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Szarvas község elöljárói 

Alólirott községi elöljáróság közhirré teszi, 
hogy a községháza épületére 34 uj abtakot a 
déli és nyugati bejárónál 2 inga ajtót továbbá 
6 hivatali szobába n j padolatot készíttet s e 
munkálatok teljesítését szóbeli versentárgyalás 
utján kívánja biztosítani. 

Az árlejtés 1901 március hó 20-ík napján 
d. u. 3 órakor fog a községháza tanácstermén 
ben megtartatni. 

Az ár lejtési fe j té tdek az első jegyzői iro-
dában (Boros Mátyásnál) a hivatalos órák alatt 
naponként megtekinthetők. 

Szarvas, 1901. márczius 9-én. 

Az elöljáróság nevében : 

Salacz József Melis János 
első jegyző. bíró. 

I 1901. 
Szarvas község elöljáróitól. 

Van szerencsék, a nagy érdemii közönség 
tudomására hozni, miszerint a szokás tavaszi, 
ló vizsgálat a Weiczner Gáspár féle vendéglői 
helyiség udvarán f. hő 11. 12 és 13-ilc nap-
jain fog megtar tatni . 

Egyutal, figyelmeztetjük, hogy a ki ló állo-

mányát a jelzett napokon ott elő nem állítja, 
szigorúan meg fog büntettetni. 

[Szarvason 1901. márczius 6-án 
az elöljárók nevében. 

Sala cz József Melis János 
elsf> jegyző. birí. 
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Az 1874 évi X X X I I I t. cz. 32 § a 
al ipjíin ezennel közhírré teszem, miszerint az 
1902 évre érvényes ország gyűlési képviselőt 
választók névjegyzékének összeállítására kikül-
dött bizottság működésit f. hó 18-án d. e. 
Va9 órakor, a község háza kis tanács ter-
mében megkezdi. 

Ezen küldöttség naponként d, e. Va 9 
órától Va 11-ig d. u. Va 3. órától Va 5-ig f. 
működni. 

Szarvason 1901. márczius 7-én 
Gr. Bolza Géza 

az Összeíró bizottság elnöke. 

Ébredjünk öntudatra! Ismerjük fel gazda-
sági helyzetünket ! 

Tudvalevő, hogy a budapesti kereskedelmi 
0 

és iparkamara néhány nap előtt tartott ülésé-
ben üdvözölte Budapest főváros törvényhatósági 
bizottságát abból az alkalomból, hogy az ön-
álló vámterület mellett foglalt állást. Ez tehát 

annyit jelent, hogy az ország legelső kereske-
delmi és ipari szaktestülete, melynek^omolysá-
gában öntudatosságában és a helyzet ismerése 
dolgában föltétlenül megbizhatnak, a nagy nyil-
vánosság előtt azon meggyőződésének adott ki-
fejezési, hogy az Ausztriától való vámterületi 
elkülönítést az országra nézve sokkal előnyö-
sebbnek tartja, mint a közös vámterület meg-
nyitását. 

Nagy fontosságú esemény ez. Bármit mond-
janak is a hivatalos és félhivatalos czáíolatok, 
ha a kormánykörökhöz oly igen közel álló tes-
tület, mint a budapesti kamara is az önálló 
vámterület zászlaját meg meri lobogtatni, akkor 
e tény fölött nem szabad a magyar közvélemény-
nek könnyedén átsiklani. 

l \krt mélyreható nagy okok, Magyarország 
gazdásági erejébe való teljes bizalom indíthat-
ták csak a kamarát ez állásfoglalásra. Önálló 
vámterülettel látja csak biztosítottnak Magyaror-
szágnak oly mérvű gazdasági fellendülését, aminőre 
joggal igényt tarthat . 

Budapest főváros törvényhatósága is az ön-
álló vámterület mellett foglalt állást. S [ha ta 
kormány és a hatalom által olyannyira dédel-
getett metropólis is az önálló vámterületet, he-
lyezi az előtérbe, mit szóljunk mi, az 
tott vidék? 

Odaát Ausztriában kétséges félelemmel, te-
kintenek át Magyarországra, hogy miként' .erő-
södik itt. meg az önálló vámterület köz vélemé-
nye. Ez az aggodalom lépten-nyomon, k i fe jezése 
talál. Mikor Ő Felsége nem régiben ellátogatott 
a bécsi iparosok báljára, egy osztrák nagyi aros 

Grligor a császár katonája fönt Bécsben. Anyja, 
akinek olyan a képe, mint a kicserzett sárga kordováuy 
dicsekedve újságolja fiinek-fának, akit csak előtalál a 
faluban, hogy milyen jó sorsa van a fiának. A császár 
nagyon megszerette, aztán vele őriszteti a koronát. Ott 
bizony nagyon megbecsülik Grligort. 

Az emberek mosolyognak, az öreg oláh asszony 
beszédjén, de a sibisánbeliek szentül hisznek benne. 
Mert Sibisánból való a GMigor anyja s onnan hozzák 
he reggelenkint a frissen fejt tejet a faluba. A sibisá-
niak ugyan, a mikor a falunk felé veszik az utjukat, 
azt szokták mondani, hogy megyek a városim, — de a 
mappán máskéj áll az. Hanem hát erre mifelénk ennek 
a szegény oláh népségnek város bizony a mi falucskánk 
tó. Igaz, hogy amióta Somosán Petra, a diszkéi sógora 
kínt járt Bukarestben, arról is tud egyik-másik, hogy 
vannak ám olyan házak is, amelyek egymás tetejére 
vannak rakva, de azt sem hiszi el a többje. 

Márcsak olyan nagy ház mégsem lehet az, mint 
az nj templom tornya, mert hát annak ablakából a holt 
Marosig is el lehet lá tn i . . . 

Na, de érvel ez elleu a. GMigor anyja, akinek azt 

irta a fia, aki a koronát őrzi Bée>ben. hogy ott olyan 
nagyok a házak, hogy a padlyáslnkból el lehetne látni 
a Veres Pali martjáig, vagy a „nagyságos" báró ur 
szellőjéig. 

— Na, na — ágaskodik két sarkára a daszkel 
világlátott sógora. — Ezt már még sém hiszem, 

A kordoványkéjni oláh asszonyt azonban nem 
bántja ez a kételkedés. Tudja ő aztjól, hogy az irigység 
beszél a daszkel sógorából. Hát persze ö csak Bukares-
tig járt. Jó kedvíien mondogatja is ezt, amig a fejet 
méregeti ki a fertájába azoknál a házaknál, amelyek-
hez ő szállítja a tejet Ha pedig látja, hogy szivesen 
hallgatják az ő motyogását, hát kegyesen fel is önt a 
mértéken a jó vastag tejből és elmondja, hogy megint 
két ezüst forintot küldött neki Grligor, hogy ne lásson 
szükséget. 

— Drága fin, jó íiu ez a Gfigor! — hajtogatja 
büszkén — s a császár ugy szereti! 

És amikor a cs.íszár nevét ejti ki a vén oláh nő, 
valami alázatos, mély áhítat ömlik el a ránezos, sárga 
arczán és fel néz az gre. Bizonyára a magasságos Is-
tennel áldalja meg a drága jószívű császárt, aki ugy 
szereti a szegény oláh asszony fiát. 

Hanem furcsa dolgokat kezdenek beszélni az öreg 
asszony háta megett. Azt mondják egy sző sem igaz 
abból, amit a fijirúl mond el, nagy dicsekedve. Márhogy 
egy ilyen vén asszony hazudna, ilyen szürkölő fejjel, 
ilyen ránezos képpel! Fa. ezt biztosan a d asz kel só-

gora találta ki, irigyli talán a Grligor jó sorsát. Hajh. 
mert irigy ember ez az ember. 

Ám, hugy egyszer nagy szüksége van Grligor any-
jának két forintra, s azért a szomszédba jár, kitudódik 
valami. Mert megkérdi a szomszéd, mire való annyi 
pénz egyszerre. Az öreg asszony ám hallgat, s a szom-
széd sem firtatja tovább, hanem belenyúl a tüszőjébo. 

A daszkel sógora másnap tudja, hogy a Grligor 
anyja két ezüst forintot küldött a fiának a postán 
Bécsbe. 

— Nem lehet az! — mondja a sánta kómives, 
Bogdán Tódor, a Juonnak a fia. Nekem ma reggel 
mondta az aszszony, hogy ö kapott két forintot Grli-
gor tol. 

A daszkel sógora csak erősködött, hogy ő nem 
beszél a szé nek. 

Na, ez határozottan van mondva, igaz lehet. Az-
tán az is furcsa, hogy a Grligor anyja most annyi má-
lélisztet ad el. Mire kell annyi pénz ? Na, na I — las-
sabban azzal a császárral! 

Aztán meg amint kezd kiderülni lassacskán sorra 
hogy a Grligor bizony nem nagyon parádézbatik oítföun 
Bécsben, morfc az anyja küld neki bankókat, hát a si-
bisáuiak hite is megrendül. Mert hogy a Krisztus ko-
porsóját sem őrizték ingyen s ha Grligor a koronát 
őrizné, hát bizonyára megfizetné a császár a fáradságát. 

A Grligor anyja meg neszezi,, hogy miegymást bő-
széi nek az .emberek. Fel is fortyan, mikor a tejet méii 
reggelente. 



aZt a kijelentést tette a Fe l ség előtt, hogy Ausz-
tria gazdasági jövöje attól függ, hogy megma-
rad-e a közös vámterület? Mire a király ezt 
felelte. 

— Minden bizonnyal együtt maradunk. 
L á m ilyen nagy súlyt fektetnek arra, hogy 

megmaradhassanak velünk a régi állapotban. S 
az o szempontúkból ez teljesen érthető is. 
Ausztria ipari termékeinek 7 0 - 80 százalékát 
nálunk értékesiti, a lehető legkedvezőbb kon 
junkturálc között. Mert hisz az osztrák áru csak-
nem verseny nélkül áll Magyarországon. Német , 
Angol , Francziaország ipari termékei nem kel-
hetnek itt versenyre Ausztriával, mert a mo-
narchia határán hatalmas vámmal sújtják őket. 
S mig egyfelől a monarchia vámja megvédel-
mezi az osztrák árut Magyarországon, ad-
dig az osztrák áru ellen nekünk semminemű 
védekezésünk nincsen. Igazuk van azoknak, 
akik ennek az állapotnak tudják be, hogy a 
hazai ipar nem bir prosperálni. Kinek van 
kedve Magyarországon gyárat, vagy egyébb 
ipari vállalatot létesíteni, midőn húszszorta 
erösebb osztrák ipar szabadon versenyez veK ? 
A másik hátrány az, hogy jóval drágábban 
vásároljuk a külföldinél eset.b g si lányabb minő-

ségű osztrák ipari terméket. É s pedig azért, 
mert a külföld az ö áruját nem értékesítheti 
a nagy vám miatt, melyet az osztrák határon 
fizetnie kell. 

Igaz, hogy viszont Ausztria a legnagyobb 
piacz^ a mi fölös gabonatermésünknek, ellenér-
vül azonban bízvást felhozhatjuk, hogy a Lajt-
hán-túliak rá vannak szorulva a mi terménye-
inkre, mert másünnen, Amerikából vagy Oroszor 
szágból sokkal drágábban kapnák meg a 
magyarnál silányabb gabonát. 

Mindazonáltal elismerjük, h o g y nagy ga-
balyodást idézne elő nálunk is, ha az osztrák 
piacz vámmal torlaszolná el magát a magyar 
gabona elől. H o g y ezen a gubal jodáson aztán 
át tudna-e esni Magyarország gazdasági erejé-
nek épségben maradásával, ez olyan kérdés, 
melyre annak idején majd az illetékes ténye-
zők lesznek hivatottak, megfelelni. Annyi azon-
ban bizonyosnak látszik, h 0 g y ezt a kérdés, 
is meg lehet oldani. A tény je lenleg az, hogy 
amilyen rohamosan gyarapodik erőben és ön-
tudatosságban Magyarországon az önálló vám-
terület közvéleménye, ugyanolyan arányban 
növekedik Ausztriában az aggodalom amiatt, 
hogy esetleg nem marad meg a közös vám-

ki kell aknáznunk, h o g y végre Magyarország 
megszűnjön Ausztria gazdasági provincziájává 

A mi helyzetű ik tehát ebben a gazgasági 
küzdelemben ha»áro .ottan előnyösebb, mint a 
másik félé. Ez t a helyzetet minden irányban 

I l a nindenáron közös vámterület kell 
Auszt r iának , ám jó , m e g a d j u k neki pol i t ikai 
tekintetekből, de aztán illő árt is fizessen érte, 
Olyannak kell lennie az uj közös vámterületnek, 
hogy az a magyar iparnak és kereskedelemnek 
minden eddig tapasztalt sérelmét eltüntesse és 
az ország közgazdasági fejlődését többé semmi 
irányban ne korlátozhassa. Ismétel jük: a mi 
helyzetünk a kedvezőbb, s akár jobbra, akár 
balra dűl el a nagy kérdés, Magyarország 
gazdaságának megerősödve és meghatalmosodna 
kell abból kikerülnie. / 

EI>reclj íinIt önt u da t ra 

Újdonságok. 

Na luii igaz! Bizony pénzt kiild ó Gligornak ! De 
hát 'beteg a szentem. Ispotályba van. Aztán pénz ke.l 
az orvosságra. 

Hanem erre a kifakadásra megint gunycsan mo-
solyognak az emberek. Mert tudnivaló, hogy katona 
ingyen győgyitanak. Ez kijár neki, mert védi a hazát 
Na, na, — ismét félre jár az öregasszony nyelve! 

Minthogy ki is tudódik ez szépen, amikor a jövő 
évben,a sibisáui czigány kovácsnak az öcscsét is elvi-
szik Bécsbe császár katonájának. Maivu Vaszilíe meg-
írja aztán töviről-hegyire a Gligor sorát. 

Már hogy a Gligor nagyon lump, garázda ember. 
Mindég korcsmázik és mindég megkésik a hazajövetel-
lel. Dehogy is őrzi a koronát. Őrzi az bizony a . . . mind-
járt megmondja micsodát! — a kaszárnya áristomot, 
vegyítve „ egyes "-sel. Hajh, ross* vége lesz ennek az 
embernek! 

Hanem amit a Manu Vaszilie irt, igazán 
nem mondják meg a Gligor anyjának, Még a dászkel 
sógora is ellhallgat s szótlanul hajtja meg a fejét, 
amikör a ránezosképii öreg oláh asszony áldja a drága, 
jószivü császárt, aki olyan, de olyan nagyon szereti a 
fiát, hogy a koronát őrzeti t e l e , . . . 

Sze nteleki. 

— Képvise lő testület i közgyű lés , [volt f. 
évi rnátezius hó 5-ikén d. u. 2V2 órakor a kö/s-ig ta-
nácstermében a következő eredménnyel. 1. Az 1901. 
február 5-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvének, hite-
leütése. 2. Alispán ur 24859/900. ikt. számú határo-
zata Biró Imre állásalói felfüggesztett rendőr biztos 
fegyelmi ügyében tudomásul vétetett. 3. A főszolgabíró 
ur 8351/900, számú határozata Bartha István fegyelmi 
ügyében tudomásul vétetett. 4. Alispán ur 1915/901. 
ikt. sz. II-od fokú határozata Kolbay Mihály fegyelmi 
ügyében tudomásul vétetett. 5. Főszolgabíró ur 4352/900, 
számú határozata Palkovics András fegyelmi ügyében 
tudomásul vétetett. 6. A törvényhatósági bizottság 
722 bgy. 23881/1900. ikt. sz. Felhívása az országos 
gazdasági munkás és cse ©dsegély pénztárba alapitQ 
való belépés iránt. 100 K. összeg az 1900. évi megta-
karításból megszavaztatott. 7. Bankó János kérvénye 
községi kösmunkíi törlése iránt. Egy iga után töröl-
tetett Lét iga után azonban fentartatott a kirovás. 8. 
Szent-András község 2636/900. számú átirata a Szarvas-
c>abacsüdi határút törzskönyvvetési munkálataihoz való 
hozzá járuVn iránt. A fele költséghez hozzá járul a 
képviselet de ez ellenében a törzs könyv egy példá-
nyát kívánja a község részére. 9. Elöljáróság jóváha-
gyás végett bemutatja a gyepmesteri teLepen az ebadó 
alap terhére építendő bonezterem és részletes tervét 
és költségvetését. A képviselő testület nem tartja szük-
séget ez okból az építkezést nem engedélyezi. 10. 
Elöljáróság jóváhagyás végett bemutatja az I-ső ker. 
ovoda ujja építésére vonatkozó részletes tervet és költ-
ségvetést. A megszavazott költséghez mért ujabbi terv 
készítési vége t a községi mérnöknek vissza avatott. 
11. Elöljárói előterjesztés a járásbíróság! építkezés 
miatt lebontandó épületek anyagának értékesítése, a 
rendőrség jfes a jószágálloinány ideiglenes elhelyezése 
tárgyában. A községi elöljáróság bízatott meg saját 
határkörében leendő intézkedés végett. 12. községi 
elöljáróság előterjesztése a helybeli társulati polgári 
leányiskola államosítása tárgyában érdemleges tárgya-
lás czéljából a f. év ápril. 10-én tartandó közgyűlésre 
halasztatott. 13. A szarvasi orvosok kérelme a látoga-
tási dijak felemelése iránt A tanács javaslatának el-
fogadása iip 11-tt a látogatási dijak 20 fillérrel emel-

ttel; s egysz<rüleg utasitatott, az elöljáróság hogy a 
községi orvosok fizetősének javítása iránt tegyen előin-
tést. 1 i. Klóijárói jelentés a február havi pénztárvizs-
galatok eredményéről tudomásul vétetett. 15. Hitele-
sítők Kontúr József és Tepliczki János képviselők 
küldettek ki. 

— K i n e v e z é s . Őszinte örömmel adunk hírt 
egy varosunkbeli törekvő ifjú haladásáról. Dr. Králik 
Dani zalae»'env/,egi árvaszéki* ülnököt a penziigyminis-
ter tízegedre kincstári ügyészszé neveztet i . Gratulálunk. 

— A szarvas i n ő e g y l e t által f. ovi márcz. 
2-án a Gasinr ban saját pénztára javára rendezett ko-
ro.iás estély ugy erkölcsi, mint anyagi tekintetben ki-
tűnően sikerül1. A jótékonyczél szép száuiu közönséget 
hó/ó: t" össze a Casinóban, a mely csak reggel felé 
liags ta el a mulatság helyét. A táncot hangverseny 
el >zt;e meg, amelyen Gál Lstvánné umő remék zongora 
játékával, Lavatka Ilona nrhólgy pedig Levius Ernő 
fó^yinn. zenetanár zmi^ora kisérte mellett szép éneké-
vel ragadta el a hallgatóságot, ugy hogy mindkét Sze-
replőnek a programmot egy egy számmal meg kellett 
toldania. Befejezésül Bobvos Soma adta elő Murai Az 
ingomb cimii monológját, igen ügyesen, a melyen "tap-
sokban bőven volt része. Eai tán következelt a tánc, a 
melynek o a k reggel felé lett vége. A mulatságon 
résztvettek: 

A s s z o n y o k : Ball a Sándorné, Bugyis An 
rlorné, Darabos Sándorné. (Szentandrás) Dankó Sománéí 

Fert ig Alajosné, özv. dr. Fucksz Edéné, Gaál lst-
vánné, Keresztény Gyuláné (Szentandris) Kutlik End-
réné, Dr. Krcsmárik Jánosné, Dr. Lengyel Sándorné, 
Pokomándy R. Mária, Sárkány Imrénó, Tájbfer Gusz-
táváé, özv Tassy Gusztuvné. 
L e á n y 0 k : Ballá Ilona, Brózik ZSuzsika, Dankó 
Ilona, Darabos Ilona, Holéczy nővérek, Kovács Mártha 
Kutlik Eta, Keresztény Jolán, Lavatka Ilona, László 
Margit, Mészáros Zalma, Pokomándy Vilma Ponyiczky 
Margit, Páia Ilona, Tajber Margit. 

Á mulatság anyagi eredményét a rtíndeikezé-
siinkre bocsátott adatok alapján a következőkben is-
merjük : összes bevétel 111 K. Kiadás 26 K. Tiszta 
jövedelem 85 korona. Felülfizettek: Balla Sándor 7 K. 
Ponyiczky Máté, Havíár Daniné, Medveczky József 
4 4 K, N. N. 3 K 40 fill. Bakay Sándor, Illyés Ala-
jos, Mister Lincoln amerikai polgár 2—2 K. özr Po-
nyiczky Györgyné, Holóczy Gusztáv, N. N., Dr. Krcs-
márik Jánosné, N. N., N. N., N. N., N. N., l - l K. 
N. N. 60 fillér, összesen 37 korona. 

A közreműködőknek és felülfizetőknelí, valamint 
a zongora átadásáért Bodnár József tanító urnák ez 
uton mond köszönetei a nőegylet vigalmi bizottsága. 
A legközelebbi kon.ua estőly ideje még nincs megál-
lapítva, valószínű azonban, hagy márczius hó végén 
fog megtartatni. 

A z evangé l ikus i s teni t i s z té l e t tek 
sorrendje. Az evang. egyház ^kebelében, fájdalom, 
már évek óta egyetlenség dűlt az istentiszteleti ny-ilv 
miatt. Eme tenálló viszály nem jó hírbe hozta az ön-
ként is magyarosodni akaró derék s majdnem legna-
gyobb ev. egyházat. A dologba beszólt az esperesség 
is, majd megfellebeztetvén, a kerület is. A kerület ren-
des mederbe kerülte az ügyet, azon intézkedésével, 
illetve határozatával, hogy az istentiszteleti nyelv meg-
határozása a gyülekezetek belügye. Ezen az alapon 
Scholcz Gyula igazgató lelkész előterjesztése után ugy 
intézkedett az egyház, hogy a magyar nyelvű isteni 
tiszteletek vasárnaponként telavatva mind a két templom-
ban! tartassanak meg. Az ó templomban a magyar is-
teni tisztelet megelőzi a tót isteni tiszteletet, az uj 
templomban pedig csakis magyar isteni tisztelet tartas-
Sék. Csak örülünk azon, hogy a béke helyreált a i 
örökös viszályban álló egyháznál. 

Torna verseny. . A vallás és közoktatás-
ügyi miniszter elhatározta, hogy ez évben az ifjúság 
testi ügyességének neveléséi e, országos torna versenyt 
rendez Budapesten. A verseny pünkösd első és máso-
dik napján lesz. A helybeli tógjmn. ifjúsága is nagy-
ban készül már a versenyre. Oláh Miklós tornataná 
vezetése alatt, ki mindent elkövet arra, hogy a tanu-
lóság minél ügyesebb legyen majd a versenyen. Igen 
érdekes ujitást hoznak be most a versenyekre vonat-
kozólag, ugyanis csak csekély számú érmeket fognak 
kiosztani, hanem a helyett győzelmi zászlók lesznek, 
tnelyuek elnyerése nagy győzelem lesz az illető tanin-
tézetre is, a melynek tanulója azt elviszi. 

— T i s z t u j i t á s . Lapunk múlt számában megír-
tuk. hogy a zsidóuöegylet, folyó hó 3-án tartja meg, 
tisztújító gyűlést. Az ülésre a tagók igen nagy szám-
mal jelentek meg es közlelkesedéssel egyhangúlag 
megválasztatották elnöknek Mérey Miksánét. Alelnök 
lett Grimm Mórné, ellenőr Dr. Busmanu Adolfné, 
pénztárnok Dr. Déri Henrikné- Titkár Dr ,Dér i Henrik 
Bizottsági tagoknak szintén egyhangúlag megválasz-
tot tak: Dr. Szemző Gyuláné, Dr. Fucksz Ignáczné, 
Valdner Ignáczné, Lövi Símonné, Kalmár Ignáczné, 
Sámuel Adolfné, Robicsek Sománé, Seiner Józsefné, 
Silberstein Fiilöpné, Goldberger Ignáczué, Grürnvald 
Bernátné, Volfman Jakabné, Grorz Mórné, Pollák 
Károlyné, Yolf Gyuláné, Meitn,;r Salamonué, Yeiczner 
Gáborné. A választás után még több határozatot 
hoztak a jótékonyság gyakorlására nézve, azután 
pedig a gyűlés lelkes hangulattal szét oszlott. 

— Halálozás. Szerencsétlen véget ért a város-
szerte ösmert, s 32 év óta az ev. egyháznál alkalma-
zott Zvara György egyházfi. Folyó hó 8-án este 1 
órakor haza telé ment a Zrinyi utczai keskeny átjárón 
megcsúszott, s az ártézi vizet levezető mély árokba 
esett. A meredek árok parton felmászni nem tudott, 
hanem ott, elcsúszott, s arczczal a mély vizbe esett, 
s abba belefúlt. A szerencsétlenségből kifolyólag, 
amint értesülünk, — az elöljáróság igyekszik eddigi 
azon mulasztasát, hogy az ily veszélyes átjárókat korlát-
tal nem látta el, pótolni azzal, hogy mind ezen helyeken 
lámpát állíttat feí, amelyek nem csak állni, de világí-
tani is fognak. 

— N e m z e t i ünnepély . A szarvasi fögymn. 
Önképző Vajda Köre mint minden évben, úgy most is 
megiinnepli 1848. márczius 15-ikét annak 53 éves év-



fordulója alkalmából. A szavallatokhan és énekben 
gazdag műsor a következő: 1. „Fohász" Oláh Károly-
tői]: zengi a tanulói dallcar. 2. Elnöki megnyitó. Tar t ja 
Ben ka Gyula igazgató tanár ur. 3. Petőfi Sándortól 
„Nemzeti dal" szavalja: Vangyel Szilárd VIII. 4. Pe-
tőfi Sándortól „Yan-e egy maradt föld ? szavalja 
Dérczy Imre VII. 5. Tóth Kálmántól „Előre!" szavalja: 
Salgó Zoltán VIII. 6. Részlet felotvasái „A nép haza-
fias hangulat" czimü pályadij nyertes prózából; irta 
Belepotoczky István alelnök titkár. 7. GyöKössy Endré-
től „Kossuth katonája" szavalja: Gryökössy JózsefVII . 
8. „Szerzetes" irta és SEavalja: Belopotoczki István. 
9. „A falu szegénye" pályadij nyerte» költemény irta 
Salgó Zoltán VI I I . szavalja Kádár Sándor VII. 10. 
Záró ének; zengi a tanulói dalkar. 

— A nyár i azini sa ison Szarvason. Ismc-
meretes, hogy mostaa alakitjak meg az egész 
országban a szini k e r ü l e t e k e t . Mint érte-
sültünk. Szarvast a békés megyei szinikerülethez kap-
csolják, ugy hogy Gr}ula, Csaba, Oro>háza és több ki-
sebb várossal képezne egy szini kerületet. Krecsényi 
Ignácz az első rangú színigazgatók egyike most beadta 
a folyamodványát a gyulai szini saison elnyeréseért. 
Krecsényi júniusban és juliusbau lenne Gyulán. Mint 
halljuk Krecsényi Szarvasra is szeretne jönni augusz-
tus szeptember hónapokra. Ismerve Krecsényi színtár-
sulatának kiválóságáé a szarvasi közönség csak nyerne 
ha Krecsényi nyerné el Szarvast. 

_ Mula t ság . A mull hó 17-én Szarvas varo-
sának földmives if júsága az „Árpád" szálló nagytermé-
ben fényes táuczvigalmat rendezett. Ugy erkölcsi, mint 
anyagi szempontból a városunkban eddig rendazctt 
tánczvigalmak között ez a mulatság a sikerültebbek 
közzé sorozható. Sót egyike a leginkább sikerült mu-
latságoknak és írappans felelet azokra a kicsiny ló, 
talán lenézni akaró megjegyzésekre, melyek oly any-
nyira hangzottak fel, mielőtt aktuálisak hittek volva. 
Az erkölcsi siker inigyságaról tanúskodik már az a 
Körülmény is, hogy az ifjak azon cn*ős meggyőződéssel 
távoztak, hogy ilyen vigalmat több.^zörus okokbol kel-
lett volna már előbb is rendezniük — és a jövőre 
nézve, hogy ily kedves szórakozásban többször is szán-
dékoznak ugy önmagukat, mint vendégeiket részesíteni 
Az anyagi sikerről beszéljen a íeliilfizetök jegy ¿éke ; 
Gróf Bolza Géza 19 K. Dr. SziráczUy János 6 K. 
Dérczy Péter 5 K. I)r. Mikolay István 5 K. Dr. Ka-
viár Gy. N. N. Medveczky József 4—4 K. Dr. Reis-
man Adolf, Simkovics Gy. 3—3 K. Bankó János, Ja-
nurik Pál 2 60—2*60. Litauszky Pá), Dr. Belopotoczky 
Gy. Harmati J., N. N., Kelni János, Bárány Béla, 
Pcrezei János, Mikolay Mihály 2 K. Lanosa Jáuo*, 
Kondacs István, Blasko János 1/60—1 60. Topliczky 
Jáuos 1'40. Belopotoczky György, Dr. Glázner Adolf. 
Wolt Gyula, Dr. Salacz ^ladár , Simkovics István, Sa-
lacz Fereucz, Tajber Gusztáv, Tóth Mihály, Dr. Hajas 
József, Belopotoczky István, Kantor Soma, Mabó K , 
Üszterland Gyula, Péteri József, Melis Gy. I—1 K. 
Valkovszky Gyöigy, Kiss Mihály 96—96 f. Pová^say 
Jáuos, Csicsel Pal 95—96f. Dr. Fuchs Ignátz, Graben-
hoiler János, Papp Isiván, Ruzsicska János. Kiss Já-
nos, Komlőszky Mihály, Siiberstein Fülöp, Sárkány 
Mihály, Kiss György, Ruzsicska János, Janurik Pal, 
líozsuh István, Kondacs Soma, Csiszár István 60—60 I. 
Gyemjan János, Szőke Albert, Adamovics Fercncz, 
Hajas István, Gaál András, Liska Sámuel 40—40 i. 
Sápszky György, Bányász János 2 0 - 2 0 f. Zuhanyecz 
Mihály 12 t. Összes bevétel : 658 K. 14 f. kiadás: 
398 K. 14 f. tiszta jövedelem: 179 K. 46 f. felülfize-
tés 110 K. 54 f. összes maradvány '290 K . a mely 

átadatott a földmivelő munkás segély alapnak. 
— A g y u l a i f ő g y m n a s i u m . Békés megyében 

rövid idó alatt egy uj gymnasium lesz megnyitva,ugya-
nis Gyula városa legnagyobb akciót fejt ki abban 
az irányban hogy uj gymnasiuma legyen. A 
kultúsztudget általános tárgyalása alkalmából Bartba 
Miklós felszólalt a képviselő házban a gyulaiak érde-
kében. Vlassics G)ula reflektálva Bartha beszédjére 
kijelentette, hogy az idei költségvetésben bizonyos 
összeg már fel van rá véve, Ily körülmények közt le-
hetséges, hogy a gymnasium első osztálya már szep-
temberben megnyílik. , 

— Bore l lenőrzö b izot t ság , A varmegye leg 
utóbbi közgyűlésen r

aujból megalakított a három évre 
a járási borellenőrzö bizottságokat. A szarvasi járásban 
megválasztottak: elnöknek Kovács János, t a g o i n i k : 
Bugyi* Andor, Bedák Mátyás, Fehér Béla C-s Pintér 
Pál. Ha m e g g o n d o l j u k nem is olyan ros-z dolog bor 
ellenőrző bizottság tagjának lenni, mert ha kedve 
megy az illetőnek bort kostolni csak elmegy sorba 
vizgálni az egyes helyeket és fog kapni mindenütt tiszta 
vízmentes borokat, a mit ha bizottsági tag nem volna 
bajosan kapna. 

— Szembeteg kanczák fedezése. Földmi-
velésiigyi m. kir. minister urnák alábbi körrendeletet 
tudomás és közhírré tétel végett közlöm Gyulán, 1901. 
évi márczius hó 6-án. Dr. Fábry alispán. 11567 II—1. 
sz. M. kir. földművelésügyi miniáter. Valamennyi tör 
vényhatóságnak. Az országos lótenyésztésben sűrűen 
előforduló szemhibák terjedésének lehető korlátozása 
czéljábol szükségesnek láttam a m.Akir, méntelep pa-
rancsnokságot mult évi 97458% sz. rendeletemmel uta-
sítani, miszerint szigorúan hngyjá - meg a fedeztetési 
állomások vezetőinek, hogy hibás szemű kanczákat 
csak azon ecetben fogadjanak el fedeztetésre, h t a 
kanczatulajdonos a hrlysziuen állatorvosi bizonyitváuy-
nyal igazolja a fYdezteténdö kuncza szemhibályának 
nem öröklő voltát. Erről a törvényhatóságot oly meg-
hagyással értesítem, miszerint saját.hatáskörében még 
a fedez*etési idény megkezdése elölt intézkedjék az 
iránt, hogy emiitett rendeletemről a tenyésztő közönség 
idejekorán értesüljön. Kélt Budapesten, 1901. évi feb-
ruár hó 16-án. A minister helyett: Kiss s. k. államtitkár. 

meg Oiu hisz a fó úton lakik s majd meglátja ái 
eredményt, 

Sz . M. A . Mivel a szerkesztőség jó időre el van 
átva tárc/.ákkal, most jó darabig ne küldjön be. Majd 

ha esetleg szükséges lesz, majd felszólítjuk. 

Időjárási jelentés 1901, máre 8-ig 

V a l ó d i 

Kellemesen izlö szer felnőttek és 
gyermekek számára, görcs, fojtó 
és lihegő köhögés, tiidökatarrhus 
kurut beenyegesedés és minden 
meirbetegség ellen. Elősegíti az 
enyeg kiválását. Egy üveggel 
3 korona 30 fillér előlegezése elle-
nében küldetik. 

Kiki figyeljen a tokzárára nyomott czimre 
Thierry A. Védangyal — Gygyszertára. 
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Szarvas 1901. márc. 8. Plenczner Lajos 

F e l e l ő s a s z e r k e s z t é s é r t S á m u e l A, a k i a d ó 

B . S. Azt kérdezi'ölünk, hogy szokott e Szarvas 
közönsége márczius 15-ikén kivilágítást rendezni ? Ha 
ló emlékezünk 2 éve volt, tavaly pedig csak egy pár 
ház volt kivilágítva. Hogy az idén lesz e, hát ez a 
közönségtől lügg7 de legyen meggyőződre, ha a fő utón 
mondjuk "J házban kivilágítanának, azonnal ki lenne 
világítva az egész utcza. Csak meg kell kezdeni. Kezdje 
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Kitünö k a s z á k jótál lás mellett . "WS 

F R A N K V I K T O R 
vaskereskedése 

S , K Z c s s - O - t l a L a j o s - u t c z a 
(Kyácsik-l^lo épületben.) 

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát a legpontosabb kiszolgálás 
slJelt u. ín.: 

Vas? lakatosára, szerszám, konyhafölszerelsek; 
valódi alpacca evö eszközök; kiilönfclle kályhák és tűzhelyek. 

VamV és gazdasági gépek, gépszijak; 

Géprészek és technikai czikkek. 

Saak-okék' és vkükésGik» sŝ Cfsfeei« és répavíggfe. 

Vízmentes ponyvák és zsákok; egyensúly- tized- s százados mérlegek. 

Különféle f e s tékek , o lajok ós padlómáz. 

A l k a l m i ajándékok dus vá-lasztékban. 



1400 Q-ö.1 herés 700 O ö l szőlő ültetés 
alá rigolirozva van a múlt évben, a tö 
veteményes és udvar, az egész terület 
machlura élő sövénny ezenkívül oszlopokkal 
dróttal körülkerítve a rajta lévő s kitűnő 
ivóvizet szolgáltató kúttal és téglaépülettel 
melyeben I szoba konyha kamra istáló és ket-
tős pirtcze van — szabad kézből eladó. 

Felvilágosításokat ad a tulajdonos 
Salacz József 

első jegyző 

Van szerencséra a n . é. közönség becses tudo-

mására hozni, hogy itt helyben (Kossuth-utcza, 

főtér, Grünwald Á házában) egy a mai kor 

genyeinek teljesen megfelelő 

nyitottam. 

Tapasztalataimat Budapest elsőrendű üz 

leteiben szereztem, minélfogva azon kellemes 

helyzetben vagyok, hogy t. czimedet mindenkor 

pontosan és jól kielégíthessem ; továbbá tisztítá-

sokat és javításokat legjutányosabb áron eszközlök. 

T. czimed becses pártfogásáért esedezve 

maradtam alázatos szolgája 

férfi-szabó. 

0%v. Pap Lajosné asszonynak 

Puszta-Báboczkai tanyás földbirtoka 
több évekre haszobérbe kiadó. 

Értekezni lehet a nevezett tulajdonos 

növel. Nagy-Körü ön V. kerület 289. számú 

házánál. 
1—8 

Egy jú karban Iévö 

tíuzaraossabb időre használatra bérbe adandó 

bővebbet Dely József urnái 

Beliczey-ut 48S sz. 
í—i 

Egy csinosan bútorozott 

S Z O B A 

Hol ? megmondja a kiadóhivatal, 

Nélkülözhetlen és félülmulhatlan Hatásban csalhatatlan 
Világezikk, szélküldés minden országba. 

Chief Cf i lce 48 . Brixton-Road. London S 

Legmegbízhatóbb, jó és az egész világon dicsért és keresett háziszer az 

e ba 
'¿gjsggEwy, 

&lleln ecötavBalsaa 
cus tffif $ctiuWöng3l*A?c&»li 

(tf« ^ * 
á. Tiférryja Pr̂ röS* 

r 
Ez a balzsam félülmulhatlan hatású mell, tüdő, máj, gyomor és minden belső be-

tegségnél. Külsőleg a leghatásosabb 

I I jlT* csodaszer 
Valódi csak az összes kulturállamokhan yédjegyezett apácza védjegygyei és ólomzáron benyomott czég 

gel : E g y e d ü l v a l ó d i . Évi szükséglet (5 millió üvegccske, mi kimutatható. 
Postán bérmentve 12 kis és 6 duppla üvegccske 4 korona. Egy próba üveg prospectussal és raktárjegy-

= = ^ = = zékkel a föld minden államából I korona 20 fillér. -------
— — — Szétküldés csak az öszszeg előleges beküldése mellett. — — — 

A. Thierry-féle Cenitolia kenőcs 
CSODA-KENOCS-nek is hívják) utőlcrhetlen hatású és gyógyerejü ! Legtöbbször feleslegessé teszi a 

műtétet. Ezzel a kenöcscsel egy 14 éves gyógyíthatatlannal tartott, 
csontszu tökéletesen kigyógyittatott, legújabban meg egy 22 éves súlyos rákszerü betegség. 

Antiseptikus hatású, gyorsan enyhülést s teljes gyógyulást eredményez gyuladásuknál és bár-
mily sebeknél. Gyorsan hat, szétoszlat és bizton eltávolít még oly mélyen behatolt idegen anyagokat is. 

Egy tégely franco 1 k o r o n a 8 0 fillér, csak az összeg előleges beküldésénél. Nagyobb meny-
nyiségnél olcsóbb. Kimutatható évi szükséglet 100 ezer tégely. 

vítgj^állitóhigos hatású szer vásárlására, hanem rendeljük egyenesen s czimezzük 

k ' ' ' 
(Az osztrák cs. és kir. államhivatalnokok szövetkezete szállítója.) 9 25 

P S E R H 
évtizedek óta el vaunak terjedve az egész víJágon s kevés azon család1 a hol ez a páratlan házi 
gyógyszer hiányzik. 

R lapdac*okat az orvosok különösen az oly bajoknál ajánlják, amelyek nehéz emésztésnek 
és dugulásnak köveike/méiiyei, mint pld. zavar az epekeringésben, májfájdalmak, szélbántalmak 
kólika, aranyér síb. stb. 

Vértisztitó hatásuknal fogva kiválóan jó hatást gyakorolnak vérszegénység eseteiben s az 
ebből származO bajoknál, mint ideges fejfájás, sápkór stb. K vértísztiíu lapdacsok nagy előnye, hogy 
szelíden hatnak, fájdalmat nem okoznak s igy á leggyöngébb szervezettel birö egyének, sőt gyer-
mekek is bátran használhatják. 
I dobp'z, mely 15 lapdacsbol áll 21 kr. — 1 tekercs, mely Gdoboz 1 fr l 05 h\ A pénz előzetes 

beküldése után bérmentve: 1 Lekeres 1 írt 25 kr. — 2 tekercs 2 írt 30 kr. — 3 tekercs 
3 írt — 10 tekeics 9 írt 20 kr. 

H a s z n á l a t i u i a s i t á s m e l ¡ é k e l v e . 
Egyedül készítő és szétküldés! főraktár: 

P S E R H O F E R 
B é c s , 1. S i n g e r s t r a s s e 15. 

Elterjedtségüknél fogva e labdacsok a legkülönbözőbb alakokokban és nevek alatt 
utánoztatnak, léhát mindenki csak PSEREOFER-féle vcrtiszlitó labdacsokat kérjen, s 
csak azok valódiak, a melyek dobozainak fedelén piros színben „PSERHOFER" 

kézírása látható. 

I J 

Nyomatott i l „Szarvas és Vidéke" gjorssajtójdn. 
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