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S s s e r i k r e e s s t ő s é g r : 
Beliczey-utcza 11 szám, hova a lap szellemi n'szét 

illető közlemények küldendők. 
K é z i r a t o k v i s s z a n e m a d a t n a k . 

BÉEMENTJ5TLEN LEVELEK EL KJEJÜ FOGA3)TATNAK. 

A vidéki 

Akik képkiállitásokkal, és felolvasásokkal, 
hangversenyekkel és hasonló eszközökkel akar-
ják a vidéken a kulturát es a kultúra iránt 
való érzéket gyarapítani, azok nvm mélyednek 
el a baj gyökeréig Ideig óráig tartó erde lö-
dést ezek az eszközök is tudnak kelfeni egyes 
művelődési kérdések iránt, dn nem lehetne ál-
landó hatással, mert azt csak állandó eszközük, 
kel lehet elérni. Sajnos ilyen állandó eszközök-
kel nálunk csakis a székesfőváros rendelkezik. 
Vidéki város, amely most vevő nyilvános kul-
turális itnlézettel büszkélkedhetnék — alig van. 
Jóleső kivétel e tekintetben Szeged, melynek 
van kultúrpalotája s e palotába elég gazdag 
tárlata, 
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Örvendetes tényként kell konstatálnunk, 
hogy most erös mozgalom indult meg, hogy 
más városokban is létesüljenek hasonló intézetek. 
E mozgalmat nem kell félíe érteni. Nem arról 
van szó, hogy vidéki városok számává világra 
szóló gyűjteményeket létesítsünk, csak arról, 
hogy minden nagyobb vidéki várost a maga 
arányainak megfelelő nyilvános gyűjteménnyel 
lássunk el. Főleg pedig oda kell törekedni, hogy 
minden vidék a maga specziális anyagát hordja 
össze ilyen nyilvános gyűjteménybe. 

Ezeket a gyűjtemény eket természetesen egy 
díszesebb helyiségbe kell összehordani. Nem kell 
a kultur palotának túlságos nagy méretűnek 
lenni, de ajánlatos, hogy a külseje is feltüntesse 
középület voltát. 
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Irta: temcsi Bcifcer Ferencz. 
Ezen czim volt egyedüli kecsegtető és buzdító, 

hogy beugorjam a mai estén egy vig elmélkedés felol-
vasásába. 

Vigasztal a tudat, hogy a tisztelt közönség türel-
mét előre előlegezi, mivel fenti címben már a „sza-
bad" szócska által engedélyt nyertem e terembe való 
belépésre. 

Szabad felolvasás, sikerült mullattató tárca, ez 
mind könnyű követelmény, — de tekintve, hogy a tar-
csai fürdőből hazajövet, a kuraálástől kimerülve, ki 
áztatott kedélylyel és üres tárcával rendelkezem, jelen 
soraim hatásában nem nagyon reménykedem. 

Bármily nehezen kelljen a fejőm szegleteiből a 
a gondolatokat előteremteni, mégis Ígéretemnek eleget 
teendő a „szabad" szóval kezdem ei felolvasásomat. 

Kedves hallgatóim 1 föi nem volt kőztünk üatal 
s ki ne tudna a „szabad" szócska kedves, sőt gyak-
ran titkos jelentését? — megdobban a sziv, reszket a 
kéz, ha egy bajos angyallali légyotton megjelenve, aj-
taján bekopogva;. egy eperajk zengi, elihénk a mennyei 
„szabad" szót, 

* Az aug. 10-iki ifjúsági kaiigverseuycü felolvasva. 

y&EGJELEN2|C MINDEN VASÁRNAP, 
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E l ő f i z e t é s i á r a . f e : 
Egész évre . . , 8 kot\ — Felévre . „ . . -
Negyedévre . . . 2 kor. — E;;ycs szám . 
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Beliczey-uteza 11, szám. (saját ház,) hová az elő-
fizetési pénzek intézendők. 

Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
K i a d ó s l a p t u l a j d o n o s SÁHUEIi ADOLF 

Az ilyen kultúrpalotába a tudomány és 
művészet különféle ágait egyesíteni lehet. Beren-
dezésére mintául szolgálhat a szegedi kultúrpa-
lota. Legyen benne nyilvános könyvtár is? meg-
felelő olvasó teremmel, 

Fontos alkatrésze lehet a kultúrpalotának 
a néprajai gyűjtemény. Söfc ez lehetne minde-
nütt a leggazdagabb és legjellegzetesebb tárlat. 
Néprajza minden vidéknek van, egyes vidéke-
ken igazán gazdag és változatos. A néprajzi 
anyagot minden vidék olcsón ós gazdagon ősz-
«Behordatja. Természetes, hogy a néprajz kere-
tében a specziális házi ipar is helyet foglalhat, 
igy a kultúrpalota egyúttal a nép iparának az 
érdekeit is szolgálhatja. Könnyen nyílnék mód 
a néprajzi történet számára gyűjteményt szerezni; 
minden vidék népénél találhatók régi nép viselet, 
régibb népszokásoknak maradványai és ezek 
összesítve, gazdag anyagot szolgáltatnak az et-
nografía művelői számárn. 

Ily entografiai gyűjtemények európai hírűvé 
is tehetnek egy-egy vidéki tárlatot és semmi 
kétség, hogy számos külföldi érdeklődő felke-
resne némely vidéki várost csak azért, hogy a 
magyar népnek s a magyarországi nemzetiségek-
nek etnográfiáját megismerje. A szegedi kultúr-
palotában ex a nagy hiány érezhető. 

Művelődés történeti adatokat is kell gyűj-
teni a vidéki kultúrpalotában. Ebben is lehet 
specializálni. Majd minden régibb eredetű vidéki 
városunknak van speciális kultúrtörténete. Kassa, 
Lőcse, Késmárk, Kolozsvár, Brassó, Székesfe-
hérvár, Sopron stb. mind rendelkeznek kultur-
töréneti maradványokkal. Meg vagyok győződve 

Mint fiatal jogász, legszebbnek, s legandalitóbb-
nak találtam, lm a lledonte termében kis szöszke imá-
dotlara ajkairól e szócskát hallottam: az első négy ós 
még „szabad", az öné. 

Mint táncrendezővel, megtörtént velem, hogy a 
hölgyeket a foyerből a bálterembe kísérendő, e szavak-
kal fordultam egy kis falusi nymphálioz: 

» Nagysád szabad-e felajánlani karomat" ? 
A kis naiv buzaszin szemeit rám vetve kijelenté 

hogy: 
„Hiszen én önt nem is ismerem, — de ha nyi-

latkozata komoly, — ugy beszéljen ezen ügyben a pa-
pával.15 

Más alkalommal azzal lejtek egy angyali hölgy 
elé, hogy : 3 édes nagyfám szabad-e még ?" — (Értvo 
a jövő tourt.) 

A kis hamis rám tekinteti; s mosolyogva jelenté k i : 
„Doktor ur sajnálom, elkésett, önt már megelőz-

ték, mert ma délután óta Petricz urnák vagyok je~ 

A ^zabad" szócska gyakran azonban igen ke-
serít csalódásoknak okozója, mert képzeljétek kedves 
hallgatóim, mily borzasztó, ha az ember frakkban-klakk-
bím, dobogó szívvel indul leány nézőbe, s az ajtón ko-
pogva a várva várt angyali „szabad" szó helyett az 
az anyós zord „szabad" szója hangzik elíbénk. — 
Brr , . . I borsódzik a hátam és eszembe jut a trieszti 
tengeri utazásom, midőn a hajó vész kürtje jelzi & kő-

hogy egy-egy régi városunk lomtárából egész 
kis gyűjtemény kerülhetne ki. 

Természetrajzi gyűjteményt is könnyen és 
olcsó szerrel teremthetnének a vidéki városok, 
Ha rendszeresen összeállítanák a környék 
természeti világát, egyúttal közelebb hoznák 
a nép lelkéhez a természetrajzot. Az ilyen 
gyűjteményekből megtanulná a vidék lakos-
sága, hogy minden^ íüszálacska minden 
bogárka része a természet végtelen rend-
szerének: a világegyetemnek. Hisz a műveltség 
éppen abban nyilatkozik meg leginkább, hogy 
az ember minden dolgot, amely környezi, ami-
ben él, ért és felfog, hogy a világ dolgain tud 
gondolkozni s a dolgo/cat nem a véletlen szüle-
ményének tartja, hanem egy nagy rendszer al-
kat részeinek. 

Ezt az igazi műveltséget olthatná be a vi-
dék lakosságába az ilyen kutturintézet. Ilyen 
művelt intézet felfogásra nevelne a l^lturnitér^t 
s módot nyújtana a vidék lakosságának az is-
merésre. Legalább megirányitaná az ilyen isme-
ret felé a vidéket s már maga ez az irányítás 
is nagy haladás volna a mai állapotokhoz ké-
pest, mikor a vidéken nincs semmi, ami irányí-
tani tudná a vidék lakosságát és buzgalmat 
keltene benne a kulturális haladásra,, 

Természetesen a kultur alotákban képgyűj-
temények is helyet foglalnának. 

Nem sürgethetjük tehát eléggé, hogy teremt-
senek a vidéken kultúrpalotákat. Ez emelné a 
vidék életét a művelődési intézményekben is 
európai nívóra. 

zelgő vihart. Be sem nyitva az ajtón, ellábolok, ma-
gamban hagoztatva: „inkább maradok agglegény, mint 
hogy az előre jelzett hajótörésben részt vegyek., — 
»Pfuj Lotti r 

Vagy gondoljátok, hőgy szebb-e ama jelenet, mi-
dőn ottománou fekve, epedő szívvel várom a kis Mimi-
két — kopogtatásra és „szabad" szómra az ajtó meg-
nyílik és a szabóm ckassée-croisée lépésben előttem 
megjelenve, fizetés végett presentálja az egyéves szám-
lámat. 

Tiz évi találkozás után a hajnali 5 óra ver haza 
ágyamba. Éppen lehunyom ^szemeimet gondolva jövő-
beli családom megállapítására, midőn ajtómon egy halk 
kopogás hallatszik. Á kopogásra, bár macskajajjos fej-
jel, de érző kebellé! mondom ki a „szabad" szócskát, 
mire az ajtó kitárul, és én azt híve, hogy Dante pokla 
előttem megnyílik — egy fogai la ti sárkány nyal, azaz 
szobaaszonyommal állok szemben, ki egy érvelő seprű-
vel kerget ki, ingóságaim visszatartásával lakomból, — 
kijelentve, — hogy kint tágasabb, ós így téli időben, 
macskajajjos fejjel a nyaralás talán még javamra is 
szolgálhat, családosulási álmaim igy egy kis „szabad"" 
szócska miatt iucscsba dőltek. 

(JEfö kell a magyarnak !) 
E szócska „szabad* mhx akaratlanul is sok pén-

zembe került. 
(Folytatjuk,) 



A békési ág. liitv. ev. egyházmegye 14-én tar-
totta rendes évi gyűlését Szarvason az ó templomban 
A közgyűlés előtt istenitisztelet volt, amikor is Rédey 
Károly pusztaföldvári lelkész tartotta a szent beszé-
det, majd offertorium volt a gyámintézet számára. A 
gyűlést Haviár Dániel világi elnök nyitotta meg igen 
tartalmas beszédjében, különösen az 1848-iki XX. t. 
czikkel foglalkozott részletesebben. Utána Veres Jó-
zsef esperes egyházi elnök referált a mult évben tör-
téntekről, a haladásról és az esetleges hátramaradásról. 
A közgyűlés mindkét elnöknek köszönetét fejezi ki a 
tartalmas beszédekért és kimondja, hogy egész terje-
delmükben jegyzőkönyvbe vétessenek. Azután áttértek 
a napirendre. Első tárgy az orosházi liivány kérdése 
volt. Azt orosháziak ugyanis azt kérték, hogy engedje 
meg az esperesség, hogy a régi körülbelül 5800 K-val 
dotált állást szállíthassa le 4000 K-ra, egyszersmind, 
hogy egy másik 1600 K-ás hitoktatói állást is szer-
vezhessenek. Hosszú vitatkozás indult meg, ugy hogy 
maga ez a tárgy eltartott délig, végre is 21 szavazat-
tal 14 ellenében elfogadták az orosháziak kérvényét. 
Szabadszenttornya anya egyházzá való alakulását elfo-
gadják,de visszautasítják a tótkomlósiak abbeli kérését, 
hogy a tanítói hiványokat [megváltoztassák. Ezután 3Al 
kor a gyűlést felfüggesztette d. u, 4 órára. A gyűlést 
a különféle jelentésekkel kezdték meg. Az iskolaszék 
jelentése általában kedvező, csak egy tanító ellen volt 
kifogás, a tótkomlósi Sztik Gyula ellen. A Zsedényi 
dijra való ajánlás sorrendjének megalapításánál, hosz-
szabb vita indult meg. Az előadó ugy indítványozta, 
hogy első legyen a szarvasi Piliszky, második a tót-
koralosi Botka József, Dr. Haviár Gyula azt indítvá-
nyozza, hogy mivel Botka jobban rá van szorulva a 
segélyre, adják ki neki. Hosszú vita indult meg, mig 
végre szavazás után első helyra Botka Józsefet ajánl-
ják és második helyen Piliszkyt. Majd apróbb ügyek után a 
szarvasi özvegy árva segély egylet ügye következet. 
Ennél a tárgynál szintén nagyon hosszú vita lejlett 
ki. Ugyanis ez az egylet, melynek egyik alapszabálya 
értelmében csak az lehet rendeltetése, hogy az özve-
gyeket árvákat segélyezze, uj alapszabályokat készí-
tett, melybe azt is felvette, hogy elaggott tanítókat is 
segélyezhet, mivel oly jő anyagi körülmények közé ju-
tott, hogy arra is bőven telik. Ez t az alapszabály vál-
tozást egy pár tanító sérelmesnek találta és megfele-
bbezte az esperességhez. Az előadó azt indítványozta, 
hogy mivel az nem tartozik az egyházra, adják vissza 
a folyamodványokat. A vitában részt vettek a hely-
beli lelkészek Liska János, Dr . Haviár Gyula és még 
többen mig végre azt határozták, hogy kiadják a kér-
dést a szabályrendelet! bizottságn k és majd az fogja 
véleményét elkészíteni. Csorvás kölcsön] kérvényét 
elfogadták. A szarvasi képző ügyét melegen ajánlja a 
kerületnek, mert roppant veszteség Jenne egyházunkra 
ha e képző megszűnnék. Majd több apró ügy elintése 
után Va9 kor szétoszlott a gyűlés. Ilyen apróbb ügyek, 
hogy belmisszió nem kell, parrochiális könyvtár léte-
sítendő,- vallás tanitásra több idő fordítandó, felügyelő 
választás, hivány dija, tanügyi felügyelő nem kell és 
más egyébb. Az ülés után a tagok az Árpád szállodá-
ban jöttek össze, s vidám társalgás s poharazás köze-
pette oszlottak szét, kipihenve a nap fáradalmait. 

— A király szttUtés napja. Augusztus 18-án 
a király születés napján, az előző évek szokásához hí-
ven, nálunk is az összes felekezetek templomaiban há-
laadó istentiszteletet tartanak. 

— Hivatalvizsgálat. Varosunk tevékeny fő-
szol gabiráj a Krcsmárík János f. hó 9-én és 10-én hi-
vatal vizsgálatot tartott Levandovszky Dezső számvevő 
kíséretében Szarvas községnél. A vizsgálat befejezte-
kor legnagyobb megelégedését fejezte ki a tisztikar 
előtt a községnél tapasztalt rend felől. 

— Tisztújítás. Az esperességi ás felügyelői 
állás ez év végével lejár, arra szavazást még ez évben 
ejtik meg. A szavazatokat okt. 31-éig kell beadni az 
egyházaknak és iskoláknak. 

— Nyi lvános k ö s z ö n e t és számadás. A l 
hó 10-én megtartott hangvorsenynyel egybekötött tánc-
mulatság rendezősége ez utón is hálás köszönetét fe-
jezi ki mindazoknak, kik akár a hangversenyen való 
szereplésükkel, akár bármi más módon elősegítették a 
hangverseny és tánczmulatság sikerét» Egyben közéteszi 
a mulatság kivonatos számadását. E szerint bevétel: 
711 K 61 f, kiadás: 504 K 24 f, marad tiszta jö ve-
del emkép 207 K 37 f, mely összeg Szarvas község 
elöljáróságának, mint a Kossuth szobor alap kezelőjé 

nek átadatott. Felülfizettek: Dr. Haviár Gyula és neje 
40 K, Dr. Lengyel Sándorné 27 K 50 f, Dr. Fisbein 
Soma 22 K, Dr. Szemző Gyuláné 12 K, Haviár Dani 
10 K, Benka Gyula 6 K 50 f, Ponyicky Máté, özv. 
Nyiriné, id. Dércy Ferencz 4—4 K, «Jeszenszky Frigyes 
özv. Ponyicky Györgyné, Forster Károly 3—3 K, 
Frcska Jánosné, Metánt Jánosné, nt. Zvarinyi János: 
özv. Valentinyi Jenőné, Delhányi Béla, Pőhl Dani, 
Robitsek Soma 2—2 IC, Pollák Béla, Simkovicz Gyula 
1—1 K} Golian Soma 50 f, N. N. 30 f, N. N. 20 f. 

Vármegyei kösuti alap 1899 ós 1900 
évi zárszámadása. A vármegyei közúti adó alap 
és ennek terhére felvett 2.400,000 koronás kölcsön 
pénztárról szóló 1889. és 1900. évi zárszámadások a 
Vármegyei számvevői tisztség hivatalos helyiségében f. 
évi augusztus hó 16*átől augusztus hó 30-ájg 15 napra 
közszemlére kitétettek. 

— Eljegyzés. Dr. F sbein Soma szarvasi kedvelt 
és népszerű ügyvéd eljegyezteLővy Mariska kisasszonyt 
Szegedrőlo 

— Lukács ©yörgy főispán beigtatása. 
Mint Gyuláról jelentik : Békés vármegye augusztusi 
közigazgatási bizottsági ülésén Hajnal István meleg 
szavakban tolmácsolta Békés vármegye közönségének 
és társadalmának örömét, hogy Lukács György főispánt 
ő felsége Hódmezővásárhely ^főispánjává is kinevezte. 
Lukács György főispán meghatottan fejezte ki köszö-
netét a szeretetteljes üdvözlésért. Az uj hódmezővá-
sárhelyi lőispán ünnepélyes beigtatása augusztus utolsó 
hetében történik meg. Az mtallációra már nagyban 
folynak az előkészületek ugy Hódmezővásárhelyen, mint 
Békés vármegyében. Csütörtökön, e hó 15-én, Hódme-
zővásárhely népes küldöttsége fog tisztelegni az uj fő-
ispánnál. Ugyanakkor fogják a beigtatás napját is me-
gállapítani. 

— Műkedvelői éloadás. Csütörtökön adták 
elő műkedvelőink Csilcy Gergely drámáját a „Vas em-
ber Sokat fáradoztak, a darabot, tekintetbe véve 
műkedvelői voltukat, kitűnően adták élő, előadásukkal 
egy nemes cél előbbre vitelét, társadalmunk egy ki-
váló alakjának negyven éves, áldásos, hálára kötelező 
munkájának emlékét megörökíteni célző mozgalmat tö-
rekedtek sikerültebbé tenni s mégis oly nem várt hi-
deg köznnynyel fogadta őket közönségünk, ukát e saj-
nálatos körülménynek abban találjuk, hogy különben 
mindig áldozatkész közönségünket ép ez évben hang-
versenyek, táncvigalmak stb. apró megadóztatások any-
nyira kimerítették, hogy jelen esetben távol tartotta 
magát a jótékonyság kellő gyakorlásától. Magunk ré-
széről nem mondunk kri ikát a szereplők működéséről, 
megbirálták őket a jelenlevők, a kiknek Kritikájával 
ugyancsak meg lehet elégedve a műkedvelők lelkes 
csapata, hisz bőven volt részük a közönség tetszés nyil-
vánításában, minduntalan kitörő tapsviharában. A színi 
előadás után hirdetett táncmulatság talán a közönség 
csekély száma, talán a rossz anyagi eredmény miatt 
elmaradt. 

— Az uj tízkoronás bankjegy, a hivata-
los lap f. hó 13-iki számában közétett pénzíigymiuis-
teri rendelet értelmében t évi szeptember 2-án jönnek 
forgalomba az uj tizkoronás bankjegyek. Ugyancsak e 
rendelet közli a régi öt és ötveu forintos baukjegyek 
bevonását, melyek 1903. február 18-ig maradnak még 
meg a magánforgalomban, az állami pénztárak ós hi-
vatalok pedig 1903, augusztus 3J-ig tartoznak ezeket 
a bankjegyeket elfogadni. 

— Szocziaüsta jelölt Orosházán. A ma-
gyarországi szociáldemokrata párt a mult vasárnap ej-
tette meg az idei első hivatalos képviselöjelölését Oros-
házán. A népgyűlésen, melyen temérdek sok orosházi 
és a szomszéd falvakból összesereglett nép volt jelen, 
a következőket tárgyal ták: 1. Az általános titkos vá-
lasztási jog; előadó Klárik Ferencz,kit több mint 200 
szavazó polgár ajánlatára képviselőjelöltjüknek kiáltottak 
ki, 2, A szociáldemokrácia és a nép ; előadó Bokányi 
Dezső, a pártnak az 1896-íki választásokkor orosházi 
képviselőjelöltje, 

— Anyakönyvvezető helyettesül válasz-
tották meg Szeutandrásou o hó 10-én Jandó P á l ok-
leveles jegyzőt. 

— V á l a s z t á s . A szarvasi társulati polgári leá 
nyiskola választmánya f, hó 15-íkén tartott ülésén a 
polgári osztályokban Klimacsek Irén öl'ávozása foly-
tán megüresedett állást egyhangúlag Margöcsy Emmi 
tanítónővel töltötte be. 

— Csorvás ünnepe. F.h. 25-én szenteli tel Csor-
váson Sárkány Sámuel pitepök a most épült templomot. 
A felszentelési ünnepélyre már folynak a készülődések. 

— Veszett kutya marta meg arczán a kis 
Kohut Mihályt, Gyógykezelés végett Szarvasról a 

, dapesti Pasteur intézetbe vitték. 

— A szarvasi i f j ú s á g hangversenynyel egy-
bekötött táncmulatsága L hó 17-én zajlott le olyan fé-
nyes sikerrel, a melynek kóresve keli keresni párját 
messze vidék mulatságainak krónikájában. Este 8 órára 
zsúfolásig megtelt a szinkor néző tere, a hol Szarvas 
összes inteligentiája megjelent. A hangverseny minden 
egyes számmal fenomenális! sikert aratott s a közönség 
zajos tapssal s éljenzéssel jutalmazta meg a szereplő-
ket. Általános tetszést keltett a programra utolsó pontja 
az élőkép is. a mely Szabolcska „Grand Oaiféban* cz 
költeményének megszemélyesítése volt. A bálteremben 
pont 11 órakor érkeztek meg a bálanyák a Rákóczy 
induló hangjai mellett s helyet foglalva a déli növé-
nyekkel gazdagon diszitetfc emelvényen kezdetét vette 
a tánc, hogy csak a késő hajnali órákban érjen véget. 
S a bámulatosan fényes erkölcsi siker mellett anya-
gilag is oly szép eredménye lett, a fiatalságunk mulat-
ságának. hogy egy olyat Szarvason egyhamar nem igen fog-
nak éléi ni. 

— S z í n é s z e t . Szombaton megkezclte Szalkay 
igazgató társulatával a szui idényt. Szinre került a 
„San-Toy" az angol operett, melynek előadásáról jövő 
számunkban fogunk bővebben beszámolni. Ka déluLán 
leszállított helyárak mellett előadják „Szulamith"-ot 
este pedig „Qcskay brigadéros"-t. 

Vasútra és vissza Bzt.-István-n^p alkalmá-
ból, íSzt. István ünnepnap alkalmából a Déli Vasút 
magyar állomásairól folyó évi augusztus hó 17-én kez-
dődoleg Budapest Déli Vasútra mérsékelt áru menet-
térti jegyek adatnak ki ős pedig oly módon, hogy az 
utasok az I. kocsiosztályban két H. osztályú, a II. ko-
csiosztályban két III. osztályú egész jegy gyei, a IH. 
osztályban pedig egy II. osztályú rendes menetjegy gyei 
utazhatnak Budapest Déli Vasútra ós vissza. A szom-
szédos forgalom ezen menetdijkedvezményböl ki van 
zárva. Gyorsvonatok a megfelelő gyorsvonat! jegyei 
váltása mellett használhatók. Oly megállóhelyekre nézve 
melyek rendes menetjegykiadással nem bírnak, ezen 
menetkedvozmény ki nem terjed. Ezen kedvezményes 
jegyek, folyó évi augusztus hó 17- -20. napjain, a z 

utóbbi napon azonban csak a reggeli órákban Buda. 
pest Déli Vasútra közlekedő valamennyi menetrend-
szerű vonathoz adatnak ki, A visszautazásnak augusz-
tus ho hó 20 és 21-én, legkésőbb azonban a Budapest 
Déli Vasútról augusztus hó 21-én este indtiló utolsó 
vonattal kell megtörténnie. Ezen jegyekkel augusztus 
20-ika előtt visszautazni nem lehet. Útmegszakítás sem 
az oda-, sem a visszautazásnál nincs megengedve. 
Gyermekek részére külön kedvezmény nem engedé-
lyeztetik. A váltott menetjegyek Budapest Déli Vasútra 
va ö érkezés alkalmával nem adandók le,, minthogy 
azokat a visszautazás alkalmával is fel kell mutatni. 
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Ha kivis&neh. . . 
a 

Temessenek rezgő nyárfa 
Tövébe 

* 

Somontan rezgő nyárfa 
Alattad lesz megtört lelkem 

Haló porom csak alatta 
Nyugodjon 

0 
0 susogjon. 

Csak egysző az, mit mondani akarok 

Nézz szemembe, ugy én is kiolvasom, 
Hogy mi lakik a szivedbe angyalom. 

A lelkünkkel tegyük meg a vallomást, 
Hogy titokban rég szereljük mi egymást 
S jő a idő, hogy oltárhoz vezetlek, 
Hol kimondom azt az egy szót: 

szeretlek! 
Béni Vilmos 

iu mosso. Köszönjük, de közölnünk nem le-
hetett, mert már volt elfogadott és az önön él kisebb 
terjedelmű referádáiik. 

S. H. P. Poó. Várjuk a többit. Üdv! 

vegrli, sz. 

Á szarvasi kii\ járásbir óságnaak 1901 évi 
Y. 427/1. sz. végzése folytán Haán Béla ügyvéd 
által képviselt Vakler Sándor és fia végrehajtató 
részére Scheiner Jenni végrehajtást szenvedett 
ellen 110 K. 40 í követelés s jár. erejéig el-
rendelt kielégitési végrehajtás alkalmával alpe-
res-töl lefoglalt es 740 K-ra becsült ingóságokra 
a szarvasi kir. járásbíróságnak 1901 V. 427/2 
sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap és íelülfoglaltatók követelése 
erejéig is, amennyiben azok kielégitési jogot 
nyertek volna Szarvason 1054. hsz. a. leendő 
megtartására határidőül [901. éví augusztus hó 
21 napjának délelőtt 9 óráját kitűzöm, a mikor 
a bíróilag lefoglalt bútorok és bolti felszerelvé-
nyek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron 
alul is el fogom adni. 

Felhívom léhát mindazokat, kik az elárve-
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégíttetésliez jogot tar-
tanának, a mennyiben részökre a foglalás ko-
rábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnnék, hogy elsőbbségi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéseig nálam 
írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni 
el ne mulasszák. 

, évi aug. hó 12*én. avason 
Magyar Mihály, 
kir. "biirósági végrehajtó. 

•h. sz 

1 _ • 
r 

A szarvasi kir, járásbiróságnak 1901 évi V, 
944/3. sz. végzése folytán Dr. Fenyvesi Károly 
ügyvéd által képviselt .Friedman Jónás végre-
hajtató részére Scheiner Jeni végrehajtást szen-
vedett ellen 197 K? 8 l követelés s jár. erejéig 

elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával al-
perestől lefoglalt és*686 K-ra becsült ingósá-
gokra a szarvasi kir. járásbiróságnak 1900. V. 
944/4. sz. végzésével a további eljárás elren-
deltetvén, annak az alap és íelülfoglaltatók kö-
vetelése erejéig is, amennyiben azok kielégitési 
jogot nyertek volna, Szarvason, 1054. sz. a. 
leendő megtartására határidőül 1901 évi augusz-
tus hó 21-ik napjának délelőtti 9 óráját kitűzőm, a 
mikor a bíróilag lefoglalt bútorok és bolti fel-
szerelvények g egyébb ingóságokat a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés mellett, szűkség esetén 
becsáron alul is el fogom adni. 

Felhívom tehát mindazokat, kik az elárve-
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégittetéslm jogot tarta-
nának, a mennyiben részükre a foglalás koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnnék, hogy elsőbbségi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéseig nálam 
írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el 
ne mulasszák. 

Kelt Szarvason, 1901. évi aug. hó 5-én. 

kir. birósági végrehajtó. 

veffrn, sz, 

A szarvasi kir. járásbíróságnak 1901. éviV. 
252/1. sz. végzése folytán Dr. Fisbein Soma 
ügyvéd által képviselt Steiner I. végrehajtató 
részére Pozsár Gergely végrehajtást szen-vedett 
ellen összesen 216 K 82 £ követelés s jár, ere-
jéig elrendelt kielégitési végrehajtás alkalmával 
alperestől lefoglalt ás 840 K-ra. becsült ingó-
ságokra a szarvasi kir, járásbíróságnak 1901, 

V. 252/4, sz. végzésével a további eljárás el-
rendeltetvén, annak az alap és íelülfoglaltatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok kielégitési 
jogot nyertek volna Öcsöd község házánál, hova 
az ingók átszállítandók lesznek, leendő megtar-
tására határidőül 1901- éví augusztus hő 26 nap-
jának délután 3 óráját kitűzöm, a mikor a bírói-
lag lefoglaltlovak, kordék s egyébb ingóságokat 
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén bécsáron alul is el fogom adni. 

Felhívom tehát mindazokat, kik az elárve-
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégittetéshez jogot tartaná-
nak, a mennyiben részükre a foglalás korábban 
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnnék, hogy elsőbbségi be-
jel öntéseiket az árverés megkezdéseig nálam Írás-
ban beadni, vagy pedig szóval bejelentem el ne 
mulasszák. 

Szarvason, 1901. évi aug. hó 14-én. 
Magyar Mihály, 

kir, birósági végrehajtó. 

követelését megelőző kielégittetéshez jogot tarta-
nának, a mennyiben részükre a foglalás koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnnék, hogy elsőbb-
ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig 
nálam írásban beadni' vagy pedig szóval beje-
lenteni el ne mulasszak. 

Kelt Szarvason, 1901 évi julius hó 5-én, 
Magyar Mihály\ 
kir> birósági végrehajtó, 

ICTMtaiUTTJiynp 

-SZ. tkvi SZ. 

A szarvasi kir. jbiróság, mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a bszentandrási 
takarékpénztár végrehaj tatóualr Izbéki Antal 
végrehajtást szenvedő elleni 1800 korona töke, 
követelés és járulékai iránt végrehajtási ügyében 
a gyulai kir. törvényszék (a szarvasi kir jbiró-
ság) területén levő s az Öcsödi 660 sz. tjkvben 
A I 14 rsz. alatt felvett, 4 hold 700 • -ö l hor-
gaséri szántóra az árverést 2259 IC.-ban ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1901 éví 
szeptember hó 26-ik napján d. e- 9 órakor az 
öcsödi község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan —• becsárának 10 Q/o-át készpénzben, vagy 
az 1881 LX tez 42 §~ában jelzett árfolyammal 
számított, és az 1881 évi november 1-én 8333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszte' i rendelet 8 §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881 LX toz. 170§-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiálíitott szabályszerű elismer-

•vason » * junms 
?i 

Mészáros 
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A szarvasi . kir, járásbíróságnak 1901 évi 
53/1. sz. végzése folytán Dr. Szemző Gyula 

ügyvéd által képviselt Horvát és Herczeg vég-
rehajtató részére Mészáros Lajos végrehajtást 
szenvedett ellen 350 K. követelés s jár 
erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás al-
kalmával alperes-tői lefoglalt és 2500 K-ra be-
csült ingóságokra a szarvasi kir. járásbírósága 
nak 1901 V. 258/5. sz; végzésével a további 
eljárás elrendeltetvénn, annak az alap és felül-
fog! altatók követel éne erejéig is, amennyiben 
azok kielégitési jogot nyertek volna Öcsödön, 

. sz, a. leendő megtartására határidőit 
augusztus hó 19-ik napjának délelőtti 9 

kitűzöm, a mikor a bíróilag lefoglalt 1 
cséplő garnitúra s egyéb ingóságokat a legtöb-
bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szüksége-
setén becsáron alul is el fogom adni. 

Felhívom tehát mindazokat, kik az elár-
verezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 

A szarvasi kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Roszik Judit szarvasi lakos 
végrehaj tatónak néhai Gyemiter Mihály örökösei 
végrehajtást szenvedő elleni 28 K 96 f tőkekö-
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyéhen 
a gyulai kir. törvényszék (a szarvasi kir. járás-
bíróság) területén levő s a szarvasi 6842. sz. 
tjkvben A ~f l rsz. a. fekvő 808—809 hrsz.bel-
tellces házra mely fele részben Gyemiter Mihály 
kiskorú örökösei u. m. Demeter Mária, Judit, 
Mihály és Zsuzsanna, másik felerészben özv. 
Gyemiter Mihtlyné, Bankó Mária nevén áll az 
árverést 800 K-ban ezennel megállapított kiki-
áltási árban elrendelte és hogy afenntebb meg-
jelölt ingatlan az 1901. évi augusztus hó 27-ik 
napján délelőtti 8 órakor a szarvasi kir. jbiróság 
árverelő helyiségében megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított fel tétel ek szerint eladatnifog. 

0 

Árverezni szándékozók, tartoznak az ingat-
lan becsárának 10%-át vagyis 80 koronát kész-
pénzben, vagy az 1881. LX. t. ez, 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881, évi 
november hó 1-én 333B sz. a. kelt igazságügymi-
nisteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadék képes 
érték papírban a kiküldött kezókezlétenni^ avagy 
az 1881. LX. t. cz. 170. §-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiálíitott szabályszerű elismervényt átszolgál-

•vason, évi junius 4-i 
• r napjaiL 

A szarvast kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság. 

Mészáros, 



Szarvas község* elöljárói. 

g a KO%Ff*ír 

Alólirotfc községi elöljáróság ezennel köz-
h í r r é teszi, hogy a vásári és piaci hely pénz. 
szedési jog 1901 szeptember hó 1-től 
augusztus hó 81-ig terjedő három évre 
augusztus hó 27-én d. e. 10 órakor 
háza tanácstermében nyilvános szóbeli árverés 
utján bérbeadatni, 

A kikiáltási ár a községi képviselő testület 
141/901 kgy. számú határozatával 2000 koro-
nában lett megállapítva s ezen az alapon elért 
eredmény egy évi bérösszegnek fog tekintetni, 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-ka vagyis 
200 korona teendő le készpénzben mely összeg 
az első félévi bérbe fog betudatni. 

Bérlő köteles félévi haszonbéri összeget 
készpénz letéttel, telekkönyvi bekelebezéssel 
vagy pedig a községi elöljáróság birálata szerint 
elfogadható két kezessel biztosítani. 

A részletes árverési feltételek a községi 
első jegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
naponként meg tekinthetők. 

K e l t Szarvason 1901 augusztus hó 6-án. 

Az elöljáróság nevében: 

Sálac József Melis János 

I. Szárvas nagy község elöljáróitól. 

Alulírottak Szarvas nagy község elöljárói 
részéről ezennel közbiré tesszük, hogy az 1892-
ik évi XV. t. cz. 56-ik §-ának rendelkezése 
alapján "a szőlős gazdák házi fogyasztására szánt 
bor fogyasztási adó kedvezmények a folyó év 
szeptember hó 15-ig bejelentbe tők. 

A bejelentések a hivatalos órálc aiatt a 
községi számvevőnél eszközölhetők. 

Szarvason 1901-ik év augusztus hó 14-én. 
Az elöljáróság nevében: 

Salaez József Kovács 
elsőjegyzó. 

Szarvasi lakos eladja maczó-

zugi MO n-öl 28 fajbői álló ojtott 

szöllöjét az idei terméssel együtt. A 

sxölló machhira sövénynyel van 

kerítve. 

Értekezni lehet a tiilajdonosmih 

Szarvason 1170 íiazsmm 

erem, -

Bas 

í n: I 

1 C 

á a b Z i U - u v ú l 

I I rt 

Ajánljuk az általunk gyártott legjobb minőségű: 
T r i e a r ö k : a konkoly és bükkönynek a buza, árpa vagy rozs 

közüli kiválasztására. 
Vw^^x i r . : a z a k n a k vagy árpának a buza közüli és a göm-

bölyű magvak kiválasztására. 
L e n e s e t i s z t i t ó és o s z t á l y o z ó t r i e u r ö k : az árpa kivá-

lasztására és a lencse osztályozására. 
iZÓJ 

S z a b a d a l m a z o t t Tríúuv és o s z t á l y o z ó g é p e k minden 

Malom-Tr ieurhengsrek vagy burkolatai. 

gabonafaj tisztítására és tetszés szerint osztályozására. — 
Elvállalunk Gutjahr és Műller, illetve Mayer rendszerű 
trieurok csekély költséggel a trieur beküldése mellett ezen 
szabadalmazott trieurökké átalakítását. 

Lyukasztott vagy hasított lemezek tetszés szerinti nagyságban ipari vagy gazdasági ezélokra. 

^ Árjegyzékek vagy mintakönyvek ingyen és bérmentve küldetnek. 

Mindazoknak, a kik meghűlés, vagy túlterhelés, úgyszintén nehezen emész-
het^, vagy meleg, vagy hideg ételek, vagy rendetlen életmód által gyoirtorbajt, úgymint 

G y o ! T ö o r « k a t a r u s , g y o m o r g ö r c s , 
gyomorfájdalom, nehéz emészthetőség, vagy elnyálkásodásban szenvednek, ezen házi 
szer ajánl tátik, melynek kitíinö hatása éveken kipróbálva lett. Ezen biztos szer a 

* Tf KB bor. 
Ógyfü-bor kitűnő gyógyhatású, füvekből és tiszta borból lett készítve 

feléleszti az emésztő szerveket, az embernél elősegíti az emésztést éá kitűnő hatássá 
van a vérképződésre. 

Idejekorán való használatnál a gyomorbaj már csirájában el lott fojtva. Azért 
igyekezzünk kellő időben használatba venni. Simptomák, mint; fejfájás, büfögés, 
gyomorégés, felfúvódás és hányás, mely idült gyomorbajnál sűrűbben előfordul, 
elmúlik néhányszori ivás után. 

Székrekedés és ennek következteben előforduló szívdobogás és álmatlanság, 
máj- és vesebaj gyorsan javul. Gyógyfiibor kitűnő hatással van az emésztésre, könnyű 
székletételt idéz elő, el távolit kártékony anyagot a gyomor és belekből. 

Aszott, sápadt kinézés, vérszegénység, elgyengülés rendesen rosz emésztés 
következményei, rosz vérképződés és májbaj következtében. Étvágyhiány, ideges 
lehangoltság, úgyszintén ismétlődő fejfájás és álmatlan éjszakák sok embert vittek a 
sirba. Gyógyfiibor az elgyengült életerőt feléleszti. Gyógyfiibor elősegiti 
az étvágyat, ezáltal könnyíti az emésztést és a táplálkozást, elősegíti az anyag cserét, 
jó hatással van a vérképződésre és az izgatott idegeket lecsillapítja, növeli az élet-
kedvet. Ezt bizonyítja számos elismerés és köszönő nyilatkozat. 

Gyógyfiibor kapható üvegenkint3 és 4 koronáért következő gyógyszertárakban: 
Szarvason Medveczky József, Bugyis Andor és Burger Frigyesnél. Továbbá: 
Gyula, Kétegyháza, Élek, Székudvar, kisjenő, Vadász, Sarkad, Kötegyán, Doboz 
Békés, Mezö-Beréjiy, B.-ösaba, Uj Kígyós Apácza. Megyes-Bo dzás, Kunágota 

Battonya, P.-Sz.-Tomya. Kurfcics. Uj-Szent-Anna, Komlós Ó-Szent-Anna, Pankuta, 
Bokszeg, Tenke, Kornádi, Osőkmő, Déva-Ványa, Orosháza, Arad, Nagyvárad. 

Tisza Föld-
agyobb 

váiBSOaiba. 
Úgyszintén eredeti árak betartása mellett a szarvasi gyógyszertárak 3 vagy több 

l-t Ausztria és Magyarország bármely községébe küldenek.ű 

: i m a t o k r a f i g y e l e m m e l l e y g í m k I 
Tessék kérni 

i " 

veg gyog 

I 

ce" gyors 
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