuláné, Ponyiczky György né, Pohl 
Gábornéj, Réthy Sándorné, dr. Reismann 
Adolfné, Salac Józsefné, - Somogyi. Elek-
né, Silberstein Fülöpné, ^ dr. Szemző Gyu-
láné, Trébícs Gusztávné, özv. >Thury 
Endréné. - , • , ... . . v 

' • i • l 1*1 i • 
Az idei farsangot az jellemezte légin2-

kább, hogy naptár, szigorával épen megför-
ditott arányban állt á szilésre, hosszúra 
nyújtott jókedv. 

tendő.Ezt kívánja a törvény, az igazság; 
ezt igényli az adóképesség fejlesztése. 

És ha az adó egyénenkinti kive-
téséheznem elégséges a kézelő tisztség, 
hiely eset szintén előfordulhat, nem 
szabad a községnek e tekintetben fu-
harkodnia. A munkaerőt szaporítani 
kötelessége. Bizton. feltesszük a köz-
hátóságról, hogy ha ily rendetlenség-
nek, anomaliának tudomására jut, a bajt 
erélyesen orvoslandja. Mert hol van itt 
az adópénz kellő biztonságban ? a jám-
bor kassátor csak bir annyi vagyonnal, 
hogy a behajtott, dé esetleg elvesztett 
adóösszeget megtéritendi; de ugyanő 
mégjárhatja a regressussaM hisz az ő 
pénzbészedő közege a csősz (többnyire 
elagolt vagy elzüllött vagyon talan egyén) 
kinek legfeljebb negyven forint fizeté-
sénél egyebe nincsen, az esetleg elvesz-
tett, vagy tán elpipázott adóösszeget, 
szerény éléstarísenyájából vissza nem 
pótolhatja. 

Ennyit tisztes szándékkal az elöl-
járóság figyelmébe emlékeztetőül. Néz-
zen az ily anomolia megszüntetése 
után, mig jókor van, nehogy a közügy 
terhe hésőbb reá sulyosodjék. Tartsa 
széni előtt a régi bölcsnek intelmét: 
Gaveant consules . . . ! 

Sőt a »kötöké-választmány< holnap 
ive akarja csak igazán neki ereszteni a 

magasan csapongó farsangi jókedvet. Azért 
hál nem veszünk még búcsíit végleg e ro-

pedig valaki nifigapprehendálni 
való talált volna idei referádáínkban: ezért 
éti is, meg a szerkesztőm is már most — 
hamut hintünk bús fejünkre. 

KAJABUSZ. 

Szarvas, február $. 1891. 
A mai napon tartott képviseleti gyűlés 

csak kevés számú képviselők jelenlétében 
tartatott meg. Ezért maga az első tárgy, 
mely a községi tőkepénzeknek mely pénz-
intézetnél leendő elhelyezéséről lett kitűzve 
— miután a felelősség a jelenvoltakra nehe-
zedik — érdemileg el sem volt intézhető, 
és a jövő febr. 16-iki gyűlés teendőjéül akép 
lett újból kitűzve, hogy akkoron .a bízott-, 
sági tagok, a községi szervezetre vonatkozó 
szabályrendelet V. fejezet 17. §-a 10-ik 
pontjában foglalt következmény (2 írt bírság) 
súlya alatt megjelenni kötelességüknek tart-
sák. — A b.-csabai defraudatió szülte hul-
lám'gyürtizet hozzánk is elhatott, s ovatossá 
teszi az embert. Ez magában véve helyes 
oly. Ámde a közügyektől, habár azok elin-
tézése felelősséggel van is egybekötve, — 
csupa félelemből visszavonulni nem férfias 
dplog. Követnünk kell a régi classikusnak 
buzdítását: illi robur et aes triplex círca 
pectus . . . A második tárgy: az 1889. évről, 
vezetett árvatári számadásnak a megye 
részéről lett jóváhagyása, s a mérlegnek 
megállapítása, tudumásúl vétetett ugyan, 
de jövőre nézve a városi tanács utasíttatott, 
miként a szabályrendelet értelmében a szám-
adás a tanácsból — annak véleményezé-
sével kapcsolatosan terjesztessék a képvise-
let elé, hogy a házilag való előleges meg-
vizsgáUátás eszközlésbe vétethessék, s így 
az az illető számadás behatóbban tárgyal-
tathassék. — Az eddigi gyakorlat az volt, 
hogy a képviselet, a számadást —> miután 
az számvevőileg előbb itthon meg ÍŐn vizs-
gálva, két kiküldött tagja áltál félülvizsgál-
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tatta, s csak ezután terjesztette a megyéhez 
végelintézés végett. — Ezen intézkedés, ille-
tőleg kibővített határozat tehát szintén a 
pénzintézeti katastrqfák kifolyásának tekint-
hető, s mert azon elvszerint, hogy t. i. á 
superílua cantela nunquam nocet —helye-
selhető is. 

Felolvastatott a megye határozata, 
mellyel a gr. Károlyi-féle kastély telkén lak-
házzá átalakított istállónak magánúton lett 
bérbeadása »nyilvános árverés mellőzése 
miatt» jóvá nem hagyathatott. A bérbevevő 
i onsortium ezen lakházért, mely csupán 
kaszárnyának vagy nagyobb testület helyi-
ségének használható, de magáncsalád lak-
helyéül nem alkalmas, több évekre szóló 
évi 35Ö frt bért fizetne, még a kir. adófel-
ügyelőség 250 frtnál többet fel nem aján-
lott, — más kivevők hiányában tehát a 
magánutoni egyezkedése a képviseletnek, a 
község pénztára irányában előnyt nyújtott 
oly mérvben, minőt a nyilvános árverés 
nem képes előidézni, — ezért újból fog a 
megye felkéretni, hogy ezen kivételes eset-
ben a képviselet intézkedése helybeliagyassék. 

A Körös nagy hidja ügyében hozott 
ministeri rendelet kapcsán (mely rendelet 
a lapok febr. elsejei 5. számában kivonato-
san közöltetett) a megye t é. febr. 13 nap-

jára tárgyalást tűzzön ki arra, hogy a vám-
szedési jogosultságra vonatkozó adatok eh> 
mutattasanaks és a vámszedésrőli joglemon-
dásra s a híd átadása feltételeire nézve ugy 
Szarvas város képviselete, valamint a köz-
birtokosság jegyzőkönyvileg kihallgatta thas-
sék. — Minthogy a közbirtokosság képvi-
seletének mandatuma ez év elején lejárt s 
az új választás még meg nem ejtetett, ezen 
átmeneti állapot tekintetéből felkérendőnek 
határoz tátott a megye, hogy a kitűzött ha-
tárnapot elodázva, az iijabbi határnapot 
mártíus hó második felére kitűzni szíves-

terpellatio is intéztetett a város bírájához. 
Minthogy azonban az idő nagyon élőre ha-
ladt, az ez ügybeni tárgyalás a jövő gyű-
lésre halasztatott, 

A községi vagyon leltára hitelesítése 
szintén a jövő gyűlésre lőn elhalasztva. Az 
előirányzat következő : 

Az összes ingó és ingatlan vagyon becs-
értéke . , . . . . . 291,416 frt 10 kr. 

mely vagyonon teher-
ként nehezül . . . 80,912 frt — kr. 

Maradna tiszta értékül 210,504 frt 10 kr. 
Némely kisebb érdekű sürgős tárgyak 

rövid utoni elintézése után a gyűlés be-
rekesztetett. 

a gümőkór sikeres gyögyitásának felderité-

— A három oltási mód. — 

Közli: Aíexius. 

A pancsovai magyarnyelv-terjésztő 
egylet megkeresése folytán, Szarvas városa 
husz fornt tal cdapitó tagként az egyletbe 
lépett be. Az összeg „ kiutalványoztatott s a 
megkereső egylethez átküldetni készséggel 
elhatázoztatott. 

Olvastatott a városi főorvosnak orvos-
rendőri jelentése mult évi dcczember ha-
váról a piacz, prostitutio, korcsmák, mé-
szárszékek, vágóhíd és köztisztaság tárgyá-
ban. Az eredmény kielégítőnek tüntettetik 
fel. — Az egészségügyi állásra vonatkozó-
lag kiemeltetett, hogy ez időszakban á lég-
zőszervek bántalmai uralkodtak, s nem ke-
vés számú halálesettel végződtek. Ezén ál-
lapot á folyton erősbödött rendkívüli hideg 
időjárás következménye volt. 

A rendkívüli hő, mely enyhébb idők 
beálltával rohamos olvadásnak indulhat, és 
mert a hötömeg a meteorológusok által 
tudvalevőleg ez országbán közel négy mil-
liárd köbméterrel számíttatik a tisza-márós-
körösi folyamok esetleg rendkivül felda-
gaszthatók lennének, — méltán aggodalom-
ba ejtette a képviseletet Ezért az árvíz 
veszélyének megelőzése és a netaláni belvizek 
levezetésé czéljából szükségesnek találta fel-
hívni a »hármas körösi szakaszválaszt-
mány U arra, hogy mielőbb ülést tartson s 
az árvíz-védekezés tárgyában intézkedjék. 

A havi pénztárvizsgálati jelentések al-
kalmából s ennek kapcsán felhozattak né-
mely adó-ügyi miseriák, sőt e tárgyban in-

Mióta a tuberculosis kórok tana a Koch-
féle baeillusok megismerésével positiv alap-
ra helyezkedett, egymást érik a gvógykisér-
Ietek régibb és ujabb gyógyszerekkel, s gyógy-
módokkal. —• Az irodalom már 5—7 éve 
lázas tevékenység képét adja, s a kutatá-
sok közepette ujabban merült fel a fluorsav. 
(Acid fluor hyclricum). — A fluorsav hígí-
tásban 1:3000, ni int Chevy és Tompson ál-
lítja, míg ellenökben Martin azt állítja, hogy 
ily arányban 1: 5000-re a gümókór baczil-
lusaira már deletőr hatású. 1887-ben a flu-
orsav gáznak és levegőnek keveréke ajánl-
tatott a gümőkóros betegek gyógykezelésére. 
A tapasztalat juttatta ide az észlelőt, mert 
azt látták a belgaüveggyárakban, hogy a 
gümőkóros munkások ha az üvegedző mű-
helyek fluorsavval fertőzött (nem normális 
lég) légkörében dolgoztak, meggyógyultak, 
vagyha nem, legalább javult állapotuk. Ezen 
adat indította az orvosokat arra, hogy Bas-
tian példájára phthisis eseteiben levegővel 
kevert íluorsavgáz-belégzéseket rendeljenek 
oly arányban, mint 1: 5000. A belégzés a 
Gager-féle készülékkel történik, ennék rész-
letes leírását mellőzöm, e helyett azonban 
Bókai Árpád egyet, tanárom munkájára 
(Ujabb gyógyszerek) utalom az érdeklődő-
ket. Azt azonban, hogy a fluörsavban a I li-
beróul osist kedvező irányban befolyásoló 
szert kapott-e az orvosi gyakorlat, korai 
lenne eldönteni, bár az eddigi adatok in-
kább igenlő válaszra jogosítanak fel, mert 
tagadhatatlan, hogy gyógyhatását tekintve 
ily kedvező eredményeket a tüdőgümőkórt 
illetőleg még nem nyújtottak. 

Most, — mint a hírlapok napi köz-
lései után ismeretes, — uj felfedezést tett 
Dr. Koch. profi; 1.1 létesített egy oly gyógy-
szer-elegyet — vegyi öszetétele általunk 
ismeretlen, melynek hatása a gürnőkórt 
okozó baciUusokra nézve indirect úton vég-
zetes, — Hogy ez mily áldás, mily jótéte-
mény, arról csák a szakférfiúnak van fo-
galma, a ki a statisztika adataival is fog-
lalkozik, s látja, hogy az összes halálesetek 
számának y7-cd részét teszi, a tubercuiosis, 
akkor annak hallatára, hogy az immár meg 
fog szűnni, kimondhatatlan édes örömérzet 
által lépetik meg, mert tudja, hogy e fel-
fedezésért bár mennyit adna, még ak-
kor is örökre adós marad. — Nem lehet 

Arról, hogy a sikeres- gyógyítást meny-
nyire kö^eliti meg a nagynevű Koch proff., 
azt a jövő mutatja meg, mert most, mikor 
még úgyszólván csak híréből ismerjük a 
szert, arról véleményt mondani a tapasz-
talat hiánya miatt nem lehet. — Daczára 
ennek, mégis vannak vakmerők, kik már 
most véleményt koczkáztatnak, sőt akadt 
olyan*is, ki azt mondotta, hogy az eljárás 
elleti a törvény hatalmánál fogva tiltakoz-
nunk kell, — Ez túlhajtott álláspont, mély 
meg nem állhat látva a szernek jótékony 
hatását, mert e felfedezés, még akkor is 
jótétemény az emberekre, ha az nem gyó-
gyítaná a gürnőkórt, mert a kórisme meg-
állapításához igen fontos tényezőt szolgál-
tatott. Nem mondom, hogy feltétlenül bízni 
kell a nagynevű orvostanár állításában, mert 
Ő is ember, ő is tévedhet, de ezen tévedés 
még a valószínűség látszatával sem bir, 
mert komoly, szilárd karactére nem engedné 
a hírharang kötelét megrántani, ha állítá-
sának helyes voltáról meg nem győződött 
volna — Nem folytatom tovább^ s nem so-
rolom fel az egyes eseteket, nem azért, 
mert a kísérleteknél a legkülömbözőbb es-
hetőségekkel kellene számolni, a mi kivi-
hetetlen. — Mig tehát a határozott elvetést 
a legnagyobb mértékben rosszalom, kárhoz-
tatom, addig ellenkezőjét a tapasztalat hi-
ánya miatt nem helyeselhetem, ennek kö-
vetkeztében az u. n. arany középúton kell 
maradnunk, s a gyógyszert, a gyógymódot 
a tartózkodásnak bizonyos nemével fogad-
nunk s hiszem, hogy ily álláspont mellett 
nem fogunk e dologról elhamarkodva ítélni, 
tudva, hogy ez az emberiség jólétét czélozza. 

Ennyit óhajtottam tisztelt olvasóim-
nak egy teljes képben nyújtani, hogy az 
elszórtan megjelenő czikkeköt kellő mélta-
tásban vagy ellenvetésben vágy mellőzés-
ben részesítsék, s igy meglegyenek óva a 
tévedésektől. — A tárgynak többi részét a 
kór tünetek, kórlefolyás, boneztani változás • 
képezvén, azt mellőzöm, egyrészt azért, mert 
nem nyilvánosság elé való, s nem általános 
thema, másrészt azért, nehogy ez által a 
hamar terjedő képzelődést előmozdítsam, 
mert ez a legtávolabbról sem volt szán-
dékom. 

ily körülmények között feltűnő az, hogy az 
orvosok legjobbjai mindenkor foglalkoztak 

MI ÚJSÁG? 
— Hyrnen. Ifaim János, m. kir, á l l 

állatorvos Kis-Béren, f. hó 2-án d. e. 11 
órakor vezette oltárhoz a szarvasi ág. h. 
ev. templomban a szarvasi leánykoszorú 
egyik ékes virágát, Krcsmárik Tercsi kis-
asszonyt, Dr. Krcsmárik János főszolgabíró 
nővérét. Násznagyok voltak: a menyasz-
szony részéről ennek testvérbátyja, Krcs-
márik Pál, szabadkai kir. alügyész, a vő-
legény részérői ennek nagybátyja Heim 
Ferencz, urad. szám tartó, Az ifjú pár még 
az ná]> a délutáni vonattal elutazott. Ki-
sérje őket őszinte szerencsekivámitunk ! 

- Kinevezés. A miniszter ífaviár La-
jos m. kir. államépitészeti 111. oszt, mérnö-
köt 11. oszt. kir. mérnöknek nevezte ki. 

— Új mérnök. A Uszá-maros-körösi 
armentositő társulat segédmérnökévé Faj) 
István oki. mérnök neveztetett ki. A kine-
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nevezettben — ki eddig is egy előkelő fő-
városi vasútépítési vállalatnál működött, 
különbén pedig megyénk szülötte, — a tár-
sulat kitűnő készültségi!, buzgó hivatalno-
kot, a szarvasi társadalom is kiválóan mü-
veit, rokonszenves alakot nyert. Legyen 
melegen üdvözölve körünkben! 

— Uj menetrend lép érvénybe f. hó 
10-én helyi érdekű vasú tunkon. A d. e. 9 
ó. m p.-kor induló 2311. sz, helyett a 2313., 
az este 6 ó. 16 p-kor érkező 2302. sz. he-
lyett a 2314. sz, személyvonatok fognak 
közlekedni a mái számunk illető rovatá-
ban már módosítva közölt menetrend szerint. 

— A szarvasi »Iparos Kör» január 
2o^én közgyűlést tartott, a melyen tiszti-
karát következőleg alakította újra: elnök 
egyhangúlag Tepüczky János, alelnök itj. 
Demcsák • Ján< s, pénztáros Darida Mihály, 
gondnok Liska János, első jegy/o Baginyi 
Pál, másodjegyző Sárkány Ferencz, könyv-
táros Ilriynák Dániel, segédkönyvtáros Uj-
íaludszky György, választmányi tagok Ba-
bák Márton, Babinszky Pál, Vidlicska Mik-
lós. Ruzsicska György, Kelement Sámuel, 
Kelement János, Roszjarovi.cz János, Ora-
vecz István, ifj. Darida András, Kántor Sá-
muel, Konvalina Fer én czv Sőrés Károly, 
Kralovánszkv Imre, Petróezy Károly, Flei-
scher Ede, Gaál András, Öpauszky István, 
Révész László, Pribeiszky István, Ribárszky 
János, Popják György, Marsall János, Tóth 
Sámuel, Józsa József, póttagok: ifj. Mar-
sall János, Litáuszky Pál, Bányász János, 
Adamoricz János, 

— Ifj. Lányi Gusztáv segédlelkész, la-
punknak zeneirodalmi sikereiről is előnyö-
sen ismert munkatársa, a gömőrmegyei 
Jíraszkó-Lukovistye népes egyházközségbe 
nyert, meghívást adminisztrátori minőség-
ben. Űj működési teréhez őszinte szívből 
gratulálunk, de más részt fájlaljuk távozá-
sát, bár tudjuk, hogy lelkes ragaszkodását 
ugy személyes jóbarátai, mint lapunk iránt 
a messze távolban is meg fogja őrizni. 

— A szarvasi kereskedők társas es-
télyére|folytatólagJkövetkező tombola-tár-
gyakat küldték be: Harsányi nővérek 1 só-
tartó, 1 könyvjegyzék, Waldner Ignátzné 1 
márvány tolltartó, Wölf Gyula 1 pálinkás 
servis, Ifj. Lányi Gusztáv 3 füzet »Magyar 
népdalok,« Knch Tóbiás 1 pálinkás servis, 
1 asztálí csengő, 1 dohány tartó 1 munka-
casetta, Tausz Malvin 1 kézi pénztárcza, N. 
N. 1 szent biblia, VDelhányi Zsigmondné 1 
könyv-jegyzék, 1 ásványokkal kirakott tű-
párna, (Vichnyei emlék) 1 tálcza-kendő, 1 
könyv, Chován Zsigmondné 1 törülköző, 1 
gyermek-öltöny, 1 katrincza, 2 kötényke, 1 
kredenczteritő, 1 gyümölcs-takaró, 1 var-
rógép-takaró, Hageter Gusztáv é nyakkendő, 
3 pár kézelőgomb, 2 kárpáti virágkép, 1 
legyező, 1 báli hajtű, Richárd Irma 1 mus-
tártartó, 1 szobor. Kovács Gizella 1 hím-
zett könyvjegyzék, 1 pénztárcza. Mikolay 
Pálné 1 tűpárna, 1 Iámpatáicza, Hanacse k 
Lujza 1 tűpárna, Salacz Ferenezné 1 dohány-
tartó, 1 éjjeli lámpa. Bárány^Béla 1 elefánt-
csont hüvely k-mérték, I dugóhúzó, 1 csésze 
aljával, 1 talkedíisütő, 2 gyertyatartó, Táj-
bor Margitka 1 fali- óratartó. 1 szemüveg-
tok, 1 Iámpatáicza, Tájber Gusztáv 1 le-
gyező, 1 képráma, 1 tűpárna, 1 pariim al-
bum, 2 album czukorrál, 1 kalapács hő-
mérő, 1 munkakosár, l majolika kulacs, 
4 m Dancs Láazlóné 1 törülköző. Sámúel 

Adolf 1 szentkép, 1 doboz levélpapír. Sá-
muel Adólfné 1 forgópisztoly iából, 1 arc-
képaibnm, 1 tűtartó, 1 gyermek-színház, 
1 füzet >magyar népdalok,« Póhl Gáborné 
6 pár harisnya, 6 fogkefe, 2 hajkefe, 12 
pipaszár, 7 oüó, 3 pakfon gyúfatartó, 1 
nagy album. Salacz N. 1 táleza, 1 pár ké-
zelő-gomb, 1 doboz szobaszagositó, 1 gyü-
mölcs tányér. Lukes Ilon 1 tálcza-kendő, 
Liszka Gizella 1 papír gyúfatartó, 1 papír 
fali-kosár, Jeszenszki Antónia 1 tűpárna, 2 
zsebkendő. Majer Frigyesné 1 tűpárna, 1 
tálcza-kendő, Wolfmann Berta 1 könyvjegy-
zék, Brecz Berta 1 kefetartó. Wolfmann 
Aranka 1 legyező, Boross Jolán 1 horgolt 
asztalterítő Weiss Fanni 1 legyező. Poko-
mándi Sándorné 2 virágváza. N. N. 1 név-
jegytartó, 1 ollótartó, 1 szivarkatartó, 1 
zsebkendőtartó, Ponyiczky Györgyné 1 
gyertyatartó, 1 hamutartó, Luslig Sámu-
el lé 2 virágváza. Mihálfi Mélán 1 varró-
párna, Mihálil Jolán í névjegykosár, Ba-
kai Sándorné é élővirág cseréppel, Kisded-
óvótól 1 hinta-szék, i kefetartó, 1 névjegy-
tartó, 1 szivartartó, 1 levéltártól Babetter 
Franchl 1 képestáleza, Mikolay Mihály 1 
doboz czukorka, 1 tintatartó, Albert Blitz 
czég Pozsonyból, 6 doboz czukorka, Kollár 
Lajos bambusznád névjegytartó, Haviár 
Gyuláné 1 dohányszel encze 1 hamutartó, 
1 kenyérkosár, Gállik Sándor 1 szivartartó. 
Haviár Dánielné 1 üvegtál, 1 hamutartó, 1 
gyufatartó. Réthy lika 1 hímzett fali kefe-
tartó, 1 hímzett utazó fésű és kefetartó, 
Benka Gyuláné 6 tálezakendő. Túri End-
réné 1 (lombfürész munka) névjegytartó. 
Petri Gyuláné 1 hamutartó, 1 toll törlő. 
Kovács Sándorné 1 kagyló Casetta, 1 lámpa 
táleza. Mázor Dalma 1 Iámpatáicza, 1 varró 
párna, Csernyeczky Vilma 1 majolika ha-
mutartó, t üveg hamutartó, Mihálfy József 
2 db. Békésmegye térképe, Robitsek Róza 
1 selyem pénzzacskö, i bronz virágváza, 
Dózsa Andorné 1 üveg pezsgő, Konstanti-
novics Szidike 2 kézi munka, Grosz Mór 1 
bormérő, 1 hőmérő, 1 tajtékszipka, Zlinszki 
Rózsika, 1 nyílt rózsa parfüm-üvegecske. 

— Kitüntetés. Nagy, és tegyük hozzá, 
méltó kitüntetés érte Mauthner Ödön buda-
pesti magkereskedőt, kinek a hazai magkeres-
kedés és mezőgazdaság előmozdítása körül 
szerzett érdemei minden gazda előtt ismerete-
sek. 0 Felsége a király ugyanis az érdemes czé-
get, mely a tavalyi bécsi gazdásági és er-
dészeti kiállításon magvaival valamennyi 
versenyző közt a legnagyobb dijat, a disz-
ok mányt nyerte, most a Ferencz József rend 
lovag-keresztjével tüntette ki. Őszintén örü-
lünk a magyar termények diadalának és a 
magyar czég megérdemelt kitüntetésének. 

— Ns. Tomcsányi Károly, városunk-
nak ez a jótékonyságban kifogyhatatlan 
földesura ujabban is szép jelét adta a sze-
gény nép iránt érzett szívjóságának. A na-
pokban ugyanis ismét 12 öl fát küldött a 
közs. elöljárósághoz, a szegények között 
leendő kiosztás végett, 

'— Az izraelita hölgyek által január 
hé 24-én tartott lea.es lé ly igen szép siker-
rel folyt le s a jótékony czélra kétszáz fo-
rintnál többet hozőtt be. A táncz széles jó 
kedvvel kiviradtig tartott. Jelen voltak a le-
ányok közül ; Berger Gizella (Temesvár) 
Fuchs G.iza, Berger Róza, Berger Vilma, 
Kácser Regina, Schlé&inger Sz? Mm Regina, 
Meitner Olga^ Weinberger Lujza, Braun 

Lenora, Ungar Paulin, Finál Lenor, Gutt-
man Regina, Passauer Sarolta* Robi esek 
Róza, Iiuszeri Paula> Glásner Irén, Tausz 
Malvin. Asszonyok: Dr, Fuchs Edéné, Dr. 
Szemző Gyuláné, Havas Mór né, Braun) Ja-
kabné, Schlesinger Sámuelné, Kácser VII-
mosné, Silberstein Fülöpné, Gláznér Ár-
minné, Grimm Mórné, Guttman Mórné, Grün-
wald Bernátné, Menzer Mórné, Politzer Gusz-
távné, Wignerné, Kóhn Ignáczné, Grüu Ja-
kab-»é, Meitner Salamonné, Réichardt Már-
kusné, Bácskai jakabné, Berger Gyuláné, 
Tausz Mórné, Huszerl ¡Mórné, Züszné stb. 
Ezen estélyen »zenészeink>-nél némi hala-
dást konstatáltunk, a mennyiben e;y uj 
valczert és egy polkát mutattak be. 

— Mészárosaink meglepetése. Utánoz-
zák a pestieket. Ujabban 8 krral ment fel-
jebb a hús ára. Ha igy haladunk, csak-
ugyan jó lesz, ha a szentandrási húsfo-
gyasztó részvénytársaság Fióküzletet állit 
Szarvason. 

— Elhalasztott közgyűlés. A szarvasi 
kaszinó mult vasárnapra hirdetett közgyű-
lését a tagok részvétlensége miatt meg nem 
tarthatván, annak megtartását ma délutánra 
halasztotta. 

— Nyilvános köszönet. A kereskedők 
társasestélyének anyagi sikerében jelenté-
keny része volt a vele kapcsolatosan ren-
dezett tombolának. — Miután pedig a tom-
bola-tárgyak túlnyomó nagy része a 
szarvasi hölgyek adománya volt, a rendező-
ség indíttatva érzi magát a hölgyeknek a 
jótékony czél iránti ezen jó indulatú érdek-
lődéséért ezen úton is kifejezni hálás köszö-
netét. Az estély rendezősége nevében: Bóthy 
Sándory b, b. alelnök. 

— Borsiczky Lajos, a hosszúfoki ár-
mentesítő társulat főmérnöke Arcóban febr. 
3-án hosszas szenvedés után elhunyt. A tár-
sulatot halálával súlyos veszteség érte, mert 
odaadó, lelkiismeretes tisztviselőjél vesztette 
benne, ki baját is ügyei ellátásában sze-
rezte. A kegyetlen sors nem engedte meg, 
hogy a fiatal férfi alig egy pár hóval 
előbb eljegyzett aráját oltárhoz vezethette 
volna. Könnyű legyen a hant porainak! 

— A kondorosi iparos ifjúság igen si-
került tánczmulatságot rendezett jan. 31-én. 
Az iparos osztály teljes számban részt vett 
a mulatságban, melynek sikeréről tanúsko-
dik azon körülmény, hogy a bevétel 40 frt 
volt. A kiadások levonása után fennmaradó 
összeget a rendezőség a községi »Olvasó 
kör« könyvtára javára szánta. 

— Rögtönzött fillér estély volt szerdán 
este az ovoda helyiségéiben, résztvevőkben 
és jókedvben — mint mindig — úgy most 
sem volt hiány, annyirn, hogy a társaság 
kitartóbb része zene mellett egész 2 óráig 
mulatott együtt. Ugyanez alkalommal elha-
tároztatott, hogy holnap, febr. a farsan-
got a kötöke-választmány is méltóképen 
fogja eltemetni. Á kötő kék rendes látoga-
tói kedélyes meglepetésben fognak része-
sülni/lesz jelmezes felvonulás, zene, batyu és 
minden, ami biztösithatja a kitartó jóked-
vet. A szerdai estélyen következő díszes 
névsort álíitottuk össze a jelen volt höl-
gyekről : Salacz Ferenezné, Nyácsik Sománé, 
Dr. Krcsmárik jánosné, Haviár Gyuláné, 
Kollár Lajosné, Thury Endréné, Míhálfi Jó-
zsefné, Koncz Zsigmondné, Krcsmárik Pálné, 
Krcsmárik Jánosné. Mázor Dalma, flélhánvi 

csa, Szendy nőv., Mihálfi nőv.j 
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ják Budapesten hangversenyük érdekeit. 
Mi ctélból mozgatják? Hogy egy kis port 
verjenek vele. Hol fognál hőviz idején port 
felverni ? A bálteremben fognak hóviz ide-
jén port felverni. Milyen bálteremben és 
mikor ? A budapesti Vi-Vil. kerületi kor 
termében február 25-ikén. Milyen versenyt 
rendeznek ? Hangversenyt rendeznek. A 
hangversenyt mi követi ? A hangversenyt 
kedélyesnek Ígérkező tánczmulatság követi. 
Milyen vész lesz a hangversenyen és hány ? 
Á hangversenyen sok művész lesz, Hát mű-
vésznő mennyi és milyen ? Még több művész-
nő és pedig bájos hangú és hírneves. A 
rendezőség hova mit tesz ? A rendezőség elő-
készületeket tesz az élvezetre. Milyen élőt-
zetre ? Nagyszerű élvezetre ! Ilány és milyen 
tag készíti és hová a nagyszerű élvezetet ? 
Hetven rendező bizottsági tag készíti elő a 
nagyszerűnél is nagyszerűbb élvezetet Mi-
nem ált még Európa és mikor ? Európa 
még ilyen mulatságot soha nem pipált 1 Mi- pénz- és fegyházbüntetés a következménye, 
lyen a kör buzgalma és minősége ? A köz-
buzgalma és rendezősége páratlan. Mi van 

Vilma, Passauar Sarolla, Bácskay Etel, Je-
szenszky Antónia, Zlinszky Rózsi, Krcsmá-
rik Julisk". 

— Nyilvános számadás. A szarvasi ke-
reskedők által rendezett társas estély jöve-
delmének kimutatása. Bevétel tombola és 
belépti-jegyekből 503. frt FeUilíizetésekből 
140 Irt. Összes bevétel 643 frt. Kiadás ösz-
szesen 164 frt 73 kr. Maradt tiszta haszon 
478 fr t 27 kr. Fen ti felü l fizetésekhez hozzá 
já ru l tak : Dérczi Ferencz (Kondoros) 5 frt, 
Rosenthál Márton (B.-Csabá) 5 frt, Franck 
Henrich és Fia (Linz) 5 J r t . Réthy Sándor 
(Szarvas) 5 frt, özv. Kvacsala Jánosné 
(Szarvas) 5 frt, Schoppes J. G, (Bpest) 4 frt, 
Nagys. Tomcsányi Károly (Szarvas) 3 frt, 
Rohr és Rugarszki (Szeged) 3 frt, Tajbcr 
Gusztáv (Szarvas) 3 frl, Kúch Tóbiás (Szar-
vas) 3 frt, Grimm Mór (Szarvas) 3 frt Sá-
muel Adolf (Szarvas) 3 frt, Buchler és Le-
dig (Bpest) 2 frt, Mandl és UíTenheimer 
(Bpest) 2 frt, ifj. Eppingcr Lázár (Bpest) 2 
frt, Édéskúty Lajos (Bpest) 2 frt, Zacherl 
Mátyás és Fia (Bécs) 2 frt Magy petr. ipar 
(Bpest) 2 frt, Sehvarz Emánuel (Szeged) 2 
frt, Czuba Durozier és T-sa (Promontor) 2 
frt, Nagy-surányi ezukorgyár (Bpest) 2 frt, 
Pekkarek M. és T.-sa (Bécs) 2 frt, Med-
veczki József (Szarvas) 2 frt Waldner Ig-
nátz 2 frt, Dobosfi Béla, Pohl Gyula, Pohl 
Károly, K. Kohalmy Miklós, Vandlik Lász-
ló, Bleier Soma, Bárány Béla, Lusztig Mik-
sa, Volf Gyula, Robitsek Soma, Far-
kas Béla, Benczúr Gyula, Gross Mór, Kris-
toííi Dezső, Pollák Márton, Galik Sándor, 
(Szarvas) Eggér és Fiai (Bécs) 2—2 frt, 
Hermanetzi papírgyár (Bpest) 1 50., Har-
sán yi Sándor (Szarvas) 1 50., Bárány Mik- 1 u í k o r m m m ] c PZf& ^ Ezek február első nap-
lós (Szarvas) 1 50., Ringeiscn Testvérek j a j b a i l mennek szét Budapestről Hogyan 
(Bpest), Fiseher Gusztáv utódai (Bpest). B a - J ? p o s tán. Hányan ? Ezeren. Hát a 
ruch Votiz (Bpest), Dancs Béla, (Szarvas) táncosokban mi nem lesz? A tánezosokban 
Vigner Lajos (Szarvas), Kaldori Soma (Sze~ n e m i e sz — hiány. 
ged), Back Fülöp utódai (Bpest) Schmidl L. _ Jegyzőválasztás. Szentandrás köz-
(Győr), Zeizler Henrich (Szeged), Rigler Jó- s é g a f. hó 7-én d. e. Dr. Krcsmárik János 

főszolgabíró elnöklete mellett megtartott 
választáson egyhangúlag Tetneházy Ferencz 
oki. jegyzőt tüntette ki bizalmával. Úgy a 
szentandrásiaknak, mint a derék új köz-
ségi hivatalnoknak őszintén gratulálunk a 
szerencsés sikerű választáshoz. 

— Iparoskcri gyűlés tartatott tegnap 
este a kor helyiségében, részt vett benne az 
ipartestület és iparos ifjúsági egyletnek egy-
egy küldöttsége. A gyűlésnek célja, e három 
testületet érdekközösségükben egyesíteni. E 
cél mennyiben sikerült, e felől a beérke-
zendő tudósítás alapján jövő számunkban 
referálunk, 

— M.-Berényben. e hó 4-én batyu-
bált rendeztek. Hogy milyen jól sikerült, a 
mi Pepink tudna róla regélni, mert pár 
órai félbeszakítással reggeli 7 órától 10-ig 
— másnap egésznap és ínég éjfél utáni 
órákban is húznia kellett hol a ropogóst, 
hol á méla csendest. Az első este 28 pár 
tánczolta a négyeseket, regggel 6 órakor 

mindig 16 pár állott ki a porondra; A 

— A téli vizsgák az ev, egyház 
városi iskolájában az elmúlt napokban tar-
tattak meg. A vizsgákon nt. Áchim Ádám 
Cőesperes. és Sárkány János lelkész elnö-
költek. Ügy az egyházi elnökség, mint a 
jelen volt é r d e k l ő d ő k ö z ö n s é g ez-
úttal is ama kedves tapasztalatra tett szert, 
hogy a népnevelés ügye városunkban ava-
tott és erős kezekben van, s hogy e mel-
lett a hazafias érzelem ápolására is kiváló 
gond fordittatik. A növendékek különösen 
á magyar nyelvben mutattak igen szép 
eredményt, s e helyen riem késünk kijelen-
teni, hogy az olykor-olykor némelyek által 
pánszlávizmussal vádolt helybeli ev, nép-
iskolákban a vallást kivéve már minden 
tárgy magyarúl taníttatik. 

— Szerződések és váltók kiállításán ál 
újabban gyakran fordult elő eset, hogy né-
melyek tájékozatlanság-, vagy szándékos 
roszakaratból a más nevét irták alá. Ez 
eljárással szemben a járás főszolgabirájá 
felhívta a lakosságot, hogy hasonló mani-
pulatíoktól — melynek, mint hamisításnak, 

és minő városban mi iránt ? A fővárosban 
nagy érdeklődés van a hangverseny estélye 
iránt. Kik és mit akarnak vivni, hová és mi-
nek ? A rendezők jó hírnevet akarnak ki-
vívni a kör mulatságainak. Mi mit akar 
venni és hová ? A kör sokat akar bevenni 
pénztárába ? Hogyan vesz be sokat ? Ha so-
kan lesznek a hangversenyen és tánezmu-
latságon. Milyen a kilátás és hova ? A si-
kerre nagy a kilátás. Hányan ülnek hogyan 
hová és mikor ? Sokan készülnek Budapestre 
felmenni február 25-ikére. Mik készülnek 

íg ? A meghívók is készülnek. Hová és 

st), Krausz Károly 
Stein és Rosenstrauss (Bpest), Dr. Kerényi 
Béla (M.-Túr), Szirmay L. Árpád, (Szarvas) 
Réthy Béla, Dr. Salacz Oszkár, 1—1 frt, Dr. 
Szemző Gyula, Dr. Reismann Adotf Kohn 
lgnátz, Adler Vilmos Gulyás Béla, Grün-
vald Bernát, Konstantinovits György, Báes-
kay Jakab, Herzberger Kálmán (Kondoros), 
özv. Berger Gyuláné, Mérey Miksáné, Dr. 
Haviár Gyula, Ponyitzky Maté, Petry Gyula, 
Trebics Gusztáv, Golián Soma, Hageter 
Gusztáv, Menzer, Mór, Osztroluczki János, 
Pohl Gábor, Mázor József, Silberstein Fü-
löp, Fischbein Ignatz, MikolayPál, (Szarvas) 
Müller József (Trieszt), 50—50 kr. össze-
sen 140 frt. A U felül fizetőknek a nemes 
Czél iránt tanúsított áldozatkészségéért forró 
köszönetet mond a rendezőség nevében: 
Béthy Sándor b, b. alelnök. 

— Államsegély. A vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. miniszter a folyó tanévre 
300 frt államsegélyt utalványozott a szar-
vasi társ el. és polg. leányiskolának. 

Dr, Haviár Gyula, szarvasi ügyvé- vidék számbavehető ifjúsága — a kevés szá-
dét a kondoros! > Olvasókör < a napokban 
tartott közgyűlésén egyhangúlag ügyészévé 
választotta meg. Ugyanezen alkalommal a 
lemondott pénzíárnok Erdélyi László he-
lyébe Dispiter János iparos választatott meg. 

— Békésmegye a fővárosban. (Claques-
hútes Fritzi modorában.) Kik és mit moz-
gatnak Bpesten ? A békésmegyeiek mozgat-

— saját érdekében ovakodjék. 

Az »Iparos Kör« január 
könyvtára gyarapítása czéljából a »Bárány« 
vendéglőben bált tartott. Látogatottságát 
bizonyítja már' az is, liogy az első négyest 
56 pár tánczolta; a jó kedvről pedig ta-
núskodik azon körülmény, hogy a társaság 
csak reggel 6 órakor kezdett oszladozni. A 
bál anyagi sikere szintén igen szép volt, 
mert a kör könyvtára gyarapítására 51. frt 
17 krt hozott. Jelen voltak a leányok kö-
zül: Lévay Ida, Wéber nővérek, Májercsik 
Paula és Linka, Józsa nővérek, Liska Gi-
zella, Müller Etelka, Kralovánszky nővérek, 
Petrás Janka, Blaskó Zsuzsi, Demcsák nő-
vérek, Gsasztvan nővérek, Ptuzsicska Zsuzsi, 
Litauszky Anna, Laurik Anna, Simon Kor-
nélia, Stróbl Káticza, Szarka Anna, Hriv-
nák Erzsi, Rómer Zsuzsi, Ribárszkv Juliska, 
Konrád Erzsike, Zuberecz Juezí, Árvái Er-
zsi, Molitorisz Paulin, Takács Emma, Bob-
vos Juliska, Podani Emma, Angyaskó Mari, 

inyecz Juczi, Bohus Erzsi, Klimaj Ju-
Asszonyok közül: Petróczy Ká-

rolyné, Osztroluczky Jánosné, Grösz Lam-
bertné, Baginyi Pálné, Szikes Antalné, Szüle 
Kálmánné, Kenyeres Györgyné, Nagy Sán-
dorné, Laudisz Györgyné, Mikolay Pálné, 
Ujfaludszky Györgyné, Pribelszky Istvánné, 
Révész Lászlóné, Fischer Mihály né, Petrás 
Györgyné, Trunner Gottfriedné, Darida j á -
nosné, Józsa Józseftíé, Kralovánszky Imréné, 
Gsasztvan Mihályné, Blaskó Istvánné, özv. 
Simon Károly né, Ongyaskó Jánosné, Blaskó 
Sámuelné, Klimaj Pálné, 'Kucsek Jánosné, 
Bobvos Mihályné, Kornidesz Daniné, Lm-
luska Györgyné, Roszjarovitz Jánosné, Zu-
berecz Sománé, Rómer Mihályné, Ribárszky 
Jánosné, Laurik Istvánné, Pethő Isvánné, 
Darida Sománé, Darida Mihályné, Darida 
Jánosné Ruzsicska Györgyné, Litauszky Ist-
vánné, Majercsik Jánosné, Szrnka Pálné, 
Lauko Sománé, Pálinkás Jánosné, ifj. Szarka 
Istvánné, Molitorisz Lajosné. — Félülfizet-
tek: Salacz Ferencz 2 frt 20 kr. Dr, Sa-
lacz Oszkár 2 frt 20 kr, Dr. Krecsmarik 
János 1 frt 80 kr. Dr. Brüller Ede 20 kr, 
Veres János 20 kr, Pam József ^0 kr, La-
Inska György 40 jer* Zuberecz Soma 40 kr, 
Hiez János 20 kr, Farkas Béla 20 kr, Lé-
vai Imre 40 kr, Bukk Adolf 20 kr, Romer 

iháty 40 kr, Gutman Antal 20 kr, Suri 

mú helybeli ifjúsággal — gondoskodott arról> 
hogy á kedves hölgyek petrezselymet ne 
árúljanak. Mivel is tudná a ítatalság meg-
hálálni azt a sok fáradságot, szívességet, 
hanem ha azzal, hogy a IxÖlgyek miXtotságáról 
ily módon gondoskodik. Csak hogy ezt az 
udvariasságot mai napság már ritkán lehet ¡ István 20 ki\ Matuz András 20 kr, Ríbár-
tapasztalni, \$zki János 40 kr? Majercsik János 40 kr 
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Kántor Soma 20 kr, Pethő Jstván 40 kr. 
Szüle Kálmán 40 kr? Zaszlayik Mátyás 20 
kr, Tajber Gusztáv 20 kr, Révész László 
40 kr, Demcsák János 20 kr, ifj. Demcsák 
János 90 kr, Ruzsicska György 40 kr, Grei-
fel Kálmán 20 kr, if. Szarka István 40 kr, 
Mplitorisz Lajos 40 kr; Müller Etel 20 kr, 
Plavecz Béla 20 kr, Gallik Soma 20 kr, 
Lamper István 20 kr, Janurik János 20 kr, 
Kralovanszki Imre 40 kr, Gerics István 20 
kr, Poht Károly 20 kr, Volf Gyula 20 kr, 
Kiayini György 40 kr, Trunner Göttfrid 40 
kr, Osztröluczki János 90 kr, Majercsik 
Soma 40 kr, Nagy Sándor 2 frt 40 kr, 
Zsigmond György 40 kr, Klimai Pálné 40 
íc% Kucsek János 1 frt 40 kr, Wéber Jó-
zsef 40 kr, Medvegy György 20 kr, Mikoíai 
Pál 40 kr, özv. Simon Károlyné 40 kr, Go-
llán Soma 70 kr, Kenyeres György 1 frt, 
Schulmeiszter Gábor 20 kr. Ihirschal Dani 
20 kr, Kőhalmi N 20 kr, Szikes Antal 
kr, Urbancsok Pál 70 kr, Csasztvan Mi 
£0 kr, Blasko István 40 kr, Hrivnák Pál 
20 kr, Deák Ferencz 20 kr, Políák Marczi 
20 kr, Medveczki József 1 frt 20 kr, Schön-
feld Mihály 70 kr, Simon Sándor 20 kr. 

Báli selyem-szövetek 60 kr.-tól 6 frt 
35 kr.-ig méterenként (köriilbelöl 300 
különböző mintában és színben) küld öltö-
zék- vagy darab-számra, porto- ós vámmentesen 
Hennebe rc G, gyári ráktára (cs. és kir. udvari 
száliitó) Zürichben. Minták forduló postával 
küldetnek. Levelekre 10 krajezáros levélbélyeg 

ragasztandó. 

A bánáti románok. 
— Egy kis elhnografiai — 

Ha a népek történetét figyelemmel ta-
nulmányozzuk, azt találjuk, hogy midőn 
valamely nemzet egy, már másik nép vagy 
néptöredék által lakott helyen letelepedett, 
akkor vagy a letelepedő, vagy a már ott 
lakó nép, a másiknak jellemét, szokásait, 
viseletét, sőt nyelvét is átvette. Példák erre 
hazánk kisebb nemzetségei közül a vendek, 
sokáczok és a bánáti románok. Ezúttal ezek 
közül csak az utóbbiakat kivánjuk olvasó-
inkkal megosmertetni 

Hazánk délkeleti részében, az úgyne-
vezett Bánság hegyektől köritett termékeny 
térségein laknak a románok, a nagy római 
törzsnek maradványai, melyek a népván-
dorláskor, hazánk ama részébe telepedvén 
le, évszázadokon át megőrizték nemzetisé-
göket, s azóta római ezredektől mindig ro-
mánoknak nevezik magukat. 

Jellemére a bánáti román, legyen az 
szegény vagy gazdag, egyaránt férfiasan 
büszke, különösen az urak irányában, rit-i».:' 7 . . .... . --•' 
kán veszi le süvegét Házi körében azonban, 
— előnyére legyen mondva, — igen nyájas 
és vendégszerető; az egész idegennel is 
megosztja falatját, sőt utolsó csirkéjét is le-
öli, hogy megvendégelje. Rosz oldala a bosz-
szúvágy. Ila ellensége megsérti s a sértést 
rögtön vissza nem adhatja, évek multával 
sém feledi a rovást. Ha ellen féle ez idő 
alatt meghal, még a koporsóban is képes 
egy-két döfést adni a bosszú fejében. Rosz 
oldalához tartozik még a restség, hamisság, 
alattomosság és gyávaság, mély utóbbit a 

verekedésnél leginkább bebizonyítja; ha t. 
i. valaki hatalmasan elveri, mely erejét felül-
múlja, azt szokta mondani »ez nagy úr« és 
hunyászkodva elsompolyog, de dörmögve 
mondja magában, „sinya mintye /" — »várj 
csakU Ez a bosszú szava, a feljegyzése. 

Az oláh természete egyébként edzett, 
gyermekkorától kezdve télen, nyáron a föl-
dön hentereg, mezítláb jár, egészsége mégis 
igen tartós és élete példás hosszú. Karán -
sebesen élt egy ICovin Jankó nevű, 172 éves 
oláh, felesége, Sára 164 éves volt; meghal-
tak 1728-ban. Arczképeik a bécsi képtár-
ban láthatók. 

A románok daczára, hogy szegény em-
berek, koldulni nerii szokásuk, sőt szolgá-
latba sem állanak, hanem inkább otthon 
rágódnak a silány étkeken. A férfiak télen, 
nyáron egyaránt gazdasággal foglalkoznak 
a tanyán s különösen a földművelést és ba-
rom tenyésztést szeretik ; a nő ezalatt otthon 
szövéssel, fonással, szapulással, a leányok 
pedig hímzéssel és horgolással foglalkoznak, 
s szövik az ingnek s köténynek valót. 

A mi öltözetüket illeti, már ős idők-
től csak egy divat létezik. A férfiak öltözete 
durva darócz nadrágból áll, melyet hosszú 
ing fed, s tüsző egészít ki derekuk körül, 
ebben tartják a pipát, dohányt stb. Lábuk 
térdtől a bokáig egy széles kötelékkel be 
van pólyálva, lábfejüket bocskor vagy ia-
czipő fedi, melyet szőrmadzaggal fűznek fel. 
Ünnepnapon az ingre mellényt is vesznek, 
mely nagy czin-gómhokkal van kivarrva; 
télen vagy rósz időben pedig a hideg ellen 
földig érő bundába bújnak, s fejükre bá-
ránybőr süveget húznak, úgy, hogy az egész 
emberből csak az jozmán szemek láthatók. 

Végre egy oldaltarisznya oly féltett 
kincse az oláhnak, hogy azt magától távol 
soha sem hagyja. »Add ide a tarisznyámat, 
hadd öltözzem lel,« — mondja az oláh fe-
leségének. 

A nők öltözete derékig érő ingből, s 
ránezos, saját készítette vászonszoknyá-
ból áll, melyek alja csipkével vágy hímzés-
sel van diszitve, elől keskeny szövött kö-
tényt hordanak, melyet hátul a deréktői 
kezdve az ing hosszáig piros széles szőr-
rojt övez. Általán kedvelt színük ruháza-
tukban a piros vagy kék, vagy együtt e 
kettő. — A férjesek fejét piros tulipános 
kendő takarja, míg a hajadonok fedetlen 
fővel járnak, sima ' hajzattal, és hátravetett 
hosszú hajfonadékkal, melybe aranypénze-
ket fűznek. Némelyek pénzékszereit érté-
kesiti a régiség, többen N.-Gonstantin római 
császár idejéből is tudnak felmutatni pénz-
nemeket, melyek leányról leányra öröklőd-
tek, s előttük is oly becscsel bírnak, hogy 
képesek lennének inkább bármely tehenük-
től megválni, sem hogy ez ékszereiket a ré-
giségtárbá eladják. A tehetősebb lányok 
nyakék gyanánt is néhány sor pénzt fűz-
nek fel, mely egyetlen ékszerük. Hűvös idő-
ben, ha a szabadban vannak, békecsalakú 
és mindenféle szinü pamuttál, vagy selyem 
virágokkal kivarrt feíöltőt^vétnek vállaikra, 
s elől kapocscsal fűzik egybe. 

A románok testalkatra nézve többnyire 
középtermetűek, erősek és jő növéssel bír-
nak. Mozdulatuk lassú és nehézkes* mely a 
vérükben hordott restséget első perezre 
elárulja, afcz.uk természetes színe czigány-
barna, fedele szemükben török kifejezés 

. Sötét kuszált hajuk vállukat fed i .—| 

A köznép féfiai sürü hösszú^bajuszt visel-
nek ; körszakált csak a pópa (pap) hordhat. 
Arczukon a komoly vonások férfias, de vad 
kifejezést árulnak el. —* A nőszemélyek közt 
sok szép alak kerül. Tojásdad barna ar-
ezukat vékony görög orr disziti, fekete sze-
müket sötét hosszú pilla árnyalja, tekinte-
tetükben némi mélabú rejlik. A.hosszú ha-
jat különös szépnek tartják, s^'két ¿ágba 
fonják, ha kellő hosszai nem bír, mégfelelő 
vendéghajjal pótolják ki, s a két ág alsó 
végét veres haj fonókkal kötik egybe. B'Ő 
erényük a tisztaság, mit a hajadonok a hiú-
ságig túl hajtanak. 

Végre szóljunk még röviden népéleti 
szokásaikról. Első helyen emiitjük házas-
sági szokásaikat. Az oláhok igen korán nő-
sülnek, de többnyire a vőlegény az if jabb: 
pl. a vőlegény 14, a menyasszony 18 éves. 
Az eljegyzésnél az ara szüleinek bizonyos 
összeg pénzt tesz le a vőlegény, — de facto, 
— megveszi. Tizennégy nap múlva tartják 
a lakodalmát, mely következőkép megy vég-
be : Elérkezvén a menyegző napja, a vőfély 
a lakodalomhoz tartozó népséget meghívja; 
a kijelölt órára a menyasszony házához 
gyűl a násznép, hol a nászapa kikíséri a 
leányt, ki sűrű könyhullatások közt búcsú-
zik a szülei háztól, megköszöni testvéreinek, 
hogy szerették, szüleinek, hogy felnevelték, 
gondját viselték, s kéri hogy ezután se ves-
sék meg stb,, s ezen búcsúzások az egész 
társaságot meghatják, s az egymástól el-
válók és az asszonysereg szemébe könye-
ket csalnak. A vőfély ezt látva, kiragadja 
a menyasszonyt a bánat karjából, s kezén 
fogva kivezeti az ajtó elé, hol ünnepélyesen 
egy üveg-gyöngyökkel s pántlikákkal fel-
czifrazotl pártát tűznek fejére, s most fá-
tyolt borítnak reája, mely alól mindaddig 
nem szabad felpillantani, mig a templom-
ból vissza nem térnek. Mikor a vőlegény 
házába ér a nászmenet, ez bemutatja az uj 
asszonyt szüleinek és rokonainak, kik a 
sok szerencsekivánát mellett előterjesztik 
ezentuli kötelességét és foglalatosságát. Ezek 
után asztalhoz ülnek, s elkezdődik a lakzi 
és a táncz, s tart késő estig. Ekkor mind-
nyájan asztalhoz telepednek, felteszik a 
menyasszony-kalácsot, s irtás apró süteményt, 
melyekből mindenki tetszés szerint vág, s 
juttat az otthoniák számára is. Ezen cse-
megézés után felkel a házigazda, s rövid 
tosztot mondva, kiüríti a mézes pálinkával 
telt poharat. Mire a násznagy, hogy jó kedv-
ben tartsa a vendégsereget, elővezeti á meny-
asszonyt és tánezot ajánl, melyet egy du-
dás vagy furulyás nótája mellett kedvtelve 
járnak Éjfél után szétoszlik a lakodalmas 
nép, az öregebbek még egyszer ismétélik 
szerencsekivánatukat á menyasszonynak, 
ki azt rendre *csókkal köszöni meg. Másnap 
ujabb teríték > á n a pópa, bíró és nászapa 
számára, mely alkalommal előkerül a meny-
asszony hozománya is, mely áll ; néhány 
sertés, juh, egy bornyas tehénből, fonószék, 
len, gyapot, s a szükséges kónyhaeszközökből k 

A születés- és keresztelőknél semmi-
féle ünnepélyességet nem visznek véghez; 
a pópa szokás szerint templomban meg-
kereszteli a gyermeket és ezzel be van fe-
jezve m 

Érdekesebb ennél halotti szertartásuk, 
Hallottaiknak sirató asszonyokat fogadnak, 
kiknek kötelességük 24 óráig szünetlenül 
sírni: és jajgatni ti halott felett Te-



Vasárnap, február S. 1891, SZÁRVAS és VIDÉKE. 
metőbe menet a legközelebbi rokonok vállra 
emelik a koporsót, s minden kereszt utczá^ 
tői elbúcsúztatják, s útközben gyászdalokat, 
énekelnek, melyekbe többnyire az elhunyt 
érdemeit szövik, tarka-barka változatokban. 
A temetőbe érve, a pópa szokásos szertar-
tása szerint eltemeti, mire a sirt befödik, 
hosszú, kék kereszttel jelölik meg. Bizonyos 
ünnepnapokon ismét kimennek a sírhoz, 
ott jajveszékelvén, kalácsot és gyümölcsöt 
szórnak a sirdombra, jeléül annak, hogy ha-
lottjaik túlvilági életéről is gondoskodnak. 

Ezen sajátságokat, ezen népeiéiből ki-
fejlődött szokásokat feljegyezni, itt-ott szük-
ségesnek láttam, főként azért, mert a divat 
hódító hatalma: már itt is. utat kezd törni 
magának. Kezdi már a nép> is eredeti szoká-
sait elhagyni^ kezd kivetkőzni ős eredetisé-
géből. Hadd máradjon fenn legalább e so-
rokbán azoknak emléke ! 

Felvinczy Szóhely János. 

K Ö Z G ü Z D A S A G . 

Mozgalom a philloxera terjedése ellen. 

Tekintetes szerkesztő űr 1 Becses lapja 
legutóbbi számában Zih K, úr SzL-András-
ról azon óhajtást fejezte ki, hogy a m, kór-
mány egy vándortanáft küldene le, a ki a 
népet a philloxera pusztítására, új, ameri-
kai szőllővesszők iilíelésére stb beoktatná. 

Gázd. e'gyletünk hasonló nézetben lévén, 
mult hó 25-én tartott igazgató vál. ülésünk-
ben Horváth János m.-berényi birtokos indít-
ványára elhatározta, hogy ez irányban írjunk 
fel a Nmtgn földmivel6si niinisteriumhoz. 

Jónak látom a több felől nyilvánuló 
aggodalmak eloszlatására a 44/891, sz. a. 
felküldött feliratunkat itt szószerint bekül-
deni, kérve a t. szerkesztő iirat annak egész 
terjedelmében leendő közlésére. 

B.-Csaba febr. 5. 1891. 
Tek. Szcrk. úr kész tisztelője 

Zlmszhy Jstván} 
c. titkár. 

a gyakorlatban miként hajtandók végre, 
mennyibe kerülnek, s lesz e valóban hasz-
nos eredményük? stb. 

Mi azon nézetben vagyunk, hogy min-
den leírásnál, hírlapi közléseknél czélráve-
zetőbb, — mert gyakorlatibb leendene, ha 
a Nmtgú ministérium' e'gy szakértő vándör.-
tánárt küldene ki azon vidékekre, a honnan 
azt kérik; s ott a helyszínén kézzelfogható-
lag mutatná be a gyérítés mikéntjét: ma-
gyarázná meg az eljártig leggyakorlatíbb, — 
s oltások legczélszerübb módjait; 

A mi népünknek sajátsága, hogy önma-
gától nehezen mozdul meg, s bár a veszélyt 
már m küszöbön látja, annak elhárítása 
felett ritkán gondolkozik, s keleti fatalizmus-
sal várja a segélyt, mely hite szerint az 
égtől, kell, hogy jöjjön! 

Tiszt/kérjük ezeknél íb£va Nagy mél-
tóságodat,' hogy a f. év folyamán, a szak-
emberek által legalkalmasabbnak vélemé-
nyezett időben, — megyénk területére* egv 
szakértő vándor-tanárt küldeni, s a gyéri-
tési, valamint egyébb e szakba vágó eljá-
rásokat a néppel megismertetni, s így a 
közvagyon megmentésének nagy munkájában 
bennünket támogatni kegyeskedjék. 

B.-Csaba ian. 31. 

• i 

nyeremény tárgyak átvehetők 
Sándor tir üzletében február 

15-ig bezárólag azontúl a jótékonyczél 
javára esnek. : 

Kereskedelmi bálbizottsága. ; 

Meteorolog&i észleletek. 
vas, 1891. jan. 31—febr, 5-ig 

Zlinszky István, 
egyleti titkár. 

Beliczey István, 
a békésm gazd. egylet 

elnöke. 

Sorsolás. 

• A szarvasi kereskedők által jan, 
31-én rendezett jótékonvczélu társas* 
estély tombol a-j¿tékában nyertes szá-
mok jegyzéke. A tömötten szedett szá-
mok a főnyereményeket a többi szá-
mok pedig a csoport-nyereményeket 
jelentik. 
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Nagyméltóságú Mímster Ur! 
Hálával ismeri el agy gazd. egyletünk, 

valamint-* az egész/ ország azon — a Nmtgú 
ministeri.um kifejtett buzgalmat és áldo-
zatkészségéi, — melyet a szellőinket nem-
csak fenyegetőj de már nagyrészben el is 
pusztító philloxera terjedésének meggátlá-
sára, vagy a csapás enyhítésére — hozott, 
— s midőn ezt elismerjük, midőn hálánkat 
ezért kifejezzük, csak hazafias kötelességet 
vélünk teljesíteni. -

Vármegyénk területe sem ment már 
ezen kártékony rovartól, — s bár boraink 
nem képezik a világkereskedelem anyagát, 
mégis a helyi fogyasztás pótlása tekintetében, 
nem csekély jnérvben járultak hozzá a jólét 
emeléséhez, s ez okból figyelmen kivül hagy-* 
ni, itt sem lehet, itt sem szabadi 

Gazd. egyletünk azon nézetben van, 
hogy bár a Nagym. minístérium már eddig 
is sokát tett az óriási mérvben terjedő vész 
ellen, ámde minden áldozat csak részben 
teremheti meg azon áldásos gyümölcsöket, 
melyeket azoktól méltán várhatnánk mind-
addig, még a termelő saját szemeivel nem 
látja azt, hogy M irodalomban máivmár 
kötetekre menő ismertető győri tési' módok 
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liBBáí-ISaSÍ 
& 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szarvasi ,kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság, kozhirré teszi, hogy Homoki 
János végrehajtatónak Venczák Anna és 
Sóczó András végrehajtást szenvedő ellen 
84 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végr-
ehajtási ügyében, a b.-gyulai kir. törvényszék 
(a szarvasi kir. járásbíróság) területén levő, 
Endrőd határában fekvő, az endrődi 2527 
sz. tjkvbén foglalt Timár J. István és neje 
Katona Borbála nevén álló A f . 1 rszám alatti 
(4821.—4851/b. 278-b) hrsz. 2 9 h o l d 

szántóföldre 40 ftban, — és az endrődi 
2527. sz. tjkvben foglalt Hegedűs I. János 
és neje Katona Vietőria nevén álló A f . 1. 
rsz. a. (4821—4851b-268-a) hrsz. % 915V2/1C00 

hold szántóföldre 475 írtban s igy összesen 
az árverést 876 írtban ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1891. évi 
Április hó 13-ik napján délelőtt 10 órakor 
Fndrődön a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%-át vagyis 87 frt 
50 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. tcz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügymihisteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
tcz. 170. §-a érteimében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállí-
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kir. Járásbiróság telekkönyvi Hatósága. 
Szarvason 1890-ig évi deczémber hó 

28. napján. 
Kontúr József, 

kir. járásbiró. 

d 

nagyérdemű közönség becses figyelme felhivatik a 

F A D G Y A S S Á N D O R 
feltalált és még eddig senki által felü 

is az ország legtöbb városában téljes 
részesülő legbiztosabb 

nem mult s 2 . 
elimerésben 

hatására, mely posztó és jó szinü szövet ruhából zsír, 
olaj, ténta, kenőcs stb., szóval mindennemű pecsétet a 
leghamarabb, biztosan és minden ártalom nélkül a szö-

vetre, eltávolit. 
Főraktár: Budapesten és Bécsben. 

Kapható az ország mindezt városában és itt helyben, hasz-
nálati utasitáBBal együtt Kageter Gusztáv n raá l 

ft 3 - 2 " 7 " . .. * 

Ml 

váltóhiteleket és betáblázási kölcsönöket, különösen birtokokra, 

továbbá —convertálásokat előnyös feltételek mellett közvetít. 

3 - 2 Budapest Fürdö-utcsa 4. 

Z S . * K O N Y Y N Y O M D A J A • 
S Z A R V A S O N , 

a szarvasi Takarékpénztár épületében a piacztéren, 

ajánlja magát mindennemű 

m 

rovátos ivek, ügyvédi-keresetlevelek, malom-szelvények, 

esketés i és báli-meghivók, tánczrendek, névjegyek és számlák 
falragaszok, körlevelek, levél- és boríték-fejek, nagyobb müvek, étlapok 

és minden más néven nevezendő nyomtatványok ízléses kiállítására 

Nyomatott Sápszky Zs. könyvnyomdájában Szarvason. 
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