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•nmaan HHIMMMJL 

Pro tempó re mindenfelé az or-
szágban, kezdenek Mikszáth jubiláris 
ünnepeket tartani. Csoda hogy erre 
is mérnek időt, de csoda volna, ha 
még erre sem jutna a rövid perczek-
ből néhány meleg, lázas pillanat. Min-
den megérdemel nálunk egy kis cso-
dászerü meghökkenést, aminek termé-
szétesnek kell lenni. Nemde igy az is, 
hogy provinciális volt az első Mikszáth 
ünnep, mert mielőtlünk természetelle-
nes, bizarr az, hogy a vidék szórjon 
először hódolata jeléül friss, illatos 
virágokat az ¡rónak, aki a vidék örök-
életű mesterirója. De ha ez csak tré-
fából, komoly alap nélkül látszik sze-
metszurónak — nem-e igazán termé-
szetellenes volna Szarvason, splendit 
isolationban, ünnepel hódolni Mikszáth-
nak, aki „a tót atyafiakénak (ha nem 
is a szarvasiaknak, ezek aranyakkal 
fel vannak ruházva) oly igen finom 
rajzát adta, mintha szem tői-szem be 
egytől egyig ismerné őket. Ezt az 
ösmeretséget azonban nem vállalta 
egyik atyánkfia, mondván, hogy Mik-

száth oz neki még nem volt szeren-
cséje, azt se tudja, kicsoda, Tehát 
hátra van még egy udvariassági tény. 
Bemutatni megismertetni Mikszáthot. 
Erre való volna az ország szivében 
a Mikszáth ünnepély 

Társadalmi viszonyaink gyászos 
állapotáról szóló örökös jajkiálltásból 
valósággal kiordit a jaj a kártyázás 
miatt. Pedig a kártyázás a társadalmi 
és gazdasági viszonyok egy nagyon 
természetes következménye. Ahol a 
becsületes munka csak kinos keser-
ves életet biztosit, nem lehet elrabol-
ni a fájdalmas vágyat, mely a vélet-
lenbe, a szerencsés esetlegbe veti 
utolsó reménységét Akinek pedig a 
könnyen szerzett pénz kívánkozik 
zsebéből, 

talal a/, módot, hogy épp 
oly könnyen kicsússzon onnan, mint 
amilyen haszontalanul belecsúszott. 
Azután meg mért ne csússzon ki? * 

Tessék elhinni, nem mondjuk 
hogy a mi közönségünk és hatósá-
gaink hijjával volnának minden helyes 

érzéknek a haladás iránt, de nem ért-
jük, — ha akad, ki megmagyarázza 
nekünk, megcsókoljuk a kezét — 
miért van az, hogy nálunk a polgár-
ság minden egészséges mozgalmát 
el lehet fojtani agricultur természetű 
hivatkozással és ha már valami a 
megvalósulás stádiumába lép, mért 
veri agyon az az ötven százalékbani 
ki egyezkedés ? 

A njagyar bor 
^lleíjségei. 

Január \i& 30-án fogja Budapes-
ten tartani alakuló gyűlését az Orszá-
gos Mértékletisségi Szövetség, amely-
nek létrejöttében nagy érdeme van a 
Magyar Szőlősgazdák Országos Egye-
sületének k . A Szövetség nemes cél-
jait maga a elme eléggé megmagya-
rázza. Nem akar mást mint a mérsék-
letet terjeszteni a szeszes ital fogyásá-
ban, különösen pedig abban az irány-
ban, hopy a fogyasztó közönséget tel-
jesen elszoktatja a pálinka ivás tói és 
hozzászoktatja a mérsékelt boriváshoz. 

T A H G A. 
SILHOHETTES. 

Hogy imbolyg az ég rozsdás, bodros taván 
A gyémánt-kolyhii nagy lótosz-virág : 
A hold ezüst virága — s lám 
11 gy sir égy lány, ugy sir egy lány 1 

iíényszirmok pattognak lo a hold-rózsán, 
Fény-foszlányolc ttizén kigyúl a lég; 
Szikrázó, nagy fehérség — s Iám 
Ügy sir egy lány, ugy sir egy lány! 

Zúzmarás hermelin a sokkarú fán ; 
Fénytenger az ég» fénytenger a föld ; 
Az árnyék halála oz — s lám 
ügy sir egy lány, ugy sir egy lány I 

S haj! ni egy árnyék csörtet a fénypompán... 
Futok a réten — én vagyok, én az, 
A komor árnyéka lám! . . . 
Ugy sir egy lány, ugy sír egy lány I . . . 

Reitter Ferencz. 

Hölgy Horffetiéz a jó&zfrci 
zSidó tuíjder. 

(Mese a 20 századból.) 
(Folytatás és vége,) 

Hölgy Morfeusz szivét zsebébe csapva 
(200 kor, készpénz, azonkívül értékpapírok, 
részvények, csekkek 2000,000 erőjéig). Más-
nap reggel a délelőtti gyorson, bérelt első 
osztálya szakaszban, felrobogott Pestre, ebbe 
a kicsi világvárosba, a Balkán Párisába, 
ebbe a jaj de züllött Sodomába s a Grand 

Hotel Grandba egy hottentotta exmagus 
ineognitó anyósának tőszomszédságában fe-
jedelmi lakosztályt bérelt conbinált hideg, 
meleg és langyos tussokkal és fürdőszalo-
nokkal. Este pedig hajnal felé teljesen le-
kapta lábáról a „Jusqu' á le crépuscule du 
matin" hangzatos nevü kabaré balett — egé-
nek legragyogóbb csillagát Mmo Siria Töm-
csöt, a fátyoltáneznak ezt az extasist gytij-
totánezosnőjét, aki úrról volt hires, hogy a 
fátyoltánezot fátyol nélkül lejtette bámula-
tos könnyedtséggel és precisitássah Mmé 
Siria paff volt Hölgy fejedelmi allűrjeitől s 
az elragadtatás sugárzó nagyszerűségével 
mutat1 a be ősi rosszcsont habituejének gróf 
Daróczvári Arvédnek, ennék a feltűnően 
törpe orrú arisztokrata sarjnak, akinek orra 
annyiban volt race, hogy nagyszerűen ketté 
tudta szimatolni a kékvérű pénztelenséget s 

Kapható Szarvason; S á m u e l A d o l f könyv- és papírkereskedésében (üeliczeY*ut 9. szánt), valamint 
• "—1 — — — minden nagyobb dohány tőzsdében. — ————- 1 
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Sajátságos jelenség, hogy a szö-
megálalrítósára irányuló mozga-

lom első percében már is annyi ellen-
sége tányadt, de a legkülönösebb dolog 
mégis, hogy a szövetség legádázabb 
ellenségének az Anti Alkoholista Égve-
sülét mutatkozik, az az egyesül et? 

amely maga is a ínértékleien szeszeis 
ital fogyasztás ellen küzd, Már hetek 
óta folyik a sajtóban a háború, az 
Anti Alkoholisták szervezete nem ret-
ten vissza a gyanúsítástól sem s egy-
másután röpíti mérgezett nyilait ugy a 
szövetség életrehivói, mint pedig a 
Magyar Szölös Gazdák Egyesülete 

Tudjuk ugyan jól, hogy az elfo-
gulatlanul gondolkozók előtt e táma-
dásoknak vajmi kevés értéke van, de 
azért mégis érdemes, ha foglalkozunk 
vele. Kezeljük a dolgot azzal, hogy a 
szőlős Gaz dák Országos Egyesül el e egy 
igen tekintélyes gazdasági érdekeltség-
nek már eddig is jelentékeny eredmé-
nyeket felmutatni tudó szervezete, a 
melynek törekvéseit kárhoztam soha-
sem jutott eszébe senkinek sem, a ki 
ismeri a magyar bortermelés jelentősé-
gét, A magyar bortermelés ezreknek és 
ezreknek nyújt ma biztos megélhetési 
forrást s azok, akik ellenségei a magyar 
bornak, leélségbevonhatlanul ellenségei 
a magyar mezőgazdaságnak, a magyar 
közgazdaságnak is. Az antíalkohoHsta 
urak pedig nyíltan hadat üzentek a 
bornak. Nagy hangon hirdetik, hogy a 
bor épen ugy árt a szervezetnek, mint 
a pálinka, holott száz és száz tudós 
orvos vitatja annak az ellenkezőjét és 
maga a gyakorlati élet is azt mutatja, 
hogy a mérsékelt borfogyasztás mellett 
az ember éppen ugy, vagy tatán job-
ban eléri az emberi kor végső határát, 

mint Forellnek á legfanatikusabb hivei, 
vagy épen a magyar alkoholisták leg-
kiválóbb és legtöbb sikerrel dolgozó 
stréberei. 

A. pá]in ka kétségbevonhatatlanül 
nagy elleii.sége az emberi szervezetnek. 
A pálinka ivás ellen kiizcleni is kell 
minden megengedhető eszközzel, csak-
hogy, amikor a küz de 1 met m égin ditj uk, 
nem szabad sohasam megfeledkezni 
arról, bogy a természetben nincs ugrás, 
Az alkoholista ember szervezete kívánja 
az italt, a pálinka elvonása által kelet-
kezett ürességet valamivel tehát pótolni 
kell. Mert hisz aki iszik, — különösen 
a munkás ember, — leginkább azért 
iszik, hogy csökkent energiáját vissza-
szerezze. Libapezsgökkel, vagy egyéb 
anti alkoholista italokkal nagyon bajos 
azt pótolni, már csak azért is, mert 
nagy kérdés, hogy ezek népboldogító 
újfajta italok igen sokszor nem-e egész-
ségtelenebbek és a legtöbbször drágább, 
mint az alkohoros italok. 

Ne feledkezzünk meg továbbá 
arról sem, bogy az alkoholista ember 
fokozatosan szokott rá az iialra. Ennek 
a betegségnek tehát természetszerűleg 
nem lehet más orvosszere, mint a fo-
kozatos 1©szoktatás. Ha pedig ezt elis-
merjük, el kell ismerníink azt is, hogy 
a fokozatos leszok tatásnak legsikerültebb 
módja a pálinkái vasról, a boriváshoz 
val ó hozzászoktat ás. 

Éppen azért a magunk részéről 
sokkal több sikert jósolunk az Országos 
Mértékletességi Szövetség jövőbeli akti-
ójának, mint a divat szeszélyei szerint 
igázó dó s inkább felfújt, mint sem 
konkrét eredményeket lel mutatni tudó 
antialkoholista mozgalomnak. Az Orszá-
gos Mértékletességi Szövetség már csak j 
azért is sok rokonszenvet; fog maga j 

mellett szerezni az országbanj mert 
nem akarja tönkretenni, a magyar bór-
termelést, néni akarja a szájából kivenni 
Sok száz embernek a mindejtinapi ke-
nyeret. Hirdetni fogja a mérsékletét, 
teljes erővel hadakozni fog a pálinka-
ivás ellen, de nem fog máglyára itélní 
minden Szőlővesszőt, A Magyar Szőlős 
Gazdák Országos Egyesülete tehát a 
köréje sorakozó bortermelőknek tesz 
hasznos szolgálatot, amikor a szövetség 
ügyeit felkarolja, és viszont a mérték-

;i szövetségnek sem árt ha a 
kai karöltve kiván haladni, 

mert hiszen ez a két fogalom bor és 
mértékletesség nagyon szépen megfér-

ni* 

A közelgő Hallév üstökösről. 

A régi babomig világban olyan 
szörnyűséges hatást tulajdonítottak az 
üstökösöknek, hogy ha pl. egy meg-
jelent az égboltozaton, képe még a 
tyúktojásokon is lerajzolódott, sikerült 
reproduktió alakjában. A párisi nem-
zeii könyvtárban ma is látható egy 
ilyen tojás raj? a Régen az üstökösök 
keletkezését ugy magyarázták, hogy a 
földből kiáramló gázak a magasban 
izzásba jönnek ós meggyulladnak* A 
XVI. sz. végén Tycho de Bi'abe dán 

7/ 

astronóínus megcáfolta ezt. 0 azt a 
feltevést hirdette, hogy az üstökösök 
többször is visszatérnek. Newton Izsák 
a nehézkedés törvények felfedezője azt 
bizonyitotta, hogy az üstökösök is a 
gravitátió hatása alatt állanak. Kor-
társa Halley Edmund angol csillagász 
a nehézkedés törvénye alapján a róla 
nevezett iU tökös pontos megfigyelése 
következtében az üstökös pályáját is 

a bankótól duzzadó kékvérütlenséget. Ami-
kor Hölgyet kiszagolta, először tévedett. Azt 
szagolta, hogy Hölgy kékvér, ezeréves csa-
ládfagally s egyben financiális őserő. S ki 
tudja, hogy nem Hölgy tévedett, a mikoi 
ösztönszerűen megsejtett e, hogy Arvéd gróf 
tévedett, mert oly fidélisen, oly nagyúri eim-
borásan szorongatta kezét, oly féheismer-
hetlen butasággal vigyorgott feléje, ahogy 
ezt vérbeli mágnás teszi vérbeli mágnással, 
l-l. 2000 koronát szórt el akkor éjszaka a 
^Jusqu' a le crepuseule du malin" hangzatos 
nevü caharé saeparéiban, a cigányok Veuve 
Cliquotban úsztak, a grísettek már nem úsz-
tak» már fuldokollak, a fizetőpincér pedig 
felváltva esküdözött, őrjöngött és lulboldog-
ságra emelkedett, hogy soha meg ily cech, 
ily ur, ennyi pénz, soha, még nem. 

Másnap a mágnás-kaszinóban csapott 
őrült, szenzációt H. A szenvtelen arisztok-
raták összecsapott tenyerekkel, a meglepe-
tésben lebilleni, lötyögő alsó ajakkal bámul-
ták Mörfeuszt, annyira soeking volt a maga-
tartása, remek spleen minden mozdulata, 
disztingváltan hülye, de fölénye*; minden 
szava, sejtelmes világundor arckifejezése 
Morfeu^zmik, a részeges, szegény ördögnek, 

ennek a mostnni kicsi Wanderbiltnek. Har-
madnap már hivatalos volt gróf Daróczváryék 
strire'íjára, mely a seasou legeszlusivabb fő-
úri társaságát hozza össze a { ompás Rákos-
ligeti vadászkastélyban, B Hölgy Morfeusz, 
a vidéki zsurok neveletlen lovagja, a kisvá-
rosi bakfisok léha Don Jüanja, a sandwi-
ehes-faló, tele szájjal hebegő, zsakettes ele-
goneiáiu, dupla galléros, színes nyakkendős, 
3 koronás illusio-parfumos Morfeusz annyira 
korrekt volt, finom, ellenállhatatlanul ked-
ve^ elegáns tartózkodással is gyonyörköd-
tetoon szellemes, hogy Mathilde comtesoj 
Arved gróf bajos huga annyira megkedvelte 
Morfeuszt, hogy Morfeusz is észrevette ős 
Morfeusz is annyira megkedvelte Mathilde 
comlessel, hogy Maihilde comtesse is ész-
revette és Morfeusz; megint észrevette, hogy 
annyira megkedvelte őt, hogy ő ismét meg-
kedvel le Mathilde comtesse*, amit Mathilde 
comtesse annyira észrevett, hogy ő is ész-
revette — szóval csak az történt, ami tör-
ténni szokó't, ami sablón még akkor is 
ha véletlenül Mathilde comtessenek szivecs-
kéjét csapja meg a legszebb jeusz floreausz* 
nak, a szerelemnek illata. Matbilcíe comtesse 
elpiru l es szerelmes lett Hölgy Morfeuszba, 

Hölgy Merfeusz nem pirult el és szerelmes 
lett Mathilde eomtessehe. 

Jaj neked I te gyönyörű, te legszebb, 
te legbájosabb vidéki úrilány, le kitűnő 
part Ili e, te a bankfiuk, sikkes jogászgyere* 
kek, nőtlen, fiatal tanárok, joggyakornok, 
közig, gyakornokok, kardcsörtető zászlósok, 
hadnagyok, főhadnagyok körülrajongott ked-
vence, Morfeusz ideálja. Morfeusz megcsalt, 
Morfeusz elfeledett, Morfousznak grófi v.u'ája 
lcS/i, Morfeusz gazdag, szórja a pénzL s 
nem gondol rad. ¡SL hűtlen kutya. Csapodár 
vagy féríi és semmi, som ni. 

Igen. Morfeusz lassanként egészen 
odanött Maihilde comtcssehez, ebez a gyö-
nyörű kileuczkoronás rózsatőhöz, eh ez a 
gyémántos, gazdag virágszálhoz, akiért me-
sebeli lovagok már sokszor összemérték 
pengő aczélukat. Mesebeli lovagok, kékvérű, 
fajmagyar grófok s most ÍL M, a Hétszilva-
fas, bocskoros, treneséni lds-nemes, a me-
zei, tegnap még rtgról-szakadt, de most gő-
gös, előkelő, a zordon ollgareha-Ósök za-
bolátlan emlékétől már részegvérü, már 
tombo'ó vidéki gentrí, a bőkezű és kitűnő 
nevelésű nábob. Remek ötleten el elkápráz-
tatja a született nagyfojüekct, 2 
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megszerkesztette, amelyet elliptikus 
alakúnak vett fel s megállapitotta, 
hogy a Halley üstökös vagy 15-ször 
m&v láthatd volt, söt újabban az ast-
ronomusok azt áilitják, hogy a köze-
ledő üstökös K. e. 12-ik év óla most 
fog 26-ezor megjelenni, csakhogy a 
megjelenési ideje mindig hosszabb 
lesz, mivel a Saturnus és Jupiter boly-
gók 1 év és 8 hónappal teszik hösz-
szabbá keringési idejét, melyet átlag 
75 étnek vesznek. A Halley féle üs-
tökös napközeibe jutásának idejét 
Orom ifi él in és Gorvell csillagászok 
április 8 ára, mások április 13-ára, 
Hax Wolf a heidelbergi observatorium 
ipazgatója pedig áprií 20-ára teszi, 
j anuá r hóra az üstökös állandóan, a 
nap közelében tartózkodik s a nap 
fény köre miatt nem látható. Május 
elején azonban nap kelte előtt derült 
idő esetén szabad szemmel is látha-
tóvá válik, május végén pedig nem-
sokára nap nyugta után, 

A földhöz legközelebb június vé-
gén lesz s éjiele k ín át a látóhatár 
felett fogja végezni pályafutását. Ezu-
tán gyorsan ál ás Hlyed a horizonthoz 
viszonyitva s a naptól is erősen távo-
lódni fog s megint várhatunk esetleg 
76 évig, amikor ismét visszatér. Mi-
dőn napközélbe jut, még mindig 80 
kilométer távolság fogja elválasztani 
attól. Hozzánk valószínűleg még ennél 
is távolabb lösz, ugy, hogy ha vele 
gyorsvonati összeköttetésünk az volna* 
útiköltség legalább is 4 millió korona 
lenne egy személyre odáig. És ha 
mindjárt be is következnék az a ka-
tasztrófa, hogy összeütköznénk vele, 
még akkor se volna okunk a legki-
sebb ijedelemre is. Hiszen 1872-ben 
és 1885-bén földünk kereaztill ment. a 

iela üstökösön s ez az eset megis-
métlődött máskor is, annélkülj hogy 
a földi embernek egy hajszála is meg-
sérült volna. A mint Bessel csillagász 
hirdeti is az üstökösök olyan ritka 
gáztömegek, hogy a megettük álló 
csillagok ép oly tisztán látszanak, 
mintha semmi sem volna előttük 
Zöllner azt tartja., hogy az üstökösök 
valószínüleg cseppfolyós anyagúak s 
mikor nap közelbe jönnek, a nap felé 
eső oldalon erős párolgás támad s a 
nap elektromos taszító ereje e páratö-
meget hátrataszitja s ez képezi az 
üstökös fatkát, Áz üstökösnél általában 
3 részt különböztetnek meg, u, ra. a 
magvát, ez á legfényesebb s néha szi-
lárd is lehel, amikör különösen erősen 
reflektálja a napnak reá eső fényét, 
másoűi'c része a mag körül levő üs-
tök, m amint a nap felé közeleg, foly-
ton kissebbedik vagy a nap elektro-
mos taszító ereje, vagy pedig az 
ujabban feltételezett fénynyomás ereje 
taszítja vissza s alkotja belőle az üs-
tökös farkát, melynek hossza 300 
millió kii óm éter is lehet s nemcsak 
egy farkat láthatunk valamely üstö-
kösnél , de a csillagászati feljegyzések 
tanúsága szerint pl. az 1744 iki üstö-
kös egyenesen 6 farokkal futott végig 
az égbolton, 

Ujabb kutatások a spcctral —aua-
lysis epochális jelentőségű vívmányai 
segítségével azt bizonyítják, hogy az 
üstökösök rendkívüli könnyű gázokból 
állán ok s olyan szén vegyületekből éá 
olyan elemekből alakul ködszerű tö-
megük, amilyeneket földünkön nem 
igen találunk. Az üstökösök színképé-
ben a szénhydrogénék sárga, zöld és 
kék vonalai, továbbá a cyaogén ve-

gyületek ultravjölette szalagjai ismerhe-

a Halley-féle üstökös tö-
mege milyen elemekből álló, azt a 
mostani megfigyelés fogja eldönteni 
mivel a szhiképelemzés legutolsó meg-
jelenésekor (835-ben) még ismeretlén 
volt az astroíizikusok előtt, Az üstö-
kösök rendkívüli ritka tömege a boly-
gók keringésében semmiféle zaYárt 
nem okozhat, ellenkezőlég a bolygók 
változtathatják meg a velők érintkező 
üstökösök pályáját, Máskép állana a 
dolog akkor, ha szilárd tömegűek len-
nének. Ezen esetben ha hasonló nagy-
ságú bolygóval ütköznének össze, a 
mozgási erélyböl alakuló óriási hő-
energia mindkét égitestet óriási gáz-
tömeggé alakítaná át. 

Az ütkösök száma igen nagy, mi 
azonban keveset látunk belőle, mert 
ha a Jupiter és Mars pályáin tül esnek, 
láthatatlanok, Úgyszintén akkor- is, ha 
földünk nappali oldalán helyezkednek 
el, vagy mikor a hold fénye takarja el 
szemünk elöl. 

Krecsmárik Endre, 

A Békeátyegyei ő a z d a s á g i Egylet 
Igazgató-VálaSztnjái jyi ülés*. 

A Békésmegyei Gazdasági Egylet 
e hónap 19-én, szerdán igazgató-vá-
lasztmányi ülést tartott, A tagok ré-
széről elég szép érdeklődés volt ta-
pasztalható, csak a vidék volt cse-
kély számmal képviselve. Legfontosabb 
tárgya volt a választmányi ülésnek az 
egyesületi székház felépítése, amely 
kérdéssel már a múlt alkalommal is 
foglalkozott a választmány és elvileg 
állast is foglalt mellette. Ennek dacára 
a szerdei választmányi ülésen kifogások 
merültek fél az építkezés terve ellen 

rónával kórházat alapit $ a legközelebbi 
hivatalos lap már hozta a „titulus baronis"-L 
Báró hölgyvári Hölgy Morfeusz. Főúri élei, 
lóverseny, szinház, orfeum, klub, kártya, 
dáridó, comtessei szerelem, párbaj, autó, 
cháffeur, inasok, megy a pénz, dől, dől, 
fogy, de még minden jól van, még éjjel 
megjelenik a tündér, a bankár s mosolyogva 
ád még pénzt, nagyon sok pénzt. 

Báró Hölgy Morfeusz pedig már vőle-
pényö Mathtlde comtossenek, küldik a sok 
czimeres fairé part s valahol a fehér akácos 
főuteáju kis városban, ahol muskátli nyílik 
az ablak párkányon, kormos ciea dorombolva 
bámul ki az ablakon, megrepedt a szive 
egy bolondos kis lánynak, egy naiv kis 
lánynak, aki bízott Morleuszbau, ugy bízott, 
mint ahogy a Mesékben biznak a leányok 
szerelmesükben,a deli vitézben, a hoídkoronás 
csillogó vőrtii kod lovagban j aki eljön értük, 
levágja a kétfejű párkányt s kénköves tűzzel 
lefüstöli a vasorrú banyát, a mesék vasorrú 
bábáját. 

Mese a 20 században . < . És amikor 
annak a kis leánynak meghasadt a szive 
Morfeusz rouletczett és vesztett Vesztett és 
holnap lesz az esküvője, Holnap lesz az 

esküvője és vesztett, Nyegle legények nyegle 
aforizmái! „Szerelemben nyertes kártyán 
vesztes". És M. persze vesztett. Sok ezer 
koronát, százezer koronát, sokat, sokkal töb-
bet. Holnap lesz az esküvője és feltette az 
utolsó ezer koronájái Elvesztette és felkelt, 
Volt még egy aranya, maradt még a mil-
lióból, a zsidó-tündér milliójából. És holnap 
lesz az esküvője, Mathilde Comtesse nagyon 
szép lesz. Egy érsek esketi őket * . , 

. . . líh 1 ha eddig adtál, adnod kell 
most is, Különben főbe pieperezem magam, 
Kgy érsek ad össze, 

Piperézi magát eléggé a comtesse. 
Tőlem egy vasat se többet, báro-kö lyök — 
kacagott a kicsi tündér., amikor megint mel-
lére toppant Moifeusznak, miközben az aludt 
zihálva, lázasan^ nyugtalan uh 

Ekkor peclig Morfeusz megdörzsölte 
a szemét és sirva fakadt. 

Kis tündér, jó tündér, tündér, bácsi 
szakálla szörnyű sejtésem támadt Mindez 
csak álom, Álom és nem való. Nem vagyok 
én. báró, kicsi bankárom. 

S a kicsi, vén tündér nagyon megko-
molyodott Peddőn, atyai hangon, mint va-

lami megelevenedett tárGavégi morál, igy 
Folytatta tovább 1 

Igy van ez jól Morfeusz és nem más-
képen. Látocl, Morfeusz, nem a te kezedbe 
való a pénz; Hiába adtam volna, elszórtad 
volna. Megront, téged a dohány Morfeusz, 
pedig pénz nélkül még jó fiú vagy. Álmo-
dozó, buta móclsz szerelmes, de aki szerel-
mes, az mind jó fin. Szerelmes vagy abba 
a szép, feketeszemű lányba, bután, nagyon 
szerelmes, de ez a szerelem csak szép, ne-
mes eszméket, gyönyörű érzelmeket fakaszt-
hat bensődben. A szerelmes fiu mind jó fiu. 
De a pénzzel nem tudsz báüni ÁL S a pénz 
megront téged. Gőgössé, nagyúrivá tesz, 
Máthilde Comtesse a jegyesed, s a szép, 
fekete szem ti lány sirhat utánad, nincsen 
több stándehen, rá se gondolsz, hűtlen kutya 
leszöl ftL mert gazdag vagy s elszórod a 
sok pénzt, MathÜde Comtesse a jegyesed 
Morfeusz, hűtlen kutya I Aztán nyafogsz 
dohányért M. s annyira modern vágy és 
lierb hogy Picperrél akarod főbe lőni magad, 
pedig egy árva vasad sincs. S tudod hogy 
egy Piepet 70 kor, Pfuj 1 Morfeusz csalfa, 
hűtlen dög! Jó volt, nagyon jó, hogy az 
álmod csak álom volt* Pfuj I Morfeusz, Pfuj J 
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különösen azok részéről, akik a múlt 
ülöseri nem voltak jelen és nem volt 
módjukban hallani az ott elhangzott 
meggyőző érveket. Már-már veszedé-
leniben is volt az épitkézás ugye, mi-
kor az elöökség és egyes, a kérdés-
sel minden oldalról tisztában levő ta-
gok megfontolt nyilatkozatainak sike-
rült mégfQrdit0ni a kedvezőtlen hangú 
latot és a jelenlevők Öxsszess'égét; az 
ügynek megnyerni. Végérvényes hatá-
rozatot a legközelebbi közgyűlés fog 
hozni* 

X Vármegyei földadö-bi-
zottság megalakítása* A vár-
megye törvéiiyhatósági bizottsága az 
1909. évi V, t.-c. 8—10 §§ ai értei-
1iiél>én, a vármegyei földadö-bkottsá-
got megalakitandő, mindenekelőtt meg-
állapitottaj hogy a nagybirtokosok föld-
birtokaik területei nagyságát véve 
alapul, a vármegye két járásában, úgy-
mint a békési és szeghalmi járásban 
vannak főképen képviselve s azután 
élhatározta, hogy egy egy járás terü-
leti nagyságát véve kiindulási ' pontul, 
Gryula rendezett tanácsú város a a 
gyulai járásból a bizottságba 1 rendes 
s 1 póttagot, a békégi járásból 2 ren-
des, és 2 póttagot, ezek közül az egyik 

S a szakállas manónak igaza volt. H. 
1VL dühösen csapott utána s felébredt. Szürke, 
csatakos, nedves, ködös őszi hajnalhasadás-
kor ébredt fél és nagyot puífant a sáros be-
tonon, ahogy kidobták, mert nem íudta kifi-
zetni a cechek Azt a 8 palack pezsgőt, 
még azt a sok havannát Meg a sok aszút 
amit nem ivott meg. 

Kidobták azért volt igaza á komoly kis 
tündérnek, 

Könyei lepoty ogtak a sáros betonra, -
mámoros feje, a súlyos, nehéz fej, húzta, 
húzta lefele, ahogy kidobták, még mindig 
ugy volt, el terülve, ellapulva, csapzott haja 
a kŐnyÖkén> kékfoltos térde a csuklóban bó-
hajolva, mintha kaszálna a járda sár-tenge« 
rében, félálomban s nem volt vele senki, 
csak a virágárusleány, az a ványadt árczu, 
sápadt kis éjjeli pille, és maradék virágait 
szórta, a mámoros főre, a sáros cipőkre, az 
elszakított kabátra. Elfonnyadt rózsával, 
soknapos szegfüvei, kikopott ibolyával tele-' 
szórta, betakarta; elontotta a sáros Morféüszfc 
s ez jólesett Morfensznak, mosolygott, feitá-
pászkodott megcsókolta a kis virágáruslányt. 
Nem tudta, hogy kicsoda hogy mit akar tőle, 
mikor tudja, hogy egy vasa sincs, hogy ki-
dobták. Mosolygott és megcsókolta még 
egyszer. S ekkor valami fura gondolata tá-
madt. Az hogy talán az a feketeszemű 
kis lány meg se csalta őt. Persze, hogy nem, 

* * 
* 

•Mese tündéri bohó, kicsi Múzsa, mondd 
meg, ki. volt ez a virágárusleány ? 

A Remény. 
jjfj, Reitter Ferencz. 

rendes tagot a nagybirtokosök sorából^ 
az orosházi járásból 2; rendes és 2 
póttagot, á szarvasi járásból 2 rendes 
és 2 póttagot, a gyomai járásból 1 
rendes és 1 póttagot, a szeghalmi já-
rásból 2 rendes és 2 póttagot, ezek 
közül az egyik rendes tagot a nagy-
birtokosok sorából s a békéscsabai já -
rásból 2 rendes és 2 póttagot, a 
z|p~ és kisbirtokosok sorából meg-
felelő arányban. 

* 

Ezek alapján a vármegyei föld-
adó-bizottságot köy ¡etkezőkböl alaki-
totta meg: 1. Gyula r. t. város és a 
gyulai járásból: Rendes tag : K. Schrif-
fért József, országgyűlési képviselő, 

községi jegyző, dobozi lakos. 2. Bé-
kési járásból; Rendes tagok; Gróf 
^enckhe im Frigyes, nagybirtokom, (JBé-4 

kés, Ujligyós), Mester Gábor, békéli 
lakos. Pó ttagok ; P uskás László^ körös-
tárcsái, Vtnter Ádám* mezőberényi la-
kosok. a Orosházi járásból : Rendes 
lagok ; Bulla Sándor, E. Horváth Sán-
dor, orosházi lakosok. Póttagok: Kvanka 
Mihály, orosházi/ Lehóczky Mihály töt-
kom-ósi lakosok 4. Szarvasi járásból; 
Rendes tagok: Zlinszky István, szarvasi, 
Léderer Rudolf békésszentaudrási la-
kosok. Póttagok^: Fejér Imre, kondo-
rosi, Ravasz S. Sándor, öcsödi lako-
sok. 5, Gyomai járásból: Rendes tag ; 
icL Pikó Béla, gyomai lakos, Póttag : 
Hunya Mihály, endrődi lakos. 6. Szeg* 
halmi járásból: Rendes tagok ; Gróf 
Wenckheim Dénes, nagybirí,, (Vésztő— 
Doboz), H. kis Ferencz* szeghalmi la-
kos. Póttagok : Borsó thy Gózar füzes-
gyaraiáti, Gyulái József, körösladányi 
lakosok. 7, Békéscsabai járásból ; Ren-
des tagok: Beüczey Géza, Áchim L. 
András, békéscsabai lakosok Póttagok : 
Uhrin Pál. Pfeiffer István békéscsabai 
lakosok. 

H I R E 
—> Halálozás* A tragikus sorsú 

Gnál István voU szarvasi km járásbiró 
f. hó 17-én Budapesten elhunyt. Ha 
lálhire nagy részvétet keltett városunk-

— Hangverseny. A január 
BO'iki lyceumi hangverseny teljen mű-
sora meg van állapítva s változatos 
és gazdag tartahua a legkényesebb 
igényeiket is kielégilhelL A teljes mű-
sor kövűlkczö : h E |nöki megnyitó : 
Tart ja: líreosmárik Endre, lyeeuml 
elnök, 2. Szava! i Renglovieh Bozsóka. 
3. Zongorajáték. Előadja : Mészáros 
Ilonka. 4. Az alfolcl folyóparti östele-
peiről. írta és felolvassa s vetitelt ké 
pékkel in agy arázza : Dr. Márton Lajos 
archeologus, a magy. Nemz. Múzeum 

őre, 5, Induló hajók, Melodráma, 
j a : Easzner Lajos IV. é. tan, 

i. növ. Zongorán kiséri Balla Jo-
Ezurán 10 perc, szünet lesz, 

miközben az el só zenekar fogja mulat-
tatni a közönséget. 6, Több jeles zon* 
goradarabot mutat be dr. Horváth 
Dezső. 7, Vizsga után: Dialóg Elöád> 
j á k : Krecsmáiik Margit és Percei 
Micike. 8, Magyar dalok. Énekli ; 
Liska Mihály cimbalmon kiséri: Taj-
dfcy Ilona, 9, Mese. melodráma : Sza-
valja : Óváry Zsuzsika, kíséri: Péczely 
Boriska, Belépti jegy dija személyen-
kéiit 1 kör.. családjegy 2 kor; páholy 
4 kor. Jegyek előre válthatók Sámuel 
Adolf üzletében. Á diszelnökök száma 
legújabban isitlét szaporodott Szat&la 
Emil magy. folyam-és tenger hajózási 
részv. társ. h.^Őnökkel, Budapestről. 
A mulatság a lehető legdenjokratiku^ 
sabb jellegű lesz, kerülve minden tár-
sadalmi os7tályok szerinti megkülönböz-
tetését. Az e héten kibocsátandó nagy 
falragaszok mindenről részletes tájé-
koztatást fognak n j uj tani. 

— Ingyen es h elyek a gyulai 
szanatórium&a/i> A vallás- és kö-
zoktatásügyi miniszler közli, hogy a 
József királyi herceg Szanatórium-Egye-
sülét gvulai szanatóriumában az idén 
14 ingyenes hely kerül betöltésre. E 
helyekre a miniszter pályázatot hirdet. 
A pályázatban résztvehetnek állami, 
községi és felekezeti tanárok, tanítók, 
lanitöiiök, valamint a tanügy/ terén 
niüködö állami lisztviselők egyaránt, 
A kérvények a vállá?« és közoktatás-
üjiyi n)iniszterhe25 czjmezvé, á József 
királyi herceg Szauatórium-Égyesület 
gyulai (Bi'k^s vármegye, Lugoserdő) 
szanatórium igazgatóságához ¡ntéz< ndők. 

— Segélyezés. Szarvas nagy-
község érdemes elöljárósága fényes 
tanújelét adta annak, hogy fejlett ér-
zéke van a kulur mozgalmak kai szem-
bén. A Szabad Lyccum kiadásainak 
fedezésére ugyanis 100 korona segélyt 
szavazótt meg. Dicséretreméltó áldozat 
készségéért ez utón mond hálás köszö-
netet a vezetőség, 

— Megégett kisleány. Holub 
István 10 éves kisleánya szerdán dél-
előtt a kemencébe akort begyujlátű, s 
hogy a tüzet hamarabb feléleszthesse, 
spirituszt öntött a fára. A spiritusz fel-
lobbant, a kisleány kendőjét meggyúj-
totta, fejét és arcát teljesen összeégetíé. 
Halálos sebeivel a kóílaá^ba szállitották» 

— Hangverseny. A főgimnázium 
ifjúsági köreinek fébr. 6-Íki tánccal egybekö-
tött zártkörű hangversenyének műsora : 1. 
Carmen induló, BizeHőh Előadja az Ifjúsági 
zenekar. 2> Szeretnék még egyszer látni, irta 
Gyulai l?óh Szavalja Elögeter Gusztáv VII. 
o tanuló^ 3. Magyar ábránd^ Bloch Józseftől, 
Előadják hegedűn Mihály László VII. o.> 
zongorán Kárpáthy Sándor V l l t o> tanulók, 
4. Magyar dalok. Énekli a főgimnáziümi dá-
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Toskör férfikará. 5. Dal a kis Demeter Ró-
zsiról, Irta Szabolcsba Mihály. Szavalja Jankó 
Gergely VIII. o. tanuló, 6. Serenala,t Brtfgá-
tói. Előadják hegedűn Mihály László VU. o. 
Egyed Béla VI. o., Simu Koriólán V. o. gi-
táron Kárpálhy Sándor Vili, o. tanuló, 7. 
Vándorlegény, Petőfi Sándortól, Szavalja 
Eeisrnan Jenő VII, o. tanuló, 8, Geniri-kermgő 
Raditz Bélától. Előadja az ifjúsági zenekar, 
9. Tanulók Indulója, Bérika Gyulától. Énekli 
a daloskör férfikara. 

— Előadás A Szabad Lyceum 
f. hé 23-án, azaz ma délután 5 óra-
kor a íőgymnázium tornacsarnokában 
tartja 6-ik előadását. Az élvezetesnek 
ígérkező műsor s következő í „1. Sza-
val •:. Ziolnay Márton, 2, Cigány zene. 
Előadja : Ökrös Elemér zenekara. 3. 
Az alkohoUsmusrőí. Irta és felolvassa 
Di\ Faragó Mór, 4f Két dal. Szavalja: 
Szalay Zsuzsika, é n é k l i T o r ő e s i k 
Eudrej cimbalmon kiséri : Vajday Ilona 
5. Dalok. Bemutalja ; Ökrös Elemér 
zenekara, 

— A .sir oh rablói. Két nagy 
reményekre jogosító szarvasi suhanc ; 
Krátki György és Sztringe István ke-
gyetlen dolgot követtek el 1908 de.eem-
b< .x 15-én éjjel. A római k&tholíkus 
temetöböl ugyanis hat sírkeresztet el-
loptak. Tettüket csak az a körülmény 
menti némiképen, hogy az időtájt nagy 
hidegek jártak, A törvényszék figye-
lenibe is vette ezt, intrt Krátkil csak 
egyhónapi, Sztringét pedig 14 napi 
fogházra ítélte lopás vétsége miatt. Az 
itélet jogerős 

— Nyugtázás, A jan. bó 9-ik 
lyceumi előadás alkalmával felülíizoíni 
szívesek voltak : Nagy Sándor 20 f., 
N. N. 20 t } Boros György 30 f.3 

tíarton Vencel 40 N. N. í 
összes n 2 korona. Az összes 
jfelülfizetések 14 kor, 1(5 J|i|ért tesznek 
ki. A felülfizetők fogadják ez uton a 
Szabad Lyceum hálás kősgőnetét. 

— Tolvaj testvér. Bigyinszky 
Pál szarvasi legény nagyon szerelte a 
pénzt — elkölteni Sokat költeni azon-
ban nem volt módjában, mert Pénz 
őfelsége nem igen szerette és legtöbbször 
elkerülte. Bagyinszky Pál nem jutván 
pénzhez a rendes uton, a tilos úthoz 
folyamodott Ámult évi augusztus 27-én 
felnyitott*, anyjának özv. Bagyinszky 
Jáiiosnénak a szekrénye fiókját és ta-
karékosabb bátyjának 113 koronáról 
szóló betéti könyvecskéjét ellopta* A 
takarékból a könyvecskére ki kapott 
50 koronát és lett természetesen hegyen-
völgyön lakodalom. A csúnya dolog 
azonban nem sokáig maradt titokban * 
Bagyinszky Pál a gyulai törvéim: 

olvasóinkkal: 1. Sommás per érkezett : 
733, ebből befejeztetett: a) Ítélettel 284, 
b) raakacssági Ítélettel 150, c) egyez-
s'ggel 67; d) más mérvben 195 s igy 
az év végén folyamaiban maradt 37, 
2. Fizetési meghagyás kéretett: 374 
esetben, ebből visszautasíttatott 16, 
kibocsáttatott 358. 3, Örökösödési ügy 
érkezett: 254, befejeztetett az előző 
évi 60 hátralékkal együtt 263 s igy 
még folyamatban maradt 48. 4. Vég-
rehajtási ügy Hz előző évről folyamat-
ban maradt 117, az 1909. évben ér-
kezett 559, az 1909. évben befejezte-
tett 552 s igy ínég folyamatban ma-
radt 124. 5 Vétség és kihágás!; ügy az 
előző évről folyamatban maradt 20, 
az 1909. évben érkezett 427, vétségi 
és kihágás! ügy 38, ebből • befejezte-
tett 449 ügy, melyből i léi éttel 235, 
más módon 214 ügy fejeztetett be s 
így az év végén a hátralék 36 üggyet 
tett kí. 6. Telekkönyvi ügy érkezett 
5041, elintéztetett 5041 beadvány. Eb-
ből végreh. zálogjog bejegyzési ügy 
327, ingatlan árverési ügy 111, sorrend 
tárgyalás 72, vételár feloszlás 83, egyéb 
tkvi ügy 4448 ügy volt. 7, Telekkönyvi 
érlékforgalom a) 907 birtokeladás 
2,495,128*41, b) 64 árverési eset 
140,519-53, c) 238 örökösödés 554,556 
korona 54 fillér értékben, d) 949 
z á 1 o g j o g bekebelezés 2417.564.06 
értékben ezzel szemben, e) 729 zálog-
jogtörlés 1982.870.78 értékben történt 
ó\ A fogház forgalma. Az 1908. évríl 
a fogházban maradt 2 elitéit fogoly, 
az 1909, év folyamán letartóztatva 
volt 124 s az év folyamán szabadon 

l u i e í b00S í5J l a ío t f c 1 2 8 s így M , ; 3 fogoly maradt letartóztatva. 

az 

Félek m éjtől I 
Búskomor arezezal száll le szobátura 
Falra vetődik nesztelen, árnya — 
Falról az ágyra, 

Ott letelepszik, 
Fátyola párnám' gyászba takarja. 
Hallom, amint búg sejtelmes hangja: 
„Balga, te balga i" 

„Mért o tűnődés ? 
Mért e sóvárgás, nyugtalan álom ? 
Kincs-e gyönyör hát, üdv 4 világon V 
„Messze a párom —" 

I0ílSagÍ bál Múlt számunk-
ban már hírt adtunk a készülő ifjú-
sági bálről. Az estélyt fenomeiíálisan 
fényesen akarják megrendezni, A bu-
dapesti bosnyák katona zenekar szol-
gáltatná a zenét és a vendégként meg-
hívott családok szórakoztatására Med-
gyaszay Vilim özinmüvésznőt és Fe-
renczy Károly szinniűvészt hoznák le 
horribilis pénzáldozattal. Ez idáig na-

ftíint irtuk minden rendező egy 
lefizetett fix összeg fejében két család 
meghivási jogát szerzi magának. Ezt a 
már magában véve is különös gondo-
latot egy még különösebb eszmével 
bővítik ki* bizonyságot adván, hogy 
milyen menkö okos a szarvasi ifjúság, 
hogy valósággal csodaláda á feje, cso-
dásuálcsodásbb gondolatokkal telve. Aki 
a rendezői összeget megkétszerezve fizeti 
le az vétó jogot kap, t L a már más 
rendező ifjú által megnevezett egy csa^ 
ládot visszauíasithat. Nem vagyunk 
túlontúl lelkes állatok, de ez eszmére 
hadd lelkesedhessünk és tapsoljunk 
tenyérszakadásig. 

S végül neiíünk is van egy gon-
dolatunk : az izlés nevében aggódnunk 
egy kissé, engedtessék meg kegyel-
mésen. 

IS TQVütban k&xlüUckérl nem vállal felojössöget a szerk. 

Immár köztudom ásu, hogy az 
annyira rettegett VakbélgyúladáS 
ott szökött fellépni, a hol már elő-
zőleg hosszabb ideig tartó székreke-
dés állott fenn. A vakbélgyuladás 
ellen tehát ugy védhetjük meg ma-
gunkat legjobban, ha reggelen kínt 
fél pohár természetes Fercocz Jó -
zSef-keserüvizet iszunk, mely a szék-
rekedést gyorsabban és kiméleteseb-
ben gyógyítja, amint bármely más 
Orvosság. 

— Érvényes 1909. okt, 1-től. — 

Mezőtúr ind. é. 2 29 n. 
Szarvas « 3 1 5 » 

k in vétségéért 3 hó 
napi gnazra ite 

— Slat/isziiha. A szarvasi kir. 
járásbirőság 1909, évi ügyforgalmi és 
tevékeny f>égi kim utatása el készül vén, 
abból a következő adatokat közöljük 

L, te balga I 
Szép ragyogása nap sugarának 1 
Ám szerelőmnek, isteni vágynak; 
Üdv a homály csak!" — 

„Messze a párom, 
Hagyj, ne kinősz el I — Távőt* a 
Reszket a lelkem» Félek az éjtől — 

a 
Luczá Panna, 

m 

ind. „ 3*27 „ 
Kisszénás érk „ 4 1 4 „ 
Orosháza érk. „ 6V35 „ 
Mezőhegyes érk. n, 7*55 „ 

2 1 5 n. 5*40 
V03 é. 6'28 
1*27 „ 6*38 
2 12 „ 7425 
3*26 „ 8-40 
5'40 a 

Mezőhegyes ind, — — n 9 1 8 é* -
Orosháza ind. ó. 5^55 „ 11'17 „ 
Kisszénás crk. n. 7 1 8 „ 12'29 „ 7 

érk. „ 8'24 „ 1*26 ^ 8 1 3 
ind. „ 8*44 „ F44 « 8.23 

vas 
Mezőtúr érlc. „ Ö̂SO „ 2'30 „ 9' 

A nappali idő reggelt 6 órától esti 5 óra 
9 porcig terjed. A számjegyek előtt (evő 

aük éi ^ éjjelt, n. — nt 



WHHM'ifHÎ  ffIMII.' 1 

8 SZARVAS ÉS VIDÉKE 1910. január 30. 

pattanás, kiuíés 
stb.a mitnlsáííndl liiincj-
Két neirmtíi, imiiMsei í 
a Kífej cldűü idült o ában 
fQV.ílu! eli'í. s az ¿ircz rut 

kíntíztísilr okozzák. 
Falusi nézetek szerint javulrfs ft többszöri vér-
tisztító leanccivclí élvezése ¿Utál váiliattf. amely 
azonban a roinéíiyeKnél többet nerii n.- .Vert 
éppen (tatai szOiiJÍ ögydiiekuél á vér ro:.s/. Imieg-. 
sdggcriesztŐ anyagokat alig tíirtálma/hWí midiit;, 
ni ¡4 Itt egy valoságos betegségről van smí. wvAy-
iüélc kezúléSie teriné^cicsen az orvos k?v, i-uiü-

á t eltávolítani Jiztihin egy mosa kodás szükséges, 
j lehetőleg meleg vízben a 

a használati utasflás szerint, lia a bőr le Iráni-
ja ni kezd, a kor a szappan használatával egy 
ideig fel kell hagyni s csa': Zi iqk^N szappan és 
Zuck Mtföxn t asznaiatávol elvétemben alkal-
mazunk mindaddig míg a bőr slüia lett, anieiy 

% 
paunnás, ba na folt síb l övd időn belid ellttink, a LÚ'J >irna. tiszta, pina, gyö eéd, egész?étícs és 
feszes lesz. 110 y jt b 1* ne jö jö'i, a Zudccr-íclc szabad. gyósrysxajij)an, a Zitclc • h-krém és íl Zu&k »»vszáf)i;an ull ticiíj használata IgCii ajánlatos, 
A megrendelésnél a kővetkező különbségre kell 

ügye/ni: 
Znckcí szaliná. 35°,VoS :?yő£yszappánja n 
ÍÍAtlliitösníib és legnagyobb. Darába 2 $tí kor. } 5ucker «zabnd, l&'y os gyógyszapp ar-la hatásá-
ban és mennyiségében gyengébb Da<;.oj?i i kor. 
Ehhez való Zuck "Marén* (zs irta Imi tó) a bőr-
Krémek gyöngye. Ügy tubus ára 2,50 koi%, kis 

tubiis 1.25 kor. 

Kapható: 
Mezőtúron.; Göllnér Hugó gyógyszer-

en. 

A -nagyméltóságú honvéde lmi mi-
ni s te i ium 1 6 , 5 0 0 — 9 1 . számú rende-
letének 3 §-a alapján felhivatnak a 
kőzségbel i lótulajdonosok, h o g y a bir-
tokukban lévő lovakat és teherhordó 
állatokat 1910 , év fehrár 1 napjáig* 
alölirott községi elöljáróságnál a köz-
ségi rendőrség helyiségében ott-e célra 
kiszolgáltatandó űrlapon je lentsék be. 

Azon lótulajdonosok, kik lovaikat 
a kitűzött határidőn bellii bejelenteni 
elmulasztják az idézett miniszteri ren-

a járási köziera 
hatóság állal a községi szegény alap 
javára minden ló uián 20 korona ter-
jedhető birsággal büntetendő és lovaik 
nak utólagos bejelentésére kötelezendő. 

Az évi bejelentés alól fel vannak 
mentve : 

Az Ö Felsége és & felséges ural-
kodó ház tagjainak udvartartására 

2. A z állami lótenyésztési intéze 

3. A katona igazgatás lovai és a 
tényleg szolgáló katona tisztek azon 
saját lovai, melyeken szolgálatuk ellá-
tására szükségük van. 

4. A nemzetközi szerződésük 
szerint felmentet lovak, 

Szarvason 1910. évi jan. hó 10, 
árőság nevében : 

Jeszenszky, jegyző. 

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

egyszerűbbig. 
Laká&a : II., Gróf qsáky-öt<;a 6 0 . 

piros príma 
Mercantil buza 
Üszkös buza 

Köles 
Morzsolt tengeri uj 
Morzsolt tengeri ó 
Luczörna mag príma 
Hízott sertés. 

13 20 
6 50 
7 
7 
6 00 
6 50 

75 — 

H I R P E T É S E K . 
t in 

. • • • • • « » • • • • • • • • • • • • M t t a i t t a M « « . 
« . . . 

jutányos áron 

felvétetnek a 

arvas és Vidéke 

kiadóhivatalában. 

l I 

Húszár Á. 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség, 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-elit^ 
dási és hirdetési irodája, BOdapc&t, 
Zrii?yi-6tcza L ¿reSbari) p a l o t a . 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, eladására, cserére, 

jndennemii üdvben 5 
előleges beküldése mellett útbaigazí-
tást, felvilágosítást a cl. E czélra külön 

rmatiós osztálya van. VálaSzbé-
Legmegbízhatóbb vállalat. Első 

rangú ajánlatok, 

W* 
Szarvas nagyközség alölirott elöl-

járói ezennel közhírré teszik, miszerint 
mindazon ingatlan tulajdonosok akik-
nek jelzálogilbg bekebelezett terheik 
van ak ezekre vonatkozó bevallási 
iveket folyó év január hó 1-tól folyó 

január hó 8 l-ig, községi elöljáró-
anyival is inkább adják be 

mivel később beadandó bevallási ivek 
csak abban az esetben lesznek figye-
lembe véve, ha hitelt érdemiőleg iga-
zoltatik, hogy a J&s.ecWem elharilha-
tatlan akadály miatt történt, 

S/ítrvason, 191Ö. január hó á-án. 

Az elöljáróság nevében : 

Krsnyálc Mihály, JBoszik Mihály^ 
>'V7Ó\ f. 

Három szobás utcái lakás, mellék-
) tigyan-

ott egy íizlet berendezés eladó, 
értekezni lehet a tulajdonosnál, 
Kossuth-utca 38. szám alatt 

1—6 

P d l v á z a f i l | i r á e í m é n v -

A nagyméltóságú m. kir. honvé-
delmi minister ur a katonai élelmező-
tisztviselőkben háború esetén netán 
beálló szükséglet fedezhetése végett 
népfölkelö élelmezési járuinoki állás 
elnyerésére pályázatot hirdet, 

Pályázhatnak azok, akik katonai 
kÖteíezeKségiiknek teljesen eleget tettek. 

Pályázók tartoznak egy katonai 
élelmező raktárnál 3 hóig terjedő 
próba szolgál atott telj esi teni s ennek 
megtörténte után egy elméleti vizsgát 
letenni amelynek sikeres befejezése 
után, már béke idején lradi szolgálatra 
mint népfelkelő járuJnokul kijelöltet-

A bél yeg l eien pályázati kérvények 
évi január Író 3ü4g lesznek 

alulirott elöljáróság utján beterjes^ 

A kérvényhez, amelybea pályázó 
nyelvismerele határozottan megjelö-
lendő, csatolandó a keresztlevél, is-
kolai, továbbá hatósági bizonylat a 
jelenlegi polgári íóglálközásárÓl 
és községi illetőségéről, végül egy 
kötelező nyilatkozat arról, hogy folya-
modó önként elvállalj \ azon kötele-
zettséget, hogy a katonai ráktárnál 
teljesítendő ' próba szolgálat tarminára 
magát a katonai fegyelemnek aláveti. 

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

Jeszenszky Frigyes, Kovács János, 
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Ősidőktől fogva szappannal tisztítjuk a ru-
hán esett foltol, szap an 

wgaiigiOTgOTfiBiiiiiniiii 

A tl? érdemű közönség tudomására hozom, miként Szarvascm 
Beái? Ferenoz-utcza 430 szf alatt (Oravecz-féte házban) 

i 

nyitottam. Elvállalok minduinemii orvosi műszerek, ollók, bérét-
vak kések és bárdok élesitését. Támaszkodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés és a késes ipar terén több nagy műhelyben 
szereztem, nyugodtan állíthatóra, hogy e téren a versenyt bárki-
vel is felveszem, Műszerek, kések, ollók javítását és élezését a 
legjutányosabban és a megrendelésnek megfelelően esz köz löm. 

Szíves pártfogást kérve tisztelettel 
késes és műköszörűs. 

wss BBEsaresaHEKft^^ 

ÍM m m. 

testünket, szappan a tegjobb 
a fog é« szájmosásra Is a mo-
dern orvosi tudomány legújabb 
tanítása szerint. Érthető tehát 
Szlraka Mentből Fogs'zappanjáDak 
közkedveltsége,: mely az ínyt nem 
marja, mégis erősön desiníieiál, 
hajba nem undorító, sőt ellenke-

zőleg tartósan üdítő hatása eljut a fogkő-
pok legelrejtettebb zugába is. 15 szappannak 
köszönhetjük, hogy kellemetlen szájszag, s 
fogak romlása nin.es többé. Ára gyógytárak-» 
ban 1 kor, 3 drbot 8 korért bérmentve 

küld Sztraka gyógyszerész Mohol 

Kapható S z a r v a s o n : (Medveezky 
Miklós P á l gyógyszert átkában. 

tía« 

££ 

KV?1 

Íífej 

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

" ' i r •"••• ' 1 —— (Postaköltség nincs.) •• -• -• •• • ••••••• • 

12934—909. ikt. sz> 

Álc lirott községi eWIjArösag fe lh ívja 

a katonai kedvezményre jogosítottakat, 
hogy ákik jogcímeiket igazolni óhajtják, 
azt a kalonaügyi jegyzői irodában az 
1910 évi március hő végéig okvetlen 
jelentsék be. 

. 8. sarvas, 1 

Az elöljáróság nevében: 

Jeszenszky Demosák 
b. biró. 

Konyecsni féle házban, 
piácz mellett 3 szobás 
lakás május J.töl kiadó 
esetleg eladó. Értekezni 
lehet Daiulá Mihály ti-
márnái. 3 3 

Tisztelettel: 

3—3 

mi $ 

fiiszer- és vegyesáru kereskedő. 
¡rji»5 

a 

tet&z& Szeríi?ti Szitjre Vagy Vegyileg t isztit 

« « 

kelmefestő és vegytisztító Szarvason 

•JIJ.I—ii m wyiMwyii 

r l̂ Rffl| iaáá tss®. 

- SÍ 

0WH 

Száll ítok finom 
000 drb piros alma . * K 10,— 
1000 drb piros alma- « K IS.-

drb rózsa alma * « K 17.— 
drh gyöngy alma K 17.— 

500 clrb masáns/*ky alma K 16, — 
clrí) bór alma . . . K 19.— 
drb llauol alma * . K 20.— 

600 drh arany Rauet alma K 22.- -

Csomagolás ingyen, — Utánvét. 

iu almát 
50 kg. fmorn alma . . I< 16,-— 
100 kg. finom alma * , K 81.— 
őO kg. tlauet alma . * K 2G?~ 

. llauet alma . . K 39.— 
100 kg, körto > » .. . - BE 7.— 
100 kg. császár körte . K 8.50 

kg, vajkörte . • > K 10.— 

FRIEDMAN MXHÁLY 
fe 5—5 
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Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-

Őyon>a. SZARVAS. RfcljdoroS. 
czipok müizléssel 
készíttetnek eL 

Elóőr^odci czípé^züzl^t (az Árpád bazáx%lie]yiségben), a hol a 

legjobb anyagból núiizléssel készített modern szabású czipők kaphatók. 

Megrendelések a láb természétés felvétele Után (uj eljárás) kü-

lönös gonddal iu ízléssel k^zittetnek el. 

Magyar3 angol és francia szakismeréttel dolgozom, mintán a 

élt. Magyar Kit\ 'Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

n ányoziam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam, 

TiSzta, fi00117 rood^ri) n>úoka az íráijyelvgri). 

Kérem a nagyrabecsitlt közönség ki tűn Le tő pártfogását 

ZŰCS J Ó Z S E F 
czipé&z n ^ s t e r . 

A legjobb gummisar* 
kok, krémek, selyem-
fűzők minden szin-
ben, czipö * sámfák 
nagy választékban* 

Lúdtalpbetét faragá-
sát eszközlöm ügy-
szintén rendes talpbe-
tétek, parafagyökér 
asbes és remezböit 

kaphatók. 

Muzsnyai Balázsnak Endrőd 
községben levő varnyasi pusztán 
a ímgylaposi áílamás méret t 

4 0 hold közrendű celke 

esetleg haszonbérbe kiadó. 
Értekezni lehet Mezőtúron Fóti-
utca 559. sz. a, vagy a helyszínen. 

8—3 

Hen? l á t t a a ^ S ^ r j e t ? 

bemenni LITAÜSZKY PÁL fodrászhoz. 
azóta 

1 1 1 ü I) t 
minden bevásárlási gondja, ami a pipere 
és lo!lette szükségletét illeti, mert ott a 
dúsan felszerelt raktárból a legkénye-
sebb igényeket is ki lehet elégíteni. 

Scfrwartz Zakariás ö 

j márványsi^emlékek valamint épí-
tészei i kövek raktárát a Lusztig-Féle 
házból áthelyezte a Kossuth Lajos-ut-
cába, a Klein és Scblesiuger fn telepére. 

na 
csa 

Alapíttatott J 880-ban. Telefon szám : 16. 

A M E L A P 0 L F 
IX 

, k ö n y v - , p a p í r - é s i r ó a z e r k s r e a f e e d s s s 

Y A 3 Q H Beliczey-ut 9, szám. 

Könyvnyomdámban 

mindennemű könyvnyomdai 

munkák, u. m.: báli meg-

hívók*. eljegyzési és esküvői 

értesítések, névjegyek, üzleti; 

kártyák, levélpapír és boríté-

kok, számlálj falragaszok, 

körlevelek és gyászjelentések 

pontosan és jutányos árak 

mellett készíttetnek. 

Könyvkötészetembert 

mindenféle könyvkötészeti 

munkák egyszerű és díszes 

kivitelben a légjütányosabb 

árak mellett gyorsan és pon-

tosan készíttetnek. Iskola-

könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 

Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

Könyvkereskedésemben 

kaphatók az összes helybeli 

iskolákban használandó tan^ 

könyvek, író- és rajszerek. 

Énekes-, és imakönyvek nagy 

választékban. Mindennemű 

papír és Írószerek nagy 

raktára. — Vidéki megren-

delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek, 

zarvas es ek e 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason, 
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