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Szarvas község elöljáróitól. 

Hirdetmény. 
Alólirott Szarvas nagyközség elöljárói ezen-

nel közhírré tesszük, miszerint azok ^-szöllös 
gazdák a kik a saját termésű boraik után a 
borital adóra vonatkozó 1892. évi XV. t.-cz. 3. 
szerint a házi fogyasztás számára biztositott 
kedvezményre igényt tartanak azt f. évi szep-
tember hó 15-ig illetve ha a szüret előbb kez-
dődnék meg, szüret kezdetéig a községielöljáró-
ságnál jelentsék be. 

Szarvason, 1904. augusztus hó 28-án. 
Az elöljáróság nevében : 

Saíacz József Grimm Mór 
főjegyző. biró. 
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sz. Szarvas község elöljáróitól. 

Hirdetmény. 
Alólirott Szarvas nagyközség elöljárói — az 

1886. évi XXII. t. cz. 125. §-ának rendelkezé-
séhez képest — ezennel közhírre tesszük, hogy 
az 1905 évre összeállított, közpénztári, kórház 

ápoldai, közművelődési és közmunka pénztári — 
költségelőirányzat a f. évi augusztus hó 29-töl 
szeptember hő 12-ig vagyis 15 napon át a köz-
ségi számvevő hivatalos heliségében közszem-' 
lére van kitéve. 

Ezen költségelőirányzat bárki által megte-
kinthető s az ellen az észrevételek a fenti ha-
táridőn belül beadhatók. 

Szarvason, 1904. augusztus hó 28-án. 
Az elöljáróság nevében : 

Saíacz József Grimm Mór 
főjegyző. biró. 

Aszály és ínség. 
1863-ban az Isten csapása nehezedett erre 

az országra. Nem esett eső kora tavasztól késő 
ősszig, s az ennek nyomán támadt szárazság 
irtóztató pusztulást okozott. Ezrek és ezrek 
pusztultak el éhség által, a marhaállomány ki-
pusztult, az ipar és kereskedelem megbénult s 
ugy látszott, mintha a pusztulás örvénye felé 
sodorná ezt a sokat szenvedett nemzetet a kö-
nyörtelen végzet. Azonban túléltük az 1863-ik 
esztendőt is, jöttek jobb évek s a nagycsapást 
kihevertük. De akik éltek abban az időben ugy 

emlékeznek viszsza erre az esztendőre, mint éle. 
tünknek egyik legnagyobb megpróbáltatására. 

• Az 1863 réme kisért 1904-ben. Aszály, Ín-
ség fenyeget, már itt kopogtat a rém az ajtó-
kon, bennünk nincs erő, hogy megtudjuk aka-
dályozni a bejövetelét. 

Vannak részei az országnak, ahol május 
óta nem esete eső, vagyha esett tis, nem volt 
annak semmi látszatja. Ezeket a vidékeket sújtja 
természetesen legsúlyosabban az aszály. Itt fe-
lette rossz eredményeket mutat fel az aratás, 
ugy mennyiség és minőség tekintetében. De mái-
ba az aratás nem is ütött be, reméltek valamit 
a sújtott gazdák a kukoricától, burgonyától és 
egyébb veteményektöl meg 'a szőllötöl. Reméltek, 
mert azt hitték, hogy juniustól augusztusig ta-
lán csak lesz eső, amely fen tartsa és táplálja a 
gabonanemüeket és a veteményeket. 

A junius, juliu-i és augusztus hónapok 
azonban nem váltották be a reményeket, me-
lyeket gazdák tűztek hozzájuk. Nem esett eső. 
Eltekintve egy-két szerencsésebb vidéktől, hódító 
hőség, tikasztő szárazság volt mindenütt az 
országban. Oda van a tengeri, a burgonya, a 
többi kerti vetemény — a hőség és szárazság 
kiirtotta. 

M e g l e p e t é s * 
i . 

Az asszony szórakozottan ütögetett napernyőjével 
egy félig nyilott orgonaágat, de lelke a férfi beszédével 
foglalkozott, a Bátor Gézáéval, akinek sóvár pillantása 
vágyva követte mozdulatait. 

— Nézze, — fogta meg indulatosan a kezét — 
jöjjön délután, jöjjön estefelé . . . . jöjjön, amikor akar 
de jöjjön ! . . és tegyen boldoggá csókjával, ölelésével. 

Nem kapott semmi választ, Sallayné most egy 
apró kavicsot piszkált nagy igyekezettel, de arca pirba 
borult, a melle indalattól pihegett. 

— Őrültség ! . . . — mormogta inkább maga elé, 
de a férfi meghallotta. 

— Hát mondjuk, hogy őrültség, de egyike a 
legszentebb amire ugy vágyom, és amire 
ne tagadja — maga i-> * ágyik.. . 

Az asszony valami tagadó mozdulatot intei. a 
fejével, majd igy szólt: 

— Menjünk l . , . esteledik. 
Lassan megindultak hazafelé. 
Saüayné belefogúdzott Bátor Géza karjába, aki 

szóilanul ment mellette, okos számítással engedv« az 
asszonynak időt arra, hogy meggondolja, megfontolja 
az előbbi beszélgetést. 

A hegy alatt vezetett az utjuk és míg alul az 
Ipoly folydogált palóc lassúsággal, a hegytetőről az esii 
aszellő Ie-lekapta az ezernyi fehérvirágos fa illatát és 
körülsimitorta vele az asszony égő homlokát, kipirult 
rcát. 

Beértek a városba, ahol már is feltámadt-az esti 

korzó, amikor az ember lépten-nyomon. kénytelen kö-
szönni egy-egy ismerősének és a főutca egyik legszebb 
helyére érve, Sallayné otthon volt. 

Kezet nyújtott a fiatal embernek és mikor ez át-
ható pillantással kutatott be a szemébe, a lelkébe — 
engedelmes megadással mondta: 

— Jól van . . . elmegyek ! 
II. 

Sallay már harmadszor csinálta meg a számvetést, 
amelyből nyilvánvaló lett, hogy tovább nem rejteget-
heti a dolgot valami százhúszezer korona lehetett a 
hiány, amit három év óta szedegedett ki lassan-lassan 
a pénztárból, anélkül, hogy a pótlására csak gondolha-
tott is Volna. Az az, hogy eleinte gondolt, de később 
már szó sem lehetett róla, mert a hiány és az örvény 
nőtt, egyre nőt t . . . annyira, hogy hosszú, gyötrelmes 
éjszakák kisérte gondolatai utan ugy találta, hogy 
csak holttestével tudná betemetni ezt a mélységes ürt. 

Megborzadva e gondolatra, valahányszor eszébe 
jutott: de hiába, — más módot, más megoldást nem 
igen közül csak kevésben volt meg a léleknek oly ereje, 
hogy a bünen bűnhődni is merjen, és a . eddigi előkelő 
társadalmi állás után eltűrje azt, hogy embertársai, 
mint csaló gazembert bélyegezzék meg 

Megint számólt : 
— I üin meg kettő, az ö t . , . meg négy az ki-

lenc. . . meg három, tizenkettő... 
Majd ismét gondolataiba tévedt, hogy miképpen 

is jutott idáig ? . . , Istenem! Hát hogy jut ide az em-
ber? Elindul a lejtőn, amikor aztán,látja, hogy nem is 
olyan nagy dolog, nem is olyan veszedelmes, hát megy 
tovább, ... . 

Végeredményben — tekintve az okokat is — á 
dolog mindegy.. . de Sallay azt hiszi, hogy mégis az 
asszony. 

Nem nagy közöttük az egyetértés. 
Bizalmatlanok, nem értik egymást, titkolódzik s 

Így a férfi bizony másutt kereste fel azt a meleget, 
ami az életből, a családi tűzhelyéből hiányzott az asz-
szony pedig büszke lélek, aki nem tudott simulni, nem 
akart jö lenni hozzá. 

És igy történt, hogy Utisikkelváltak, egyre jobban 
és jobban elágazva es most, mikor olyan nagy szük-
sége volna rá, hogy valakinek elpanaszolja nagy ke-
servét, mélységes bukását, olyan messze vannak egy-
mástól, hogy tálán meg sem értenék már az egymás 
szavát. Nincs, nincs senkije, egyedül áll, mint a siva-
tag közepén a magányos fa. 

Felkeresné ugyan a feleségét, de megalázkodás 
nélkül nem teheti, nem is teszi, . . 

Pedig . . . lehet, hogy az utolsó beszélgetésük 
volna.. . 

Megkísérli, hogy némi erélyt sugalljon magának. 
— Eh, félre ezekkel a hűvös gondolakkal, mondja 

hangosan, hogy élő szót halljon legalább, de szomo-
rúan hangzik a szava, nem kél rá sehonnan visszhang 

Odakint alkonyul Gyergyát gyújt, ami kísérleti 
fényt vet ,.<uvány arcára és tovább, számol: 

— Kettő meg három, az ö t t . . . meg négy, az 
k i l e n c . . . meg három az tizenkettő... A z a z . . . 
tizenkettő, . . 

Az ajtó nyílik; a suhogó szoknyákkal friss le-
vegőáram is tolul be rajta és felhangzik az asszony 
csengő szava : 

— Jó estét, barátom ! 
— Kezét csókolom, édes. Hol járt? ' 
— Kint voltam egy kicsit ; fáj a fejem. 
És a férj — amint az kölcsönös hazugságaikon 

épült házaséletükben szokássá lön • mutatott gyen-

•ren •IT'"''/^ 
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Elég lett volna egy órai, egy félórai sürü 

eső, a Magyarország földjein hervadó,, lankadó 

milliónyi értékek szint és életet kaptak volna. 

D e nem adott a haragvó Istenség egy negyed-

órai esőt sem, a forró napsugár kegyetlen erő-

vel szívja ki a főid éltető erejét, e tengeri 

tejszerű torzsokat termett, a burgonya alig' na-

gyobb a diónál s az is ki van aszva, meg van 

pörkölve, Dinye, tök, uborka eltorzsult és 
izletlen. 

H o g y többet ne mondjunk. Európa legter-

mékenyebb részében, a Bácskában, inség, éhség 

elébe néz a jólétthez szokot kisgazda. 

Ahol az aratás félig-meddig beütött, ott 

nem fogják olyannyira megérezni a pusztító 

nyári szárazságot. D e megsinyleni természetesen 

itt is fogják, mert hiszen a tergeri termés s a 

vetemények igen súlyosan esnek a mérlegbe. 

Növeli a veszedelmet a ^takarmányhiány. 

Kiaszott a fü a réteken mezőkön, gulyának, 

ménesnek alig van hol legelnie. Most még csak 

hagyján, mert ha száraz, aszott is a fü, a sarjú, 

nagykeservesen csak megeszi a marha. D e mi 

lesz majd télen? Amit el kell tenni télire, a 

takarmány nem termet meg. A gazda kénytelen 

lesz eladni a marháját, melyre pedig égető szük-

sége van, mert nem bírja eltartani. 

S mindezeknek tetejébe jön a drágaság. 

Már ma is hallatlan árak vannak. Liszt, kenyér, 

zöldség, vetemény és a hus ára már oly ma-

gasra szökött, h o g y a házi asszonyok panaszá-

val van tele minden város. D e még hagyján ez 

a mostani drágaság. Két-három hónap múlva, 

télen s a tavasszal előreláthatóan oly borzasztó 

lesz a drágaság, hogy attól kell tartanunk, hogy 

nem csak a szárazság által sújtott vidékeken, 

de a városokban is tanyát üt legborzasztóbb 

rém, az inség. A magyar nép legszegényebb 

rétegeit az Ur 1904-ik esztendejében éhínség 

fenyegeti. 

Ez a vigasztalan perspektíva egészen ha-

tározott. Feltartóztatbatlanul jőn a végzet, pon-

tosan meg lehet állapítani, melyik napon kö-

vetkezik be az inség valamely faluban. 

S mikor az ilyen megdöbbentő bizonyos-

sággál állunk szemben, el kell reákészülnünk. 

U g y a magános ember, mint a község, város, a 

kormány és a vasutak mindenképpen készülje-

nek el, h o g y lehetőleg tompítsák a veszedelem 

ölét. Elősorolni é helyen mindama intézkedése-

ket, melyek az előrelátható ínséggel szemben 

szükségesekké válnak, ehelyen nem lehet. D e 

mindenki, aki józan és előrelátható, meg tudja 

ítélni, mit kell tennie, hogy könnyebben visel-

hesse el az eredménytelen őszt s a borzasztó 

telet, A hatóságokra s az államra, amely mint 

a legnagyobb kímélettel hajtsa be az ország 

adóját, nagy uj feladatokat ró ez az idei rossz 

áldatlan esztendő. 

HÍREK. 
— KözgyüGés. Szarvas község képviselőtestü-

lete 1904. augusztus 25-én csütörtökön d. e. rendkí-
vüli közgyűlést tartott, melynek lefolyásáról a követ-
kezőkben számolunk be. 1. Az 1904. augusztus 11-iki 
rendkívüli közgyűlés jegyzökönyve felolvasás iitán hite-
lesíttetett. 2 Hitelesitőkül felkérettek Gyuris István és 
Csonka Pá'. 3. Dr. Belopotoczky György j.el.entésp .ar-
ról, hogy folyó hó 21-től 29 napi fegyvei gyakorlatra 
van behiva, tudomásul vétetett. 4- Az elöljárói jelen-
tés a gyámpénztár megvizsgálásáról tudomásul véte-
tett. 5. Az építendő ártézi kutak vállalatba adására 
vonatkozó árlejtési feltételek tárgyalás után jóváha-
gyattak. 6. Uhljár Pál és társai kérvénye a gyámpénz-
tári tisztségek beszüntetésével megtakarított 600 kor. 
felosztása iránt, a tanács javaslata folytán elutasitta. 
tott. 7. A főszolgabíró rendelete a Köröshöz vezető 
utezákon gyalog és kocsi lejáratok létesiiése iránt. A 
képviselőtestület tagjaiból és az elöljáróságból alakitolt 
bizottsághoz adattak ki tanulmányozás végett. 8. Dr. 
Lengyel Sándor indítványa a Szt.-István király, Rá-
kóczy és a gróf Csáky Albin utezáknak a folyó évben 
kikövezístése iránt; mint ez időszerint korai, nem tár-
gyaltatott. 

— A szolgabírói ¿8 anyakönyvvihivatal 
holnap fog átköltözködni a községházai épületbe. Az 
uj hivatalos helyiség nem csak azért lesz kényelmesebb 
és megfelelőbb, mert tágasabb és bútorzata is moder-

nebb az eddiginél, de azért is, mert igy az Összes 
közigazgatási hivatalok egy épületbe kerültek össze. 

— A szarvasi fögymnasium, a tanítóképző 
és gyakorló iskola körébe fölvétetni kívánók szeptemb. 
1, 2, 3, 4-én iratkoznak d. e. 9-ll-ig, d. u. 3-5-ig. A 
köztanitás szeptemb. 5-én, hétfőn kezdődik. Az újonnan 
belépő lehetőleg az atyjával, illetve gyámjával] jelent-
kezik. Magával hozza : születési oklevelét, iskolai bizo-
nyítványát a legközelebb mult tanévről és oltási vagy 
ujraoltási igazolványát. Az elpő osztályba csak olyan 
tanuló vehető be, aki 9-ik életévét már betöltötte s 12-
dik életévét még messze tul nem halladta, s a népis-
kola negyedik osztályáról érvényes ¡bizonyítványt hoz 
magával. Felsőbb osztályba lépők csak az előző isko-
lai évről nyert törvényes bizonyítvány felmutatása mel-
lett vehetők föl. A beiratkozás és fölvétel kelléke az is, 
hpgy a belépő £ fölvételi dijat ég esedékes tanítási 
dijat lefizesse a pénztárnál. Tanulókat lakásra és ellá-
tásra vállaló családokat tisztelettel kéri az igazgató, 
hogy a náluk elhelyezkedőket szülői helyettesek gyanánt 
folytonosan gondozzák, ellenőriznék s olyanokul te* 
kíntsék, kjk koruknál ós iskplfii kötelezettségüknél fogva 
rászorulnak a nagykorúak tanápsára, támogatására és 
példájára. Kik ezen kötelességüket nem teljesitik, azok 
Sgm a tftnyló ifjúságnak javát, sem az iikolának jó hí-
rét és nevelői énekelt nem szolgálok s jobb h& a 
tanulótartás vesződségéről lemondanak, mert így nem 
terheli lelkiismeretüket égért a felelősség. 

A gyakorló iskolába iratkozók fizetnek 11 kor. 30 
fillért, vagyis az ezelőtti dijnak felét. Benka Gyula. 

— S z í n é s z e t ü n k . Pesti Ihász Lajos színigaz 
gató jól szervezett s művészi erőkből álló társulata 
szeptember 3-án kezdi meg Szarvason az előadások 
tartását, Hogy a szini saison ez a második fele job-
ban fog menni, mint az elmúlt, erre nézve elég bizto-
síték, EIZ a nagy számú bérlet, mit a szarvasi hölgyek, 
yalóban hálát érdéifllq fáradsággal összehoztak. A nar 
pókban megtartandó sziniigyi 'bízottsági illés fqg hatá? 
roznj, hogy a direötqr által beterjesztett circa 2QQ da-
rab közül melyek kerüljenek színre és remélhetőleg 
azon régen megoldást váró és nagy számú kérdések 
felett is, melyek színházbajáró publicumunk előnyét és 
biztonságát czélozzák, 

— J ó v á h a g y á s . A m. kir. belügyminiszter 
jóváhagyta a törvényhatósági bizottságnak a kihágási 
pénzbüntetések, az elkobzott és gazdátlan jószágok 
értékesítéséből befolyó összegek fele részének hovafor-
ditása tárgyában hozott határozatát. 

— S e r t é s k i v i t e l i t i la lom A u s z t r i á b a n . 
Nagyszénás vasútállomásról 30 szemlejegyzököiryvi sz. 
alatt Bécsbe szállítóit serléseken a sertésvész rnegál-
lapittatván, az osztrák belügyminiszter az orosházi és 
szarvasi, továbbá csongrádvármegyei tiszántúli járások, 
valamint Szentes város ellen sertésvész behurczolása 
miatti behozatali tilalmát továbbra fenntartotta. 

B e j r a t á s o k , A helybeli izr. elemi népisko-
lában a beiratások szept, J. és 2-04 4- e. 9—U-jg, d-

séggel csókolta meg a fehér homlokát, amit az asszony 
színlelve tartott csókra. 

Egy arcizma sem mutatta, hogy most a halálos 
Ítéletét számította össze; az asszonyt nem is érdekelte 
volna a dolog, meg se látta, hogy olyan szokatlanul 
halavány a férje. 

III. 
Az asszonyka felvette gyönyörű fehér ruháját 

kezébe fogta elefántcsontfödelü, aranymetszésü ima-
könyvét s benyitott az urához. 

— Megyek a templomba barátom ! 
Sallay végignézte és igen csinosnak találta, de 

különösnek tetszett neki, hogy bemondja, hová megy; 
eddig nem igen szokta. 

Dacos lelkén erőt vett a gyengeség, [és megpró-
bálta a menyecskét itthon tartani. 

— Maradjon ma nálam, kedvesem ! . . . Szeretnék 
beszélni magával. . 

— Furcsa, — gondolta az asszony, — éppen 
most vannak bizalmaskodó hajlamai. — Nem hajlott 
a szóra. 

7 - Nem lehet, barátom, dc — majd sietek vissza I 
Es érezve, hogy ellenkezéseért kárpótlással tarto-

zik férjének, odatartotta neki homlokát: 
— Na, csókoljon m e g ! . . . 
Még csak észre sem vette, minő vörösek a férje 

szemei, minő dult az arca, minő zilált a lelke. 
Sohasem törődtek egymás dolgaival, de most kü-

lönösen más foglalkoztatta. 
Sallay már menőben utána kiáltott: 
Azután imádkozzék értem is! 
Kiért az utcára, amelynek levegője meleg és fü-

füszeres volt a tavaszi szagtól. 
Gyönge szellő mozgatta ezt az illattengert, hogy 

az ember szinte fürdött benne, A templomnak vette 
útját, és onnan egyenesen levágott céljának : a Bátor 
Géza lakásához. A szive őrülten dobogott, hanem az 
esze ma lázat sem érzett az első lépés fölött. Az iz-
galmat csupán az újság, a szokatlanság okozta, és az, 
hogy ezúttal ő maga is hős nő; mert ilyen első lépé-
seket gyakran át élt már ő divatos Írók leírásából, 
barátnői elbeszéleséből. 

Kissé remegett mégis és ez a remegés gyönge 
pirt fakasztott ¿az arcán és néha-néha önkénytelen 
összeborzongott a pár perc múlva bekövetkezőkre 
gondolva. 

Az egy pillanatra Sem jutott eszébe, hogy vissza-
fordul. Sokkal határozottabb lélek volt, 

Megnyomta az ajtó kilincsét és besuhant a kapun. 
Hátravetette fátyolát és némi zavarral igéző elfo-

gultsággal mondta: 
— Eljöttem . . . itt vagyok !. . . 
Bátor Géza a kicsi imakönyvre pillantva, győzöl* 

mesen elmosolyodott, azután hozzálépett, kezet csókolt 
neki és megölelte ; 

Én drágám I , . 1 édes egyetlenem I , . . 

IV. 

Sallayné kilopakodott az alkonyba éa még egyet 
járt, mielőtt hazafelé venné útját. 

— Nagyon gyöngéd leszarna az urához, — volt 
az első gondolata — ma megérdemli, szegény. , . 

A légyottal, a bűnével nem is igen foglalkozott, 
még közvetlenül a hatása alatt állt a mai délutánnak. 
Nem érett még meg a dolog arra, hogy elmélkedjék 
fölötte. 

A nyakán, a karján ott égett még a Bátor Géza 
csókja és bizseregve furródott lázas ereiben a vér. , , 

Alkonyodott, 

Mi más volt mai est, mint a tegnapi! . . . A vá-
gyak kielégítve, a bün megízlelve! . . . 

Az első lépés az örvény felé, amit feltarthathnul 
követ a többi.. . 

Hazaért. 
Nem fogadta senki. Az ajtók nyitva, a cselédek 

sehol. Az üres lakás, mint valami hangtalan szemrehá-
nyás, megdöbbentette. Most ijedt meg csak a délután-
tól és a bizonytalanság, mielőtt férjével találkoznék, 
olyan izgatottá tette, hogy alig várta már, hogy szembe 
kerüljön vele. Szerette volna tudni nagyon, miként -fog 
előtte állni. Megőrzi-e nyugodtságát, hidegvérét ? nem 
lesz-e önkénytelen vagy véletlen árulója a mai dél-
utánnak ? 

Bátran benyitott, de azért halotta a csendben a 
szive félénk zakatolását» 

— El lehet merülve munkájában, szegény, Vagy 
talán elnyomta az álom. , . 

Lábujjhegyen jött és befogta tréfásan a szemét! 
találná el, kicsoda de a keztyüjén valami nedves-
séget érzett j ami bepiszkította a világos azarvasbőtt. 

Borzasztó sejtelmei támadtak és eszébej hirtelen 
megvillant a halál retenetes gondolata. 

A férj megölte magát 1 . . . Ugy érezte, hogy most 
már érti viselkedését ós emlékezett is elszánt halvány-
ságára, Készült erre . . . régen készült már. . . 

Rémülten sikoltott fel. Reszket e gyújtott gyergyát, 
amelynek gyönge fénye még szörnyűbbnek mutatta az 
átlőtt, véres fejet. . . És nem volt ereje, nem volt bá-
torsága hozzá, hogy odarogyjon, a megcsalt, meghalt 
férj hidegitő tetemére... Csak állt mellette elkábulva és 
nézte .. né'íte. . , 

Honti Henrik. 



ti. 3—4-ig fognak megtartatni. Á beiratásokra a fel-
veendő tanulók szülőik, vagy ezeknek n a g y k o r ú 
megbízottaik kíséretében tartoznak megjelenni, mire 
annál is inkább Jelhivjuk a t. szülők figyelmét, mert 
egyedül jelentkező tanulók semmi szin alatt sem fog-
nak felvétő ni. Az I. osztályba csak oly tanulók vétet-
nek fel, kik hatodik életévüket már betöltötték, vagy 
1905. január 1-ére betöltik. A főgymnasium izr. tanulói 
kötelesek szept. első hetében — d. e. 8 - l l - ig, d. u. 
2—4-ig ~ a vallástanitóiknál beiratkozni, ott a 8 K. 
tandijat lefizetni és a szükséges tankönyvekkel magu-
kat idejekorán ellátni. Az iskolaszék. 

— N é p k ö n y v t á r . A muzeumok és könyvtárak 
országos tanácsa, által adományozott szarvasi népkönyv-
tár, mely az iparos ifjak önképzőkörében van elhelyez-
ve (Özv. Liskáné 551. sz. hálában) Szeptember 4-ikén 
ismét megnyílik —könyvtár óra tartatik miuden Vasár-
nap délelőtt 10-Vk 12-ig és Csütörtökön este 7-8 ig-
Benczúr Miliály könyvtáros. 

— Iroda megnyitás, Dr. Major Simon ügy-
véd irodáját Gyulán (Reisner gyufagyárral szemben, a 
Philipp-féle házban) megnyitotta. 

— A k a t o n á k bálija. A szarvasi besorozott 
önkéntes katonák bálja, melyet eredetileg az Erzsébet 
ligeti kioszkban szándékoztak megtartani, a kedvezőt-
len időjárás miatt az Árpád szálló dísztermében lett 
megtartva. A mulatság dacára e hirtelen lett változás-
nak, fényesen sikerült. Bővebben jövő számunkban 
fogunk róla referálni. 

— Milyen l e g y e n egy hitelles árjegyzék ? 
E tekintetben útbaigazítást adhat Mü 11 e r Károly 
szarvasi könyvkötőmester, ki iskolakönyvek árusításával 
is foglalkozik. Ez a jeles ur ugyanis a hitelesség fo-
galmát oly módon constryálta m^g, mint az neki ő 
Jípnyvkötősége legspeciálisabb érdekenek leginkább 
megfelel. Különben nem tett ö egyebet, mint a fögym-
fiasiunn tankönyveknek általa kibocsájtott árjegyzéké-
ben a könyvek megállapított árait nem kevesebb mint 
25 esetben számította fel magasabban. Persze nem kell 
azt gondolni, hogy egy-egy könyvnél talán több koro-
nával is t é v e d e t t . A megállapított és az általa 
felszámított árak között rendszerint uem nagyobb a 
differenczia, 20—60 fillérnél. Csakhogy ezek a fillér-
kék a tömeges eladásoknál szép summa koronákat le-
hetnek ki és így már érdemes tévedni akár 25 eset-
ben is, csodálatoskép mindig a saját előnyére. Vagy 
talán sajtóhibák ezek, miket a szedő, ki Müller urnák 
titkos jóakarója, nem javított ki :J Há'szen ez is lehet-
séges. Ennek daczára mi még is csak azt ajánlanék a 
szarvasi főgymnasium tekintetes tanárkarának, hogy 
Müller Károly árjegyzékének 25 rendbeli tévedéssel 
sanctionált hitelességét honorálja meg azzal, hogy a 
beiratkozó tanulókat, illetőleg szüleiket ügy címeztesse 
erre a hiteles visszaélésre." Mert hiszen jelen esplbcu 
a tanuló ifjúság veszélyeztetett érdekének megóvásáról 
yfin szó, melyre pedig Kétségtelenül kiterjed a tanári 
karnak felügyelő és megtorló hatalma. Figyelmébe 
ajánljuk jelen sorainkat a tanuló ifjúságnak azzal, 
hogy az ilyen hiteles firmákat érdemük szerint párt-
fogolják, 

— Tüz . A beállott esőzések végett vetettek annak 
a rettenetes szárazságnak és hődégnek, mely ez évben 
oly bőven vette ki részét a pusztításból. Nagyon óhaj-
tanák utolsó áldozataként referálni azt a tüzet, mely 
kedden d. u. S o n k o l y Mihály halásztelki tanyáján 
ütött ki. A tüzeset hírét lovas futár hozta meg a vá-
rosba, mire tűzoltóságunk Oláh Miklós főparancsnok 
vezetése alatt ideje korán vonult ki, és sikerült is a 
tüzet lokalizálniok. Mindössze egy 60 koronát érő rö-
zse kazal égett meg, mely azonban biztosítva nem 
volt. 

— Felakasztotta magát. M a s 1 y a n Antal 
morvaországi 54 éves kovácsmester f. hó 22-én reggel 
Sovány Mihály rózsási tanyáján felakasztotta magát, 
Mire tetétt észrevették, már halott volt. Holtestét 
felboncolás végett a szarvasi közkórházba szállították. 
Tettének oka ismeretlen. 

— A őinger Co varrógép részvénytársaság 
Szolnokról h e l y i p é n z b e s z e d ő t keres. — Aján-
latok levélileg a czéghez intézendők. 

— Felhívjuk a gazdaközönség figyel 
illót. Buk Adolf helybeli kereskedő piacztéren levő 
rulyiségében gazdaközönség igényeinek megfelelő gép-
haktárt állított fel. 

Raktárában csak is a legjobb gyártmányú gépeket 
tartja. Most különösen a kiváló minőségű „Bácher,, 
féle tgyes és kettős ekéit ajánlja, a melyeknek kitűnő 
voltát a legmagasabb szakkörök is elismerik. Ez ekék 
előnye az erős és tartós anyagmellett a könnyüségben 
rejlik, ugy hogy mas gyártmányokkal különösen pedig 
kovács munkákkal szemben 1—2 lóerő takarítható meg 

általuk. Bárki nemcsak szabadon megtekintheti ez ekét 
hanem megismerésükre esetleg próba használatral 
is kiadatnak. 

— Az ártézi fürdőben a napok rövidülése 
miatt a hölgyek fürdési ideje d. u. 3—5 órára lett 
áttéve, fi 

— Minden v e v ő , ki Schlesinger Izidor jóhir-
nevü fűszer és csemege üzletében egyszerre vagy rész-
letekben 20 korona értékű árut vesz, csekély 3 koro-
na részletfizetéssel egy fénykép után készült életnagy-
ságú fényképet kap. * 

— Gőz fürdő . A fürdő bériőség elhatározta, 
hogy minden Vasárnap d. U. férfiak részére, ós minden 
Kedden d. u. Nők részére a gőzfürdő 40 fillérért lesz 
használható. 

Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó. 

631. sz. 
1904. vht. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szarvasi kír. járásbíróság 1904. 
évi Sp. 11. 126/3. számú végzése következtében 
Dr S z e m z ö Gyula ügyvéd által képviselt, 
W a l d n e r Igmicz javára, M e d v e g y 
György és neje ellen 42 kor. 52 fillér s jár. 
erejéig 1904. évi julius hó 18 án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 3080 
koronára becsült következő ingóságok u. m. 
b ü z a, á r p a és l o v a k nyil/ányos ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szarvasi kír. járásbíró-
ság 1904. évi V. 352/2. számú végzése folytán 
42 kor. 52 fill. tökekövetelés, ennek 1903- évi 
január hó 6 napjától járó 5n/

0 kamatai, váltó-
dij és eddig összesen 67 kor. 86 fillérben bírói-
lag már megállapított, valamint a még felmerü-
lendő költségek erejéig Kondoroson, végrehaj-
tást szenvedett tanyáján leendő eszközlésére 
¡904. évi szeptember hó 3-ik napjának 
délelőtti 9 órája határidő ti/ kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmé-
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő-
nek szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 
1881. évi LX, t.-cz. 102. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Szarvas, 1904. évi augusztus hó 18 
napján. 

Biró Zsigmond kír. bír. végrehajtó. 

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

Hirdetmény. 
Szarvas község elöljárósága közhírré teszi mi-

szerint a község tulajdonát képező czigányéri here 
termés f. év augusztus hó 30-án d. e. 9 órakor, 
fog a helyszínén nyilvános árverés utján eladatni. 

Szarvason, 1904, augusztus 27. 

Az elöljárók nevében : 

A Bíeitoéfe- ÍM M 

. jan. 24-től kiadó 
Bővebb tájékoztatást nyújt 

Bárány Béla. 
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alatti, — Bővebbet ugijanoísti. 

Mély tisztelettel 

Marcssk Yilma* 

Sálacz József\ 
főjegyző. 

Qrimm Mór, 
biró. 

Fonyiczky Sámuel 
3Í"U. 9. 

haszonbérbe 
kiadó. 

r 
Á Ipadága. 

A l f a g i j a í ^ i g e ^ M ^ 
a magyar irodalom főművei 

ötödik sorozata 
most jelent meg s igy most már 25 kötett került 
ki a vuagyar remekirókuak eme leggondosabb és 
legdíszesebb kiadásából. 
A mostani ötödik sorozat különösen értékes. Eb-
ben jelent meg Pázmány Péter válogatott munkái 
is. Ezt a kötetet jeles tudósunk Frankói Vilmos 
oly bevezetssel latta el, mély Pázmány Péter 
életet és munkásságát vázolja és méltatja, s egy-
úttal a XVTl. század irodalmáról, az akkori 
magyar társadalmi és közviszonyokról érdekes 
essayt is nvujfc. 

Ugyancsak ez a sorozat Bajza Józsefet bá-
rom évtizedekre menő munkásságának legjavát is 
beleilleszti a magyar remek írók közé. E kötetet 
Badics Ferencz válogatta össze és látta el 
nagybecsű, előszóval, 

E köreten kiviil megjelent még az V-ik so-
rozatban Vörösmarty V. kötete, Arany János I I I 
kötete és Szigligeti II. kötete. 
A már előbb megjelent négy sorozat-
ban a következő müvek je lentek meg : 
Arany János munkái. I. ós II. kötet. Sajtó &lá 
rendezte Riedl Frigyes. 
Gsiky Gergely színmüvei. Sajtó alá rendezte Vad-
nay Károly. . 

. Czuczor Gergely költői munkái. Sajtó alá rendezte 
* Zoltvány Irén. _ ( 

Garay János munkái. Sajtó alá rendezte Ferenczi 
Zoltán. 
Kazinczy Ferencz műveiből. Sajtó alá rendezte 
Váczy .János. 
Kisfaludi Sándor munáki I. kötet. íáajtó alá ren 
dezte Heinrich Gusztáy. 
Kölcsey Ferencz munkái. Sajtó alá rendezte An-
gyal JLJávid. 
Kossuth Lajos munkáiból. Sytó alá rendezte 
Kossuth Ferenc^. 
Kurucz költészet. Sajtó alá rendezte Erdélyt Pál. 
Reviczky Gyula összes költeményei. Sajtó alá ren-
dezte Korocla Pál. 
Gróf Széchenyi István munkáiból. I. kötet. Sajtó alá 
rendezte Berzev.czy Albert. 
Szigligeti Ede színmüvei. I. kötet. Sajtó alá readezte 
Bayer Józsel. 
Tompa Mihály munkái. I. és II. kötet. Sajtó alá 
rendezte Lévay József. 
Vajda János kisebb költeményei. Sajtó alá ren-
dezte Endrödi Sándor. 
Vörösmarty Mihály munkái. I. II. III. és IV. kötet 
Sajtó alá rendezte Gyulai Pál. 
A Mayyar Remekírók gyűjteményére tizenegy 5 
kö'etes sorozatban jelenik meg. A teljes 55 kötet 
tes munka ára 220 korona ; az ennek kiegészí-
tőjeként megjelent Shakspere összes müvei hat 
kötetbe kötve ára 30 korona, melyet a Magyar 
Remekírók vevői 20 korona kedvezményes áron 
kapnak, . 
Megrendeléseket elfogad minden könyv-
kereskedés és a 

i e% SÍ 
magyar irodalmi intéz és könyvnyomdája. 

(Budapest, IV., Egyetem-u. 4 ) 
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Elismert lefolcrtbb, legszolidabb 

FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza 
Büdaoest. IV.. KÖzoontl Városház. fKárolv-kSrút.Y 0 
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