
XIX. évfolyam. Szarvas, 1910« január hó 16. w mammmaammmmar* 3. szám. 

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

SZERKESZTŐSÉG: 
B o l t c z e y - u l 9k h o v a a l a p a z e l í o m i részé t U ío tŐ k i í z l e m é n y g k 

kOldondőH. 

Hyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. 
Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

Felelős szerhóBztfi: 

Sámuel Andor. 

|OEfl 

KIADÓHIVATAL: 
Beüozey-ut 9. ez&mu ház, hova az előfizetési és a hirdetés 

pénzek küldendők. 

Előfizetési dij: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K. 
Nyegyed évre 2 K. Egyes szám ára: 20 fillér. 

A leányegyesület estély e — 
szól az általános vélemény fényesen 
sikérült. Ezt muszáj elismerni. De vé-
gignézvén azt az ott sok egyik lábról 
másikra ugráló gentlewomant és gent-
lemant, nem hagyhatjuk a recriminá-
tiót, hogy a társaságbeli embernek 
kell hogy valami kiegyenlítő izlést 
és kritikát vigyen magával és hogy 
idegein, ízlésén, és ösztönein uralkodni 
tudjon. Azután meg minek az a 
felerőlködés. 

Felesleges megjegyeznem, hogy 
én nem az egyes egyénekről beszélek. 
Engem csak az összes, senki más 
nem érdekel. 

Észrevételeimben nem követek 
senkit, mindenben az én eszem vezet. 
Ezt csak azért irom ide, mert — és 
ez a legtragikusabb — észrevételt 
dissonanciáról az egész éj folyamán 
hallani nem lehetett. 

* 

Utálom azokat az embereket, 
akik tele vannak nézetekkel. Mindenre 
egy pár mondás rászabva, pedig a 

legtöbbnek nincs több köze ahhoz, 
amire elvül értilegetik, mint a szamár-
bőgésnek az ibolya illatához. Gyávák 
ez emberek és hazugok, akik akarat 
és észnélküliségüket ezereszíinek tün-
tetik fel a biztos elvek, a lomha te-
kintélyesség mögül. 

Az igaz szellem szeszélyesen és 
akaratosan mindennel szembe néz. A 
cselekvés gyönyörű megkezdésének 
tűnik fel nékem a vitatkozás. S hogy 
vannak e sokan, nagyon sokan Szarva-
son elvem berek ? Hát miért írtam én 
ezt a jegyzést. 

Irta: Kodolányi Antal. 

Midőn azt látjuk, hogy annyi ezer 
és ezer kisgazda boldogulásának az 
alapját vetették meg a községi hitel-
szövetkezetek, aránylag annyi és annyi-
val könyebben és olcsóbban jutva sze-
mélyi hitelhez a községi hitelszövetke-
zetek alapítása által, mint az előtt, 

midőn — tisztelet a kivételeknek — 
legalább az alapitáskor nagyrészben 
uzsorakamatokra alapított takarékpénz-
tárak képezték az egyedüli forrást, 
rhelyhez a kisgazdák is szorolt álla-
potban fordulhattak, nem vetődik-e 
magától fel azon kérdés, vájjon, miért 
ne képezhetnék a középbirtokos gaz-
dák "boldogulásának alapját is a megyei 
hitelszövetkezetek. Miért ne lehetnének 
hivatva a középbirtokos osztálynál is 
betölteni a megyei hitelszövetkezetek 
ugyanazt a szerepet, melyet a kisgaz-
dáknál a községi hitelszövetkezetek 
betöltenek ? 

ez ellen a kétke-
dők, hogy honnét lennének alimentálva 
ezek a megyei hitelszövetkezetek, mi-
kor az Országos Központi Hitelszövet-
kezetnek az állam által rendelkezésére 
bocsátott összeg alig hogy elég a 
községi hitelszövetkezetek alimentái á-
sára is. 

Erre első sorban is azt lehet fe-
lelni, hát a kormányt nem lesz-e mód-
jában soha az országgyűlésnek arra 
kényszeríteni, hogy ha az ipar istápo-
lására száz milliókat volt képes ren-
delkezésre bocsátani, holott indirekt 

_ T A R C A. 
NIRVÁNA KIRÁLYA. 

Nirvána királya ma útnak indult 
A dáridóiól hangos éjszakába. 
Nézzétek) fönn a hold tányérja véres. 
Hiába innánk ma. Hiába. 

Nagy józanon kell jégszemébe nézni, 
timlékölö, üres, nagy jégszemébe. 
A holdnak véres arca egyre duzzadt. 
Ne igyatok. Gyerünk elébe. 

ma úgyis, akiért mi sírva, 
Bolond erővel küzködve csatáztunk, 
És akiért mi, jaj, pokolra vittük 
Szerelmes, friss, szent ifjúságiink. 

Induljunk hát. Mi rongyos hárfalelkünk 
Ezer pattogzó húrja hadd zokogjon. 
Itt jön felénk kevélyen már a kényúr 
A görgő, véres holdkorongon. 

Kárpáti Aurél. 

Hölgy MorfcO&z & a jószitfi 
zsidó tüftdér. 

(Mese a 20 századból) 

A milliomos (egy milliomos, aki utálta 
az autót és soha sem ült autón) csalódott 
szereimébem Pont. Erre felült az expressre, 
aztán felült a hajóra, aztán élére állt egy 
expediiiónak, aztán felszállt a szánkóra, a 
mely alumíniumból volt s amelyet fókafejü 
kutyák húztak s óz a szánkó tólta a ku-
tyákat, ha azok már annyira húzták a szán-

kót, hogy ennek már tolnia kellett a fóka-
fejü ebeket, miközben az eszkimók magya-
rosan káromkodtak s köptek is volna, ha 
nem lett volna 42 fok hideg s végre is any* 
nyira lehűlt, hogy még mielőtt elérte volna 
a sarkot* már is sarkon fordult s egészen 
megfagyott s csak ekkor engedt fel, amikor 
másnap elszaladt Nizzába, ahol ép holnap 
temetik Carnevált, azt a bizonyos Carnevál 
herczeget, aki mindig feltámad, pedig még 
sohasem halt meg. 

Hölgy Morfeusz, aki annyira szegény 
volt, hogy csak „hölgy" szivarkákat szitt, 
dé annyira mégis gazdag volt, hogy naponta 
elszívhatott ötvenet, szerelmében még na-
gyobbat csalódott, de nem ült fel az ex-
pressre, hanem csak a vegyes vonatra s 
addig ült a vegyes vonaton, mig a vegyes 
vonat meg nem állt a következő állomáson, 

Kapható Szarvason; S á m u e l A d o l f könyv- és papirkereskedésébeu (Beliezey-ut 9. szám), valamint 
^ minden nagyobb dohány tőzsdében. " 

i 
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ennek nagy része inkább csak az 
osztrák ipar javára fordul, mert hiszen 
az iparpártolási alapból segélyzett 
gyártelepek nagyrészt csak az osztrák 
gyárak fióktelepeit képezik, — a me-
zőgazdasági hitel istápolására is adjon 
legalább annyit, mennyit már az ipar* 
pártolásra ni ár eddig adott; — mert 
hiszen hiába való pénzkidöbáRnak 
mondhatók Magyarországban mindazok 
az iparpártolásra kiadott milliók ha 
emellett az elhanyagolt földraivelés 
tönkre megy. És csak remény le ni lehet 
talán valahára már azt is, hogy az 
országházba bekerülő földbirtokosok 
felfogják végre talán majd, hogy gaz-
datársaik érdekére is tartoznak annyi 
figyelemmel lenni, hogy szavukat hal-
latják, há a mezögazgasági érdekről 
esik szó az országházban és kötelessé-
güknek fogják ismerni, hogy ha a 
gazdák bizalmából bekerültek az ország-
házba, az nemcsak abból a czélból 
történt, hogy havi fizetésüket felszed-
jék, hanem hogy dolgozzanak is, még 
pedig folyvást és fáradhatlanul a me-
zőgazdaság előmozdításáért. 

De meg ha a kormány talán egy-
hamar nem is sietne valami nagyon, a 
megyei hitelszövetkezetek által igénylet 
összegek erejéig alimentálni az orszá-
gos központi hitelszövetkezetet, nekem 
Semmi kétségem sincs az iránt, hogy 
a budapesti nagyobb bankok közül 
valamelyik, vagy talán több is, ne vál-
lalkoznék teljesen a községi szövetke-
zetek módjára, ugyanazon alapszabá-
lyok szerint alakult megyei hitelszövet-
kezetek alimentálására, mihelyt nem-
csak egy-két megyei hitelszövetkezetről, 
h&nem egész csoport megyéi hitelszö-
vetkezet alimentáíásáról volna szó. 

És ott vannak még a megyék ke-

zelése alatt álló, milliókra menő árva 
pénzek is. Vájjon léhetneve biztossab-
ban és áldáslhozóbbaii elhelyezni azo-
kat is, mint a megyei hitelszövetkeze-
teknél ? Kifogás lehetne talán az is, 
hogy a megyei 'hitelszövetkezetek kon-
kurrencziát csinálnának a megyei 
takarékpénztáraknak I Hát hiszen épen 
ez volna a legkivánatosabb a közép-
birtokos osztály szempontjából. Mert 
ennek az osztálynak főként és elsősor-
ban a személyi hitelén kellene segíteni, 
mert ez adná a kedvező beszerzési 
időpontok kihasználását és kihasznál-
hatóságát a birtokos kezébe, melynek 
hiányában gyakran a legkedvezőbb 
időpontot is kénytelen valamely bizto-
san jövedelmező befektetésre elhalasz-
tani, mert a kellő tökével nem renciel-

Régi közmondás : Segits magadon 
s az Isten is megsegít: A középbirío 
kos osztálynak is első sorban maginak 
kell az ez ir anybani uj életre keltő 
munkát kezébe venni, hn örökösen a 
jövőben való biztosítóssal nem akar 
megelégedni s emellett még inkább, 
még nagyobb számban elvérzeni. 

Vegyék tehát a kezükbe minden 
megyének középbirtokos os/.tályához 
tartozó férfiai a megyei hitelszövetke-
zetek megalapítását és pedig inditsák 
meg minél előbb, a szervezkedést, rnert 
hiszen minden nap uj és uj áldozatot 
követel soraikból s mert tömörülve, a 
szövetkezetek erejét fokozni fogják a 
kormánnyal és az országgyűléssel szem-
ben is, mégczáfolva s azon annyi el-
lenségeik által annyiszor hangoztatott 
nyilatkozatot, hogy saját érdekükben 
sem akarnak dolgozni és hogy min 
den segítséget csak a kormánytól várnak. 

Sokakat visszariaszt talán a megyei 

szövetkezetek szervezésétől az a körül-
ménye hogy még a megyéi hitelszövet' 
kezetek megalapításával sem fog lehetni 
rögtön, egy-két fordítással, a mai 
állapoton segíteni, inert hiszen a me-
gyei szövetkezetek rendes működésének 
a megindulására is néhány év kelletik. 
Ez igaz, ámde igaz az is, hogy eme 

| szövetkezetek működésűk megindu!tá~ 
va! — amit már sokszor előre megle-
het állapítani, —- évről-évre nagyobb 
és nagyobb erőt lesznek képesek kifej-
teni és oly szervezetet képezni, mely-
nek áldásihozó nyomai mihamar lát-
hatók lesznek a középbirtokos osztály 
soraiban. És azt hiszem, áldani fogják 
azt a perczet, melyben, ez intézmény 
megalapítására az első lépést megtették, 

Induljon meg tehát minél, de 
minél előbb a megyei hitelszövetkezetek 
szervezése, alapitasa s hiszem, hogy 
az Ég áldása lesz rajta, 

A jég Mottjai. 
Azokat a szegény diákokat, kiknek 

tragikus végéről már múlt számunkban 
hirt adtunk, hétfőn temették el a rész-
vét hatalmas megnyilvánulása mellett. 

Az ember oly borzasztónak találja 
ezt a nagy tragédiát, hogy reszkető 
felindulással borzong össze, ha hallja 
annak részleteit, annak a szegény sze-
rencsétlen tanitóképezdei növendéknek 
a végét, ki önfeláldozón fedelet menteni 
akar és saját maga is odavész, halál-
küzdelmében parton álló társához inté-
zett könyörgő kéréseit — édes barátom, 
csak térdig jöjj a vizbe és én elérem 
a kötelet s megmerve ktilölc — azután 
meg hogy a haláldermed ten kihuzotrat 
— mert hiszen még hörgött — gyors 

pedig a vegyes vonat sok helyen megáll, 
miközben két hidon is átdöcögött. H. M. 
pedig akkor megtagadta magát s rágyujtoit 
egy prinsésászra, majd egy másikra, majd 
pedig egy harmadikra, A prinsesász kékes 
füsttel oszlott a szürke levegőbe, H. M. \ e-
dig már hallgatott, mért a barna fiuk na-
gyon szépen húzták, a pezsgő nagyon jó 
volt s az a kis virágárusleány, aki mindig 
akkor árul virágot, amikor az ember na-
gyon lehervadt, igen aranyos volt, amiért 
is H. M. Újból, még jobban megtagadta ma-
gát, úgyhogy rágyújtott egy havannára, 
amellyel ügy füstölt* mint egy második Mont 
Pelée, miközben nem fizette ki a tizedik 
pezsgőt, mert már meg sem rendelte, 
amennyibén még csak a nyolczadiknál tar-
tott, csak a virágárüsleány egészségére ivott, 
miközben a cigányok felülmúlták saját ma-
gukat a feketéségben, annyira feketék voltak 
a sok tusttói) mert mindig tuss volt, amikor 
Hí M. felköszöntötte a virágárus leányt, pe-
dig H* M. egyebet nem csinálj csak felkö-
szöntötte a virágárüs^íéáiiyt 

Egyszer aztán H. M. leborult névro-
kona ölébe és elaludt. S aludt. Aludt, 

Akkor pedig egy igen picinyke-kicsinyke 

kis ember, aki mindennél kisebb volt, ami 
csak van és lélekzik ezen a világon s csak 
a szakállánál volt hosszabb, mert a szakálla 
még rövidebb volt, mint ö, egy igen öreg, 
nagyon vén férfi-tündér — óh 1 már na-
gyon vének a lündérek s a tündér-lányok 
szégyenl enék magukat — rátoppant H. M. 
mellée s azt mondta, hogy »Topp ! Topp I 
Marha I" 

Erre H* M. felpislákolt álmából s azt 
rebegte : Igen I Marha I 

Aztán nagyot nézett s amikor már 
nagyot nézett, megkérdezte, kicsoda maga 
kis ember, nagyszakállú kis bánkár, zsidó 
bankár, maga kicsi izraelit. 

Tündér vágyok, Igen, marhám, de ma 
nem hisznek már a tündérekben, csak a 
pénzben, meg a pénzes bankárokban. A 
bankár pedig mind zsidó* Én vagyok az 
első bankár-tündér, az első zsidótündér, Ki-
csinyke vagyok, hogy beférhessek a kulcs-
lyukon, zsídóbankár vagyok, hogy elfogadj 
és higyjél nekem. 

EL Ma erre kidörzsölt szeméből egy 
igen nagy könnycseppet s odadörzsölte a 
tündérszakállához, amely fehér volt, zsidóő, 
körszakálíos, bankáros és 1 cm. hosszú, 

tehát csak 2 cm -el volt rövidebb, mint az 
egész emberke. 

Ugy e, te vagy az a H . M., aki any-
nyil álmodozol, mikor ébren vagy s annyit 
vagy ébren, amikor nem alszol, pedig alud-
nod kéne I Maga az a JEL M , aki mélázik 
ábrándozik, érzékenyen picsog s nevető gör-
csöket kap a szellős remény leglengébb 
fuvalmán. Bornírt M> aki álmodozik dohány 
nélkül, mert akinek van dohánya, az nem 
álmodozik, az esömpözik, zörög, nachtól, 
filclizik s akinek nincs érce, az álmodozik, 
de azért szintén csömpöl, zörög, nachtól év 
filclizik. Te szerelmes vagy Morfeusz s nőd 
is szerelmes egy — másba s te csalódsz 
Morfeusz, mert szerelmes vagy s nőd is 
szerelmes egy — másba. Dohányod nincs 
Morfeusz s hiába keseregsz, hiába picsogsz. 
dohányod nincs Morfeusz. Pedig ha lenne 
dohányod, lenne zörgés, lenne rózsa, virág, 
csokor, koszorú, kugler kocsisaimra, nacht 
Farkas Palival, Banda Marcival s néni 3—4 
vályogvető barna gyerekkel, de nincs dohá-
nyod Morfeusz. 

Nincs- Nincs, 
Ha lenne dohányod Morfeusz, a má* 

sikat meglapítaná a dühös guta, De győznél 
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élesztési kis ériettél talán életre kelthet-
ték volna és a holttestelmek azt a 
borzalmas beszállítását-

Nagy szomorúan állotta körül a 
résztvevők óriási serefge a főgimnázium 
udvarán a három egymás mellé állított 
koporsót és hallgatta megilletődve 
Mendöl Lajos főgimnáziumi vallástanár 
gyönyörüszép búcsúztató beszédét és 
Horváth Olivér tanitóképezdei tanár 
imáját. A temetőben Placskó István* 
evangélikus lelkész mondott felettük 
megindító beszédet 

Az a páratlan megszégyenítő bot-
lány, mely a múlt évi evangélikus 

lelkészválasztás alkalmából játszódott 
le s mely nálunk a pánslavismus ak-
kora mértékével ismertetelt és féle mii-
telt meg váratlanul bennünket^ a gyulai 
kir. tőrvényszék, mint esküdtbíróság 

mellett, Terjedelmesebi) viták egyálta-
lában nem merültek fel ez ülésen, 
mert a tárgyak igen szürkék voltak. 
Áz egyes előadók elrecitálták szoká-
sos havi jelentéseiket és mivel a je-
lentések vitát provokáló ügyekét alig 
tartalmaztak, a közigazgatási bizottság 
nem hozhatott más határozatot az 
egyszerű tudomásulvételnél. Érdeke-
sebb dolgok csak a tanfelügyelő je-
lentésében fordultak elő, de azok sem 
voltak olyan természetűek, hogy na-
gyobb eszmecserét eredményeztek 
volna. 

X Békésvármegye közbiz-
tonsága, a debreceni VIII. számú 
csendőrkerületi parancsnokságnak az 
alispáni hivatalhoz küldött jelentése 
szerint Decemberben a következő bűn-
esetek történtek Békésmegyében: em-
ber elleni merénylet 2, testi sértés 15, 
lopás 58, rablás 3. E bűnesetekből ki-
folyólag összesen 29 letartóztatás tör-

i tél étével ideiglenesen b ef ej ező dött. 
Biszterczki Jánost a történtek hírhedt 
hősét 3 hónapi fogház és 500 korona 
pénzbüntetésre itélte és kötelezte a 
perköltségek viselésére is. 

Akik látták ez embert, ott, a saját 
templomában, amint a gyűlölet lehel le-
téve), a düh teljes erejével izgatva 
kiabált a magyar nyelv, a magyar ál-
lamiság ellen, azok nagyon enj hőnek 
fogják találni ez Ítéletet. Tövestől kel-
lene kitépni a gyűlölet nyelvét. 

X A közigazgatási bizott-
ság illése. Békésvármegye közigaz-
gatási bizottsága hétfőn délelőtt tartotta 
január havi rendes ülését, a bizottsági 
tagok meglehetősen élénk részvétele 

Morfeusz s a másikat meglapítaná a dühös 
guta, de így léged lapít meg, Most csak 
hölgy felhőbe bújsz s lányszobaszagot ér-
zelj mikor belebámulsz a levegőbe s elszí-
vod az ötvenedik hölgyét, a legbíidösebbet, 
a légszagosabbat s ezért érzel lányszobasza-
got, amikor belebámulsz a buta levegőbe. 

Jaj 1 bizony így van I 
Te vagy* aki ugy elálmödod, olyan 

nagyon szépen, csillogón, az életsorsodat 
hogy megsajnáltalak. Jó fiu vagy H. de 
soha sincs dohányod, mert lump vagy M. 
mindent elszórsz, mert ha fénybe jössfc, 
mindent elszórsz Morfeusz. 

Mindent, azt is, ami nincs. Elszórom. 
Most ezentúl másként lesz M, Gazdag 

leszöL Mindent, amit kívánsz, megnyersz, 
minden kívánságod beteljesül, mert lesz 
neked M. nagyon sok pénzed, Nagyon meg-
sajnáltalak M, s adok neked sok dohányt, 
nagyon sok dohányt, mert nagyon megsaj-
náltalak téged M. Én adok neked M. a tün-
dér, a zsidó-tündér, a bankárzsidó-tiindér, 
aki becsapott téged hogy jót tegyen veled, 
azért csapott be, 

S a kicsi sáakálhi pici tündér, a 
20 századbéli reális külsejű vaj-sziv, az a 

tént. 
X A tanyák és a vadász-

területek. Több felmerült panasz 
folytán Bekésvármegye azzal a kére-
lemmel fordult a földmivelésügyi mi-
niszterhez, hogy a sürün benépesített 
tanyarendszerü területek a vadászati 
jog bérbeadása alól fölmentessenek. E 
kérelemnek a nagyon is elfogadható 
indoka az volt, hogy az olyan terüle-
teknek állandó lakossága van, amelyre 
nézve a vadászat nemcsak élétvesze-
delemmel járhat, de más kárt is okoz-
hat. A földmivelésügyi miniszter azon-
ban ezt a kérelmet nem teljesítette, 
mivel a vadászati törvénybe ütköző-
nek tartja 

lehetetlen formájú pártfogó szellem, boldog 
szökkenéssel leugrott M. melléről s parányi 
kacsóival ' csapkodott, csapkodott, hirtelen 
kifordította miniatűr tenyerét s a csupasz 
tenyér elkezd^zizegni, suhogni, és nőnek, 
nőnek a pöre tenyérből a százas, az ezres 
bankók, a kék hasuak, a zöld hasuak* csak 
nőnek, zizegnek, suhognák. Rálibbenek, el-
ontják, betakarják, besuhogják Hölgy Mór-
fcuszt, ajJít a kis mosolygó részegei, akit 
boldog önelégültség ragyog be, a megtelje-
sült vágyak szent glóriája. A bankárka int, 
a papírok összeütik szép színű hasukat s 
ropogó zizenéssel, kimért glávéban, megin-
dító tisztelettudással vísszasorakoxnak s ék 
kor megnyílik a zsidó-tündérke mellényé s 
alatta nincs h a s bőr, mell, gyomor, csak 
egy kassza^ egy kis wertheim^kassza s a 
sok papír besurran oda s á mellény visz-
szácsapódik, a gombok helyükre pattanak 
$ a szakállas manó mosolyog* mosolyog. 

M. M. én vagyok a bankárod, én va-
gyok a titkárod* Jer. Rendelkezz, teljesül-
jenek kívánságaid. Gazdag vagy s á inásikat 
meglapítja a dühös guta. (Folytatjuk) 

ifj* Reitter Fertnes. 

H I R E K. 
— Halálozások. Szirmay L. 

Árpád szarvasi róm. katb. esperes 
plébánost nagy gyásiz érte f édes anyja 
özv. Szirmay L. Józsefné szül. Lits 
Szidónia f. hő 9-én, 75 éves korában 
hosszas szenvedés után Győrött el-
hunyt. — özv. Söős Dánielné, szül. 
Tóth Mária 78 éves korában Öcsödön 
elhunyt. Soós István öesődi főjegyző 
édes anyját gyászolja áz elhunytban.— 
Kovácsik Gábor tötkomlósi tanító 47 
éves korában meghalt. 

— Uj egyházi gondnok. Az 
év. egyházközség közgyűlésé f. hó 
2 -án tartott ülésén gondnokul Tárnyik 
Mihály volt esküdtet választotta meg 
nagy többséggel, 

— Hangverseny. A jan. hó 
30-án tartandó lyceumi hangverseny 
műsora e lap legközelebbi számában 
közölve lesz. Ugy szintén a meghívók 
is még e hét folyamán kézbesittetnek. 
Mivel körülbelül 1200 meghivő kerül 
szétküldésre, a címzéssel járó óriási 
munka elkerülése végett helyben arra 
megbízott egyének fogják széthordani 
a meghívókat, csakis vidékre fogja 
postán küldeni a vezetőség. A meghí-
vók nem sokban fognak különbözni 
külső kiállításukat tekintve a rendes 
lyceumi meghivóktól. A diszelnőkök 
száma Kondoros «képviseletében Fejér 
Imre földbirtokossal, Szarvasról pedig 
Krebsz Zoltán városi kertésszel sza-
porodott összesen tehát 23 diszelnök 
van, a helyi és vidéki társas élet leg-
kiválóbb s legmunkásabb tagjai. A ve-
zetőség külön ivek segítségével tájéko-
zódást fog szerezni arról, hogy körül-
belül mely családok megjelenésére 
számithat. Ezt teszi azért, mivel a 
megjelenő leányokat kivétel nélkül fel-
tétlenül biztosítani akarja a petrezse-
lyem árulás ellen. Tervbe van véve 
az is, hogy az Árpád épületét bengáli 
tüz és magnéfcia fáklyák segélyével 
kivilágittatja a hangverseny megkez-
dése előtt, miközben az utcai erkélyen 
az első zenekar indulókat fog játszani 
Az ünnepély teljes műsorát a meghí-
vókon kivül nagy falragaszok fogják 
hirdetni az utolsó hét közepe táján, 

— Egyházi esküdtválasz-
tás* Az ág. hitv. ev. egyház község 
tanácsa a gondnokká választott Tár* 
nyik Mihály helyébe az alapokat ke-
zelő esküdtté Pecsenya Pált választotta 
meg. Egyházi adószedő esküdt ismét 
Liffa Soma lett mig a gazdasági es-
küdti állásra szintén á volt esküdt 
Gyuris István választatott meg, 

— Előadás. Jóllehet a Sza-
bad Lyceumi 30-ifci hangversenyé fe-
lette sok teendővel látja él a vezető-
séget, mégis pontosan betartja á ren-
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des előadások tartását. Legutóbbi elő-
adása jan. íMn volt szokatlanul nagy 
érdeklődés mellett. A lycéumi titkár 
tartalmas felolvasása, Öyáry Erzsike 
ügyes szavalata, továbbá Sinkovics 
Mariska és Liska Mikáíy nagyhatású 
énekszámai zajos tetszést arattak. Ér-
dekes meglej)etés volt a szarvasi ci-
gányleányok éneke, melyet keileméíle-
nül befolyásolt a közönség néhány 
értelmetlen gyerek tagjának bosszantóza-
jöhgása oktalan éljenzéai mániája, A 
legközelebbi • előadás jan. 23-án lesz. 
Műsor a legközelebbi számban közölve. 

— > Egyházi jegyző. Az ág. 
hitv. ev. egyházközség tanácsa a f. 
hó 13-án tartott ülésében az 1910. 
évre egyházi jegyzővé egyhangúlag is* 
mét Piliszky János tanítót válasziotta 
meg. 

— üj postaiig ynöks ¿g. A 
békésmegyei póstaforgalom ismét sza-
porodott egy jelentős tényezővel. A 
nagyváradi postaigazgatóság ugyanis 
teljesítette a nagyszénási uj puszta 
lakosságának régi óhaját és egy pósta-
ügynökséget állított fel. 

— A meglövöldözött korcs-
máros. Csató Sándor korcsraárosnak 
Füzesgyarmat község határában van a 
vendéglője. Kedden este, mikor Csató 
kiment az udvarra, a sötét háttérből 
hirtelen két lövés dördült e l A fegy-
ver csak söréttel Volt megtöltve, s igy 
a korcsmárosnak nagyobb baja nem 
lett, mint hogy egy sörét az oldalába 
fúródott. Csató rákiáltott az ismeret-
len támadóra, aztán befutott a házba 
a puskájáért. M*re azonban visszatért 
az ismeretlen elmenekült. A nyilván 
rablási* sőt talán gyilkossági szándék-
kal jött kedves látogató a szeges kerí-
tésen mászott be. Kék kötőjének a 
foszlányát másnap még találták. Eb-
ből következtetve cigány lehetett az 
éjjeli látogató. A csendőrség erélyesen 
nyomoz utána. 

— Halestély. Felhívjuk t. ol-
vasóink figyelmét f. hó 19-én szerdán 
a Központban tartandó hal^stélyre. 
Váradi Zsiga, a Czigányversenyen 
arany éremmel kitüntetett czigánypri-
más fog hangversenyezni. 

— Bgyhazfiak választása. 
Az ev, egyházközség taíiácsa f. hó 
18-án tartott ülésében megválasztotta 

• az egyházfiakat, cüstosokat mind a 
két templomba, ó-tempiomi egyház 
fiak : ifj. Válkovszky Mihály és it Su* 
tyinszky Márton. Custosok : oltár nve-
gett: Slajchó Soma ; leányoknál t Bá-
Uüiya György és ifj. Sinkovics Pál 
Alsó chórusoíi a város felől: Kis Mi-
hály (Pál fiá.) Kőrös felől : Kornidesz 
Soma, felső chóruson : Komár György 
(210) Litáuszky György (Málé fia) 
Kis Mihály (529) Lapis Pál, Milyan 

János, Janurik Pál (Pál fi a). U j •temp-
lomnál : első egyházfi Gulyás Márton, 
egyházfiak; Janurik János és Opau-
sfcky Lajos. Gustosok leányoknál.i Sze-
begyinszky János, Belopó toczky György. 
Ghórusoii i Báíló György, Tóth György, 
Böbvos János, Medvegy Mihály (1567.) 

— Nyilvános nyugtázás. 
A „Szarvasi Léányegyesület" január 
8-án mégtartott táncéstélyé alkalmával 
felülfizetni szivesek voltak a követke-
zők I Bolza Pál gróf 88 kor., Bolza 
Géza gróf 34 k o r , Vigyázó Perencz 
gróf, Scheier Jenő, Sziráczky János dr. 
10—10 kor,, Szirmuy L. Árpád, N. N. 
8—8 kor., Déri Henrik dr., Lukács 
Izsó dr., Salacz Aladár, Mikolay Mi-
hályné, Miklós Pá), Papp Ernő, Takács 
Gusztáv dr. 6 — 6 kor, Papp István, 
Belopotoczky György dr., Mázor Ele-
mér dr„ Rélhy Sándor, Haviár Gyula 
dr., Robitsek Samu, Winternitz Adolf 
5—5 kor., Szemző Gyula drM Grünxi 
Jenő 4—4 kor., Fuksz Ignácz dr., 
Fetzer József, Szenei Joh'm, Schein er 
Miksa dr., Szlovák Pál dr, 3 — 3 kor., 
Mészáros Tibor, Bugyis Andor, Miron 
Lajos, Csábrádi János, Nyácsik So-
mánó 2 — 2 kor., Szabó János, Les/,ich 
Gyula, Harmati Pál, Perez el János, 
Vitális János, Udvardy Sándor, Tóth 
Pál, Hartenstfin 1 — 1 koronával. Je-
gyét megváltotta Vigyázó Sándor gróf. 
20 koronával. Fogadják érte hálás 
köszönetünket. A rendezőség 

A Icátyytgycsület fcbér estély«. 

A leányegyesület vezetősége, mely 
agilitás dolgában az első helyen áll, az idén 
rendezte meg, a múlt hét szombatján, első 
tánczestélyét. Az estély a legfényesebb ke* 
retekben zajlott le, 

Az Árpád lépcsőházát és nagytermét cz alka-
lomra gazdagon feldiszitették. Pontban 9 
órakor érkezik meg gróf Bolza Pálnénak az 
egyesület védnoknöjének fogata. A grófnőt 
a frakkba öltözött rendezők fogadják és ve-
zetik fel a bálterembe. Alig hogy belépnek a 
szegedi katonazenekar a nyitányba csap s 
megindul a mozgalmas élet. Festőién szép 
kép tárul a belépő ele: suhogó ruhás asszo-
nyok, bájos fehér ruhás fiatal lányok, frak-
kos urak mindenfelé gyönyörű összevissza-
ságban, 

Tíz óra tájban rázendített a cigány a 
csárdásra s azután folyt a tánez vidáman a 
hajnali órákig, 

A fáradhatatlan rendezőséget, melynek 
élén Weinberger Fanny a polgári leányiskola 
igazgatója, dr. Wieland Sándor főszolgabíró 
és Pofiak Béla buzgólkodtak, teljes dicséret 
illeti. A megjeleni hölgyek névsora ez : 

Asszonyok í gróf Bolza Pál né, gróf Bolza 
Gézáné, gróf Bolza Józsefné, (Tisza-kürL), 
Bugyis Andorné, Belopotoc/Jcy Györgyné, 
Bakay Sándorné, Brauner Györgyné, Brachna 
Jánosné, Ball la Sándorné* Biró Zsigáné, 
Csábrádi Jánosáé, Déri Henrikné, Peutseh 
Árminná,. Dósa Andorné, Fuksz Ignáczné, 
Fejér Imréné, Grüun Jenőné, Gerő Oszkárné, 
Harmati Jánosné, Haviár Gyuláné, Lavatka 
Gusztáv né, Krebsz Zoltán né, Kovácsík Ká-
rolyné, Krcsmárik Endréaé, Fényes Nándorné, 
Kristóffy Jánosné, Lengyel Sándorné, Lukács 
Izsóné, Landler Pálné, Mészáros Gusztáyné, 
Megyei y Jánosné, Margócsy Gyuláné/ Marz 
Lajosné, Mikolay Miliályhé, Miklós Pálné, 
Miron Lajosné, Meítner Sándor.ié, Niketszky 
Zoliánné, Óvád Sámuelné, Práznóvszky 
Perenczné, Mázor Elé mérné, Nyácsik Sornáné, 
Petrics Pálné, Pöchy Kálmánné, Povázsay 
Pálnéj Papp Ernőné, Perezel Jánosné, Péczely 
Béláne, Robilsek Samuué, Renglovich Ká-
rolyné, Rimély Kár oly né (Szentes], Réthy 
Sándorné, Szemző Gyuláné, Símkovics Páluó, 
Szlovák Kálmánné, Scheiner Miksáné, özv, 
Salacz Ferenczné, Salacz Aladárné, Sámuel 
Adolfné, Szabó Jánosné, Sziráczky Jánosné, 
Szemián Dánielné, Scheiner Józsefné, Takács 
Gusztáv né» Ungár Józsefné, Vitális Jánosné, 
Weinberger Vilmosné, Wigncr Károlyné. 

Leányok : Arany Margit (Zalaegerszeg) 
gróf Bolza Klára, gróf Bolza Alice, gróf 
Bolza Karola (Tisza-Kürt) Bugyis Gcllus és 
Aranka, Bakay Margit (Nagylak), Brauner 
Mariska, Brachna Erzsike, Balla Jolán ka, 
Bretz Berta, BoLtka Dal ma, Dosa Vilma és 
Irén, Fuksv, Rózsika, Fejér Tő ni Ka, Harmati 
Ilonka és Etelka, Haviár Ilonka és Margit, 
Lavatka Ilona, Csépány Margit, Lányi Anno, 
Kovácsík Jolán, ílageter Jolán, Mácsay Jolán, 
Landler Regina. Nagy Ilonka (Budapest) 
Mikolay Erzsike és Maxiit, Krcsmárik Margit, 
Mészáros Gizella, Ilona és Jolánka, Megyery 
Mariska, Margócsy Emma és Valér i a, 
Óvári Zsuzsika, Práznóvszky Irma és 
Miltts, Póchy Ella, Povázsay Jueika, 
Petrics Emma és Ilona, Perezel Teréz és 
Mici, Sámuel Elvira, Péczely Boriska, 
Szilárdffy Irén (Kunszentmárton), Szenes 
Jolán, Szemián Gizella, Sehelner Margit, 
Rélhy Eü?i, Renglovich Uozsóka és Lulu. 
Szlovák Margit, Simkovies Etelka és Mariska, 
VVieland Matild, Weinbérger Fanni. Vajday 
Ilona, Ungvóry Irén, Vigner Uotva, Nikelszky 
Módi (Eperjes). 

— Hangverseny. A szarvasi ág. 
hitv. ev. főgimnázium ifj. Zeneköre a 
Vajda-önképzőkör és a Daloskör bevonásá-
val 1009. fel»r. hó 5-ikén este a főgimnázium 
tornacsarnokában saját pénztára javára 
(zeneszerek beszerzése céljából) tánccal 
egybekötött zártkörű hangversenyt rendez, 

— Alarczoa bál. A szarvasi iparos 
ifjak önképzőköre február 6 án nagy álarcos 
és jelmezes bált rendez. 

— Ifjúsági bál. Egy különös bál 
megszervezésével van elfoglalva az ifjúság» 
Az eszme abból a gondolatból fakadt, hogy' 
az ifjúság meghálálja azokat a családokat 
kik rokonszenvet gyakoroltak nz ifjúság 
mulatságaival szemben. Akarják ezt pedig 
csinálni ugy, hogy a bál nagyszabású voltát 
katona-zene meglelietőscMi nagy lesz, minden 
rendező ifjú egy fix összeggel járul és ezzel 
egy különös jogot, meghivási jogot szerez 
magának, mely meghivási jog két család 
meginvitálásőra terjed. Az igy n eghivassal 
fejezi ld az ííjuság a családokkal szembeni 
háláját. 

Természetesen azt fogják mondani 
hogy az itt megírt terv, abszurd és hogy 
ellenkezik a jó izléssfti. Ez teljesén igaz. 
Abszurd is, ellenkezik is a jó Ízléssel. Ezért 
megérdemli a megvalósítást és ezért javaslom. 
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bél utakat erősen izgatja és ez által 
még jobban elősegíti renyheségüket 
Ez okból a legtapasztaltabb orvosok 
tanácsolják, hogy a székrekedés 
megszüntetésére a F^njocz JőzS$f~ 
keseriivizet használják. Természet-
nyújtotta összetétele folytán a „Fe-
rencz jozsef"*viz a bé!csatomat ki-
rnéietesen, minden megerőltetés és 
kólika nélkül mossa ki. A valódi 
»Feren.cz József^-viz ezért szívbete-
geknek és különÖsen véredényel me-
szesedésben szenvedő korosabb 
egyéneknek pótolhatatlan háziszer. 

Érvényes 1909, oki. 1-Löl. — 

Mezölur 
Szarvas érk, 

ind. 

szarvas 

A e. 2 29 n. 12 -15 n. 6-40 
» 315 1 V'ó e. 6-28 
n 3-27 >i 1 •27 p 6-38 
» 4'14 íj 2 12 » 7'25 
» 5 35 íí 8 '26 V 8-40 
n. 7*f>f> n 5 40 íf * -

* I n í) 18 M e. * 

" .f P* O'OÍ) ji 11 •17 w CV07 
u 7'18 u 12 •Ü9 11 7-16 
» 8 24 n 1 A < 

ÍJ 813 O flO 
JI 8 44 n 1 44 ti O.wf) 

910 ii U'3U it o 30 n 

O.wf) 
910 

A nappali idő reggeli 0 órától esli 5 óra 
59 percig terjed, A számjegyek előtt levő 

betűk é* .éjjelt, n. — nappalt jelent 

Frt. kr 
Buza x>iros prinia 14 O0 
Mercantil buza 13 70 
Üszkös buza 13 

ft 
20 

Árpa 
Zab 

O 
7 10 

Kölos 7 00 
Morzsolt tengeri uj G 00 
Morzsolt tengeri ó 6 50 
Luczerna mag príma 76 
lüzott sertés 59 

E rovatban KOxIüUökéfl nem vállal íö tol ínségei n mprk* 

KöSzöi}ct^yil^ái)itáS. 

Kedves fiacskánknak nagy 
szerencsétlen elhunytával, a»ok 
kik részvétükkel fölkerestek* teme-
tésén oly nagy számban megje)Hi-
tek és ezzel nagy bánatunkat 
euyhítélték, fogadják ez ulon is 
igaz hálánkat. 

B o r g u l y a P á l és nejé. 

H I R D E T É S E K . 

Három szobás utcai lakás, mellék-
helyiségekkel együtt kiadó, ugyan-
ott. egy üzlet berendezés eladó, 
értekezni lehet á tulajdonosnál, 
Kossuth-utca 38. szám alatt. 

1 - 6 
¿Mm > -mAMun.• qj* im^Mi• ».. * M«*Mlli iHH| I 

3995—909 tkvi szám. 

r i I i I 

Dr. Purjesz János szentesi lakos 
végrehaj tatónak — Lusztig Miksa 
szarvasi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni végrehajtási ügyéhen u végre-
hajtási árverés 9291 korona 37 fillér 
tökekövetelés, valamint jelenlegi 35 
korona 73 fillér és még a felmerülen-
dő költségek, továbbá az ezennel 
csatlakozotLnak kimondott a szarvasi 
takarékpénztár, mezőtúri népbank 7 

Lusztig Lipót, Lusztig Ilona, Luszstig 
Mathild, Simkó Gyula, Dr. Glásner 
Adolf, Hajnal Béla, Dr. Salacz Aladár, 
Ü« clxrach Mihály, Friedman Henrik 
kielégítése végeit a gyulai kir. törvény-
szék, illetve a szarvasi kir. járásbíró-
ság területén lévő Szarvas község ha-
lárában fekvő a szarvasi 106 sztjk-
vben A 7. 8. rszámok alatt felvett 
1916 —b — 1. hrsz. 1626 népsorszámu 
ház 99 és fél négyszög*! udvar és 
1918—19 - a — 1 , hrszámu 1624 nép-
sorszámu ház és 1 hold 1471—4{10. 
négyszögöl udvarnak Lusztig Miksa 
nevén álló l]6 részére együttesen 
1693 korona inegállopitott kikiáltási 
árban elrendeltetik. 

1. Az árverés megtartására határ 
időül 1910. évi február hó 3-ik 
napjának délelőtti 9 órája e kir. 
járásb'róság mint tkvi hatóság hiva-
talos helyiségébe tüzelik ki. 

2. Fenti ingatlan a kikiáltási ár 
2Í3 án alól eladatni nem fog. 

3. Az * ki az ingatlanért a 
kikiátási áránál magasabb ígéretet 
tesz ha többet sonki Ígérni nem 
akar, köteles nyomban a bánatpénzt az 
általa igért ár 10 százalékáig kiegé-
szíteni, inert ellen esetben Ígérete 
figyelembe nem vétetik is a további 
árverésen részt nem vehet. 

é. Árverezni szándékozók tartoz-
nak á becsap 10 százalékát készpénz-
ben vagy óvadékképes értékpapírokban 
a kiküldött kezéhez bánatpénzül 
lei enni 

5. Vevő köteles a vételárt 8 
egyenlő részletben és pedig m elsőt 
az árverés napjától számított 20 nap 
alatt a második m ugyanezen naptól 

számítandó 40 nap alatt, a harmadi-
kat ugyan azon naptól számítandó 60 
nap alatt minden egyes vétel ári rész-
let után az árverés napjától számitan-
dó 5 százalék kamattal együtt sza-
bályszerű betéti kérvény mellett a 
szarvasi kir, adóhivatalnál befizetni, 
a bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámitatni. 

6. Vevő köteles az árverés nap-
ját követőleg esedékes adókat és át-
ruházási illetékét viselni és az épüle-
teket tűzkár ellen biztosítani. 

7. Ha az árverés napjától számí-
tott 8 nap alatt előterjesztés neih ada-
tik be, vevő a megvett ingatlan birto-
kába a végr. törv. 1878. §"-ában meg-
állapított 15 napi utó ajánlati határ-
idő sikertelen lejárta után lép és an-
nak haszna és terhe azontúl öt illeti 
és akkor a vevőnek a vételi bizonyit-
vány ki fog adatni. 

8. A tulajdonjog a vevÖ javára 
csak a vételár és kamatainak teljes 
lefizetése után fog bekebeleztetni. 

9. Az árverési feltételeknek eleget 
nem tévő ellen a végr. törv. 185 és 
következő §-aiban foglalt intézkedések 
nyernek alkalmazást. 

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 

Szarvason, 1909. okt. hó 10-én. 

SCHABATíiA, kir. járásbiró. 

A szarvasi kir. járásbirőság mint 
telekkönyvi hatóság ezennel közhírré 
teszi, miszerint Dr. Purjesz János ügy-
véd szentesi lakos végrehaj tatónák 
Lusztig Miksa szarvasi lakos végrehaj-
*** szenvedő elleni 9291 kor. 37 fill. 

s jár. iránti végrehajtási ügyében a 
3995—1909 tkvi szám alatt kibocsátott 
árverési hirdetményben a szarvasi 108 
sztjkvken A 1. 7 és 8 sor 1916-b—1 
és 1918-19 —a —1. hrszámók alatt 
foglalt ingatlanoknak a Liisztig Miksa 
tulajdonát képező egy hatod részbeni 
birtokiUetöségére 1693 kor. kikiáltási 
árban a szarvasi kir, járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság hivatalos he-
lyiségében az 1910> évi február hó 
3 ik napján délelőtt 9 órája kitű-
zött árverés az 1881- évi LX. t.-c. 
167. § a alapján Hajnal Béla szarvasi 
lakos végrehajtató érdekében is 307, 
kor; 76 fill. tőke követelés s járulékai 
kielégítése végett megtartatni fog* 

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 

Szarvason, 1909, én dec. hó 8. 

ILLYÉS, kir. járásbiró, 



SZARVAS ÉS VIDÉKE január 

^pattanás, kiütés 
stb.atiatalsátínáhnihd^ 
köt hemnéli Kfiítf t)ös<?n 

I a .kiféi őtfés ftiőkorábah 
| fordul elő s az arcz riit 

klndzéséfe okozzák. 
Falusi nézeteit szeriirt a javulás a többszőr! vér-
tisztító teanedvek élvezése áíüil várhat^ .'ipiely 
azonban á reményeknél többet .nem f»' vert 
éppen fiatal szolid egyéneknél a vér ros.s/. beteg-
séggerjesztő anyagikat alig: tartalmnxb J midii*, 
mi i itt egy valóságos betegségről van sz<í, mely-
nek kezelése természetesen az orvos: kft/;-mü.-
ködése amúgy is szlikségés. Tisztán kö'zuwílkaí 
szépség ápolásnál főleg arra kell ügyelni, a meg-
levő 'zsiradékftlésleg. t esténkint a zsirpói.iisokdii 
át eltávolítani Ezután egy mosakodás szükséges, 

i lehetőleg meleg vízben a 

a használati utasítás szerint Ha a bőr le hám-
Ián i kezd, a ' k o r a szappan használatával egy 
ideig fel kell hagyni s esák Zuck<>">>-»zap|>an és 
Z u c k ^ i - k r é m használatával egyetemben alkal-
mazunk mindaddig, míg a bőr sitna leit, amely 
jután a Zucker-félé «zabail. gyógyszappan 
használatát ismételni kell. Ezen eljárás bctanása 
nagyszerű ferédményriyel jár: Mitesser, bői-zsír, 
pattanás, ba na folt. stb tovid időn behl eltűnik, 
a bőr sima, tiszta, puN, gyö »géd, egészséges és 
feszes lesz. Hoiíy a baj vissza ne iöijü», a 
Zucker-fóleszabad. gyó^yizappan, a Zúclt-^-
Icrém és a Znck^- i zappan á lundő ' használata 

igen ajánlatos. 
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni: 
Zacker szabad. 35°/0-os gyógyazappanja a leg-
hathatósabb és legnagyobb. Darabji 2.50 kor. 

'V Zuckarszabad, iS'fo-os jyógy«zappa»Ja hatásá-
ban és mennyiségében gyengébb, Darabja 1 kor. 
Ehhez Váló Zuck***-krém (zslrtalanitő) a bőr-
krémek gyöngye. Egy tubus árt 2.50 kor., kis 

tubus 125 kor. _ 

Kapható: 
Mezőtúron: Göllnér Hugó gyógyszer-

ré. 

A nagyméltóságú honvédelmi mi-
nisteiium 16.500—91. számú rende-
letének 8 §ká alapján felhivatnak a 
községbéli lótulajdoriüsok, hogy a bir-
tokukban lévő lovakat és teherhordó 
illatokat 1910. év febrár 1 napjáig 
alólirott községi elöljáróságnál a köz-
ségi rendőrség helyiségében ott-e célra 
kiszolgáltatandó Űrlapon jelentsék be. 

Azon lótulájdonosok; kik lovaikat 
a kitűzött hataridön belül bejelenteni 
elmulasztják az idézett miniszteri ren-
delet alapján a járási közigazgatási 
hatóság által a községi szegény alap 
javára minden lő után 20 korona ter-
jedhető birsággal büntetendő és lovaik 
ivak utólagos bejelentésére kötelezend ö. 

Az évi bejelentés alól fel vannak 
mentve : 

Az ö Felsége és a felséges ural-
kódd ház tagjainak udvartartására 
szolgáló lovak 

2. Az állami lótenyésztési iniéze-

3. A katona igafegatas lovai es a 
tényleg szolgáló katonatisztek azon 
saját lovai, melyéken szolgálatuk ellá-
tására szükségük van. 

4. A nemzetközi szerződésük 
szerint felmentét lovak. 

Szarvason 1910. évi ján. hó 10 
Az elöljáróság nevében: 

Jeszenszky, jegyző. 

hajfrizérnő Budapestről hazaérkezvén 
elvállal olcsó árban mindennemű haj 
frizérozást á legmodernebbtől a leg-

egyszerűbbig. 
L a M s * : 11.» Úréf Ciáky-í i tca 6 9 . 

számé 

Árverési hirdetményi kivonat 

Á szarvasi kir. járásbiróság mint 
telekkönyvi hatóság közhirré teszi, 
ílögy a BéfcésszentandrásiTákarékpé^ 
táríiak Sárkány Pál né végrehajtást 
szenvedett elleni 1200 kor, tőke 

követélés és jár iránti végrehajtási 
ügyében a gyulai kir. törvényszék (A 
szarvasi kir, járásbiróság) területén 
lévő Szárvas község határában fekvő 
a szarvasi 6383. sztjkvben A f 1. % 
rszámök alatt felvett 10767—69—b 
és 10767 —69—a 
négyszögöl és í —83 —1 
szőllökbéni szőllöre együttesen az ár-
verést 1540 korona ezennel megálla-
pított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan áz 
1910. évi január hó Shik napján 
délelőtt 9 órakor e kir. jbiró>ág 
mint tkvi hatóság hivatalos helyiségé-
ben megtartandó nyilvános árverésen 
eladatni fog, de 1540 koronán alól 
nem. 

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan b< csárának 10 °/°-át kész-
pénzben, vagy az 1881. évi LX. 
t-.c. értelmébe jelzett árfolyam mai szá~ 
mitott és az 1881: évi november bó 
1-én 3333, szám alatt kelt igazságügyi 
minisztéri rendelet 8 §-ában kijelölt 
óvadékképes érték papírban a kikül-
dött 'kezéhez letenni avagy az 188). 
évi LX. t,-c. 170 §-a értelmében a 
bánatpénznek a bjróságnál előleges 
elhelyezésiről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgállátni. 

Kir. járásbiróság mint telekkö nyvi 
hatóság. 

Szarvason. 1909. évi december 
hó 24-ik napján. 

SCEJABATKA, kir. járásbiró. 

P á l y á z a t i l t i r d e t m é n v . 

A nagyméltóságú m. kir. honvé-
delmi ministér ur a katonai élelmező-
tisztviselőkben háború esetén netán 
beálló szükséglet fedezhétése végett 
népfölkelő élelmezési járul no ki állás 
elnyerésére pályázatot hirdet 

Pályázhatnak azok, akik katonai 
kötelezettségüknek teljesen eleget tettek. 

Pályázók tartoznak egy katonai 
élelmező raktárnál 3 hóig terjedő 
próba szolgálatott teljesíteni s ennek 
megtörténte után egy elméleti vizsgát 
letenni amelynek sikeres befejezése 
Után, már béke idején hadi szolgálatra 
mint népfelkelő járulnokul kijelöltet-
nek. 

A béiyégtelen pályázati kérvények 
folyó évi január lxó 20-ig íeszijek 
alulírott elöljáróság utján béterjesz-
tendők, 

A kérvényhez, amelyben pályázó 
nyelvismerete határozottan megjel ö-
lendő, csatolandó a keresztlevél, is-
kolái, továbbá hatósági bizonylat a 
jel énlegi polgári foglalkozásáról 
és községi illetőségéről, végül egy 
kőtelező nyilatkozat arról, hogy folya-
modó önként elvállalj i azon kötele-
zettséget, hogy a katonai ráktárnál 
teljesítendő próba szolgálat tartamára 
magát a katonai fegyelemnek aláveti. 

Szarvason, 1910. évi jan, hó 11. 
Áz elöljáróság nevében : 

Jeszenszky Frigyes, Kovács János, 

Húszár A 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség, 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
d á s i és hirdetési irodájn, BúdapfSt, 
Zrióyi-útcza I. <SreSl>an? palota. 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, elad usára, cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett utbaigazi-
tást, felvilágosítást ad, E czélra külön 
iuformatiós osztálya van. VálaSzb^-

Legmegbizhatóbb vállala*. EÍkő 
rangú ajan (H V IV . 

\m é 

sarvas nagyközség 
járói ezennel közhirré teszik, miszerint 
mindazon ingat'an tulajdonosok akik-
nt'k jelzálogilag bekebelezett terheik 
van ak ezekre vonatkozó bevallást 
iveket folyó év január hó töt folyó 
év január hó 31-ig, községi elöljáró-
ságnál anyival is inkább adják be, 
mivel később beadandó bevallási ivek 
csak abban az esetben lesznek figye-
lembe vévöj ha hitelt érdemlőleg iga-
zoltatik, hogy a ki'sedel» m clháritha-
talbin akadály miatt történt. 

Szarvason, 1910. január hó 2-áiu 

Áz elöljáróság nevében : 

Krsnyák Mihály, Roszik Mihály, 
jegyző. t. bi: 

i ( m 

anyós áron 

fel vétőinek a 

Rzarvys és Vidéke 

adóhivHialában. 

jé; 

II 1 
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Ősidők től fogva szappannal tiszti tjük a ru-
hán esett foltot, szappannal tartjuk tisztán 

'testünket, szappan a legjobb szer 
a fog ós száj mosásra is a mo-
dern orvosi tudomány legújabb 
tatvitása szerint; Érthető tehát 
Sztralca Menthol fog^zappanjáriak 
közkedveltsége, mely az inyt nem 
marja, mégis erősen désinfieiái, 
hajba nem undorító, sőt ellenke-

zőleg tartósan üdítő hatása eljut a fogkö-
zök legelrejtettebb zugába is. E szappannak 
köszönhetjük, hogy kellemetlen szájszag, s 
fogak romlása nincs többé. Ára gyógytárak-
ban 1 kor, 3 (lrhot 3 korért bérmentve 

küld Sztraka gyógyszerész Moliol 

Kapható S z a r v a s o n ; (Medveezky utóda) 
Miklós P á l gyógyszertárában. 

12934—909. ikt. sz. 

AlClirolt községi cJöljártfttíg fi-Ibi v ja 
a katonai kedvezményre jogosítottakat, 
hogy akik jogcímeiket igazolni óhajtják, 
azt a kalonaügyi jegyzői irodában az 
1910 évi március hó végéig okvetlen 
jelentsék be. 

Szarvas, 1909 nov. 8, 

Az elöljáróság nevében : 

Jeszenszky Demcsák 
jegyző, b. birő. 

.W.M'iHnmjUmmmt IMMIMi 

A n, érdemet közönség tudomására hozom, miket,t Szarvason 
Deák Fereucz-utcza 430 sz. alatt (Otavocz-féie házban) 

nyit ottani. .Elvállalok mindennemű orvosi műszerek, ollók, beret-
vák kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés és a késes ipar terén több nagy műhelyben 
szereztem, nyugodtan ál Üt hatom, hogy e téren a versenyt bárki-
vel is felveszem. Műszerek, kések, ollók javítását és élezését a 
legjutányosabban és a megrendelésnek megfelelően eszközlöm, 

Szíves pártfogást kérve tisztelettel 
Fratyko A))dráS késes és műköszörűs. 

e^vraegHnttg^^ W* • R-'-j. Hik.umsiCTW T 4 m \ flMfWflMi. 

m fíírtüí 

m A magyar kiviteli és csoinagszállitási részvénytársaság hirlap-
osztályának helybeli megbízottja előfizetéseket elfogad bármely 
budapesti, vidéki vagy külföldi napi-, heti-, szak-, szépirodalmi-
és képeslapra s a lapot megérkezés után azonnal házhoz kézbesitteti. 

(Postaköltség nincs.) 

Tisztelettel: 

Konyecsni féle házban, 
piacz mellett 3 szobás 
lakás május Ltttl kiadó 
esetleg eladó. Értekezni 
lehet Ilauila Mihály ti-

rnál. 2 — 3 

4 - 4 fiiszer- és v egyesá ru kereskedő . 

m m 

fijSt t e t s z é s &z«rii}ti Szikre Vagy Vegyileg tisztit 

kelmefestő és vegytisztitó Szarvason 

m a s s g a a . o m m a a a 

tssa 
KEH 

Száll itok finom 
500 drb píros alma . . K 10.— 
1000 drb piros alma , > K 18.— 
bÖO drb rózsa alma . . K 17,— 
í300 drb gyöngy alma K 17,— 
fiOO drb másáuszky alma K 10.— 
500 drb bór alma . . . K 19.— 
5Qo drb Haliét alma . K 20.— 
600 drb arany Katiét álma K 2 2 . -

mi Csomagolás ingyen, — Utánvét 
4—5 

(B3Ö 

fajú almát 
50 kg. finom alma . . K 16* 

kg. finom alma * # K 31, 
kg, Hauet alma * . K 20. 

kg. Hauet alma . . K 39. 
100 kg. körte , . • . * K 7. 

kg. császár körte K 8, 
. é • 

FRIEDMAN MíHALY 

m & l a a a a 
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m*: 

őyonja. SZARVAS. KoodoroS. 

Hibás lábaknak a 
iegipszelését elvál-

czipok müizléssel 
készíttetnek el. 

ElSőrepdü czip«Sziíz(<et (az Árpád bazár-helyiségben), a hol á 
* 

anyagból müizléssel készített modern szabású czipők kaphatók. 

Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) kü-

lönös gonddal és Ízléssel készittetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 

;.- Magyar Kjr. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

mányoztam a ezipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam, 

TiSzta, fiQon> íQod(ri) n>íit)ka az irá|>yelVen>-

Kérem a nagy rábecsült közönség kitüntető pártfogását 

ZŰCS J Ó Z S E F 
<zip^sz ipes ter . 

A legjobb gümmisar-
koky krémek, selyem-
fűzök minden szín-
ben, czipö sámfák 
nagy választékban, 

Lúdtalpbetét faragá-
sát eszközlöm úgy-
szintén rendes talpbe-
téte^ parafagyökér 
asbes és remezböi 

kaphatok. 

Huzsnyái Balázsnak Endröd 
községben levő varnyasi pusztán 
a nagylap osi államás méföll 
4 0 hold közrendű telke 

esetleg haszonbérbe kiadó. 

Értekezni lehet Mezőtúron Fóti-
utca 559. sz. á, vagy a hely színen. 

3—3 

Nen? l á t ta a ? 
bemenni L1TAUSZKY PÁL fodrászhoz, 
azóta 

$ 1 1 ci I ) t 
minden bevásárlási gondja, ami a pipere 

s és loilctte szükségletet; illeli, inert ott a 
dúsan felszerelt raktárból a legkénye-
sebb igényeket is ki lehel olégitení. 

ScbWartz Zaka r i á s grant-, sye-
uit, márványsiremlékek valamint épi~ 

i lészeti kövek raktárát a Lusztig féle 
házból áthelyezte a Kossuth Lajos-ut-
cába, a Klein és Hchlesin^er fntelepire. 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

S Á M U E L Ä P 0 L F 
j. ü v i i j k ö n y v - , p a p í r - é s i r ó a z e r k s r B a & e d í S s 

S Z Á R Y A S 0 H , Beliczey-ut 9 «ám. 

Könyvnyomdámban 

mindennemű könyvnyomdai 

munkák, u. m.: 

hívók, eljegyzési és esküvői 

értesítések, névjegyek, üzleti 

kártyák, levélpapír és boríté-

kok,' számlák, falragaszok, 

körlevelek és gyászjelentések 

pontosan és jutányos árak 

mellett készíttetnek. 

Könyvkötészetemben 

mindenféle könyvkötészeti 

munkák egyszerű és díszes 

kivitel ben a legjutány osabb 

árak mellett gyorsan és pon-

tosan készíttetnek. Iskola-

könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 

Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

Könyv keresk edésemben 

kaphatók az összes helybeli 

iskolákban használandó tan-

könyvek, író - és rajszerek. 

Énekes- és imakönyvek nagy 

választékban. Mi n d ennemü 

papír és Írószerek nagy 

raktára. — Vidéki megren-

delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

zarvas es ti 

I 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason. 

k, 
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