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A gz&íVftgi tBíménif- é$ aMa^íiáía^ 

Terv tervet ér egymásután, melyek mind a 
vidéki pénzintézetek reformjával foglalkoznak. 
Nagy ott a baj némely szakértők szerint s égető 
szükség van arra, hogy működésüket a törvény 
szabályozza, üzletköröket korlátok közé szorítsa. 
A gondos tervezők részben oly körökből kerülnek 
ki, melyek a vidék s annak ¡[pénzintézetei érde-
kében semmi egyebet sem tettek, mint azokat al-
kalomadtán jól kihasználták s feledik, hogy egyes 
felmerült hibák s visszaélések még nem bizonyít-
ják, hogy a vidéki takarékpénztárak nagy háló-
zata hivatását betölteni, feladatának megfelelni 
képtelen volna. EzaHtt mind több vidéki intézet 
terjeszti ki üzletkörét oly térre, melyen működni 
voltaképen a nagy központi pénzintézetek volná-
nak hivatva. Ezektől a nagy intézetektől lehetett 
volna várni, hogy esetleg- a kormány segélyének 
igénybevételével is behálózzák az országot ter-
mény- és áriirak tárak kai, de miután az égető j 
szükség daczára évtizedeken át mit sem tettek 
e téren, ezen feladat megoldása is a vidéki pénz-
intézetekre maradt, melyek dicséretesen buzgól-
kodnak is annak megvalósítása körül. 

A legelső ilyen termény- és áruraktárak 
közé tartoznak u g y a létesítés ideje, mint külö-
nösen a berendezés czélszerüsége s az elért si-
ker tekintetében a szarvasi takarékpénztár ter-
mény- és áruraktárai, melyek már eddig is több 
ilynemű alkotás mintája gyanánt szolgálván, szük-
ségesnek tartjuk azokkal, mint elsősorban a gaz-

dakőzönség érdekében létesített intézményekkel, 
e lapokban behatóan foglalkozni. 

A szarvasi takarékpénztár termény és áru-
raktárai 1896. november 1-én nyíltak- meg. S 
az uj intézmény fennállása rövid ideje alatt 
máris is fényesen bizonyította szükségességét és 
hasznosságát ugy a termelő, mint a kereskedő O O t/ i 
osztály szempontjából. A létesítés körül a fő ér-
dem a takarékpénztár Salafiz Ferencz ügyvédet 
volt járási főszolgabírót illeti, ki 26 év óta áll-
ván a takarékpénztár élén, régen felismerte ily 
közraktár szükséges voltát és a kérdés beható 
tanulmánya után kész tervvel állott az igazgató-
ság és a közgyűlés elé és sikerült eloszlatnia az 
nj üzletág irányában keletkezett aggodalmakat. 
Tevékenyen segítette volt ezen munkájában a 
takarékpénztár akkori titkára Havas Mór, ki ma 
a békéscsabai takarékpénztár vez^rtitkára s Bé-
kés-Csabán is már azóta nagyszabású közrak-
tárt létesített. 

A szarvasi közraktárak a vasútállomás köz-3 
lében levő mintegy 10 holdnyi telken épültek 
és pedig a lakó és gazdasági épületeken kívül 
először 12,000 mm. gabona befogadására alkal-
mas földszintes épület s egy kisebb, ugyancsak 
fölszintes épület különféle áruk számára, de mar 
a kővetkező évben ujabb 24,000 mm. gabona be-
fogadására alkalmas raktárt kellett épiteni, mely 
egyemeletes és czementfalakkal biró pinczehelyi, 
séggekkel is bir, igy tehát igen nagy befogadó-
képességű , a melett aránylag jóval olcsóbb, 
mint a földszintes raktár. 
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— Humoros versezet. — 

Haladunk, fejlődünk 1 Dicső kor e mai, 
Száuios vívmányait nehéz elmondani ! 
Miről a jó ősök álmodni sem mertek, 
Hiu me -ész, eszmék testet-lelket nyertek . . 
Uháczius ágyú, gőzborotva s egyéb, 
Ragyogóvá tettéle a mai kor nevét, 
Hej ! de mindenek közt legkedvesebb nálunk 
A snájdig kerékpái-, a mi ideálunk ! 

Föl léhát pasasok, föl a karikára, 
Induljon a menet szépen egysorjába! 
Elől menjen Friczo, iiátul menjen Fráuczi . . . 
Szarvas közönsége jer minket csodálni! . . . 
Gyertek csak utánunk! a népkertbe megyünk, 
Nézzétek meg a mi pompás pályaterünk. 
Juniális előtt gyakorlatot tartunk, 
Jertek álmélkodni, csodálkozni raj iunk! 

. . . Kék az egyenruhánk, kék satyakot hordunk, 
Ahogy H. ur diktál, jobbra, balra forgunk . . . 
Csak legalább D ó n ne lenne itt kőztünk, 
Kivel már anynyiszor ügy összeütköztünk ! 
Mert kérem nagyszerű ez az úr i ember ! 
Akarattal teszi, látni tiszta szemmel, 
S a karambol után ugy nevet, ugy kaczag . . , + 
— No de hát ez nem viczcz, ez csak rósz akarat 

Vitéz Dóri koma! ne haragudj érte, 
Hogv igy felkaptalak a pennám hegyere, 
Valld be csak Őszintén, ismerd be csak szepen. 

Hogy megérdemelted te ezt mindenképen . . . 
Maradunk mi azért, akik voltunk eddig, 
Egynehány rossz rímért ugyan ki verekszik! 
Te maradsz mérnöknek, én meg gyakornoknak, 
Kiadjuk az utat hamar a haragnak ! 

de szó a mi szó, csak most vettem észre, 
Hogy elgabalyodtam a sok érzelgésbe . . . 
De látod igy van az kedves Dóri koma, 
Ennek is, ne tagadd, csak te vagy az o k a ! 
— Ám robogjunk tovább — folytassuk a tkémát 
Nehogy a közönség unja a poémát. 
Nézzünk kissé széjjel, figyeljük meg őket, 
A babérra vágyó deli versenyzőket! 

Illetve dehogy is ! — majd rosszul beszélek ! 
Nem készül itt verseny, nehogy azt higyjétek . . . 
Gyakorlatot tartunk, -ez most a mi dolgunk, 
Ahogy H. ur dictál, jobbra balra forgunk . . . 
S, H. ur méltó arra, hogy dirigens légyen, 
Hogy párjára találj, járhatsz völgyön, hegyen, 
Akrobata termet, vidám ifjú, kedély, 
E g y garmada kincsnél sokkalta többet ér ! 

Azt se higyjétek ám, szégyen volna nekünk 
Hogy valami satnya a mi sport egyletünk . . . . 
Hej ! Dehogy is satnya, hej ! dehogy is gyenge, 
Van közöttünk sok sok hírneves levente ! 
Kimagaslik köztünk, mint egy barczi zászló, 
A selyembajuszu mosolygó N 1 
Friss életerőtől duzzadozik izma, 
Látszik, hogy csak nem rég volt ő — regattista ! 

Minden közt azonban legjellemzőbb nála, 
A z ö véghetetlen nagy kitartóssága, 
Szentesre egy ugrás, kevéssel több néki, 
Sokszor Brucsovszky sem tudja utóiérni . . . 
Száguld, mint a szélvesz, fuj, miként a sárkány, 

Mindez a vasúti vágányokkal s összes fel-
szerelésekkel és a telek árával együtt nem ' r : ' . 
egészen 60,000 forint befektetési összagbe 
került. Ezen berulu^ ássál szemben a jövedelem 
az utóbbi évek rosz termése s azzal járó eke-
kélyebb mérvű beraktározás daczára is teljesen 
kielégítő. * -

A tiszta jövedelem ugyanis 1897-ben 6345 
frt 42 krra, 1998-ban pedig 7020 frt 60 krra 
és pedig azutőbbi évben befolyt fekbérek be- ;és 
kiraktározási s biztosítási dijak, vasúti kocsi-
előállítás, rostálás, lapátolás, keverés- czimén s 
bizományi ügyletek után 15.412 frt 6 kiv, a 
raktári áru elől egek után befolyt kamatokból; a 
raktári üzemet illető 2ö/o czimén 1284 fr]t;46 
kr., összesen 16,696 frt 52 kr, Ezzel szeinfeen 
a tisztifizetések 1075 frtra, a munkabérek 4782 
frt 6 krra, a kezelési költségek 1103 frt 5 krra 
a biztosítási dijak 425 frt 84 krra mentek, az 
épületek, vasxit s felszerelések értékéből yaló 
különböző leírásokra pedig 1389 frt 97 kvt fordí-
tott a takarékpénztár. A forgalom fokozatos -növe-
kedését mutatja, hogy 1897-ben 132,805 -min, 
1 .207,515 frt értékű áru volt beraktározva & a 
teljesített raktári müveletek satáma 2603yx>ltr 1-8&8-
ban e szám 4433-ra, a beraktározott árük súlya 
225,154 mm.-ra, értéke 2 .017,535 frtra emelke-
dett, az árukra 1897-ben 682 ,019 frt, 1888-ban 
868 ,143 frt kölcsön lett folyósítva, Az 1898. Ív -
ben beraktározott áruk közt volt buza 55,024 
mm., árpa 15,732 mm., tengeri 23,317 métermá-

Kövér verejtékek ülnek a szakállán, 
Meg-megpihen néha hives patak mellett, 
Majd újra felpattan s rohan, mint a felleg! 

0 

Utána kevéssel marad csupán hátra, . 
Friczo a csapatnak vezérkapitánya ! . 
Ámbár Friczo gyöngébb, ugy mondjuk soványabb, 
A mi Laczink mellett bizony meg êm állhat f 
Ő csak a „luutinit" művelte, mint sportot," 
És mint regattista nem ért el recorflot, 
De azért közülünk bárki elmondhatja, 
Hogy ő egyletünknek oszlopos alakja * v , 
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Következik Fránczi, másodkapitányunk! 
Feldobog szivünk, ha róla referálunk. 
Csak egy hibája van, bár le szokn^ iplf, 
Hogy ne rángatődznék örökké, az orrá! . , 
Akkor lenne aztán deli, nyálká legeóy, 
Nem teremne párja a világ kerekén, 
Egész utcza népe, egész falu' lánya; 
Ha elmegy az utczán, ki nézne utána ! 

A Sanyi a B. Böck, az is kutya gyerek, 
Örökösen gyártja, gyúrja a' rímekét, 
Ir ej őszt, balladát, elégiát, ődátv 
Alkalmi költeményt, s czifra kortesnótát K. . 
Reggel tejet iszik, uzsonnára tejet, 
Ilyen szolid ember csak poéta lehet, 
Bár a gonosz nyelvek azt beszélik róla, . . . 
No de semmi/semmi! hagyjuk ezt máskorra! 

' * • • 

Most pedig egyletünk puczerjára térek , 
Fő-főpuez erünkről hadd zengjen az ének ! ' * 
Kellemes külseje —. tagadni liiába — . ^ 
A szarvasi hölgyek bámulatatapgya^s = | 
De nem is csodálom! — az áz egy tény dologén 
Hogy a patikában elegánsan forog, 
Aki őt meglátja pilulákat* gyuvya. 
Hogyne csódálkoznéít, oh hggyne bámulna ! 
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iiikflbérémag 8J>5 métermázsa, zab 2851 métermá-
» 28B« KOÍ6S A OO'j mmázsa, vegyesek 1344 mm., a ve-

gyesek szajlóna. továbbá czukor, petroleum, me-
lyet boltosok nagyobb tételekben vagy kötések-
ben váaárolnak s a fetesi eges árut egyelőre a köz-
raktárban helyezik el ; sokan kijelentették, hogy 
ily módon a beraktározási s kölcsöndijak daczára 
sokkal olcsóbban, mert nagy bah képesek e nagy 
keletű árukat beszerezni. Vannak azonban a ve-
gyes áruk közt iparczikkek is, különösen több 
ezer pár csizma! A vásárra dolgozó mesterek az 
által, bogy készítményeikre a közraktárban elő-
leget kapnak,, egész, éven át, rendesen dolgozhat-
nak, mig előbb csak bizonyos számú pár csizmát 
készíthettek. A csizmák aztán az egyes vásárokon 

. eladatnak, legtöbb az őszi vásáron, mikor gyak-
ran az egész raktár kiürül ; feljegyezésre méltó, 
bogy a kész csizmák keleto a kukoríczatermés 
mennyiségétől íflgg; a szegény nép leginkább ak-
kor vásárol, ha harmados kukoriczája jól 
sikerült. 

A közraktári forgalom legfontosabb czikkeit 
a gaUonanemüeket jelentékeny részben maguk a 
termelők helyezik el a közraktárban ; oly évek-
ben különöscin nagy forgalomra lehet számítani, 
midőn az árak alacsonyak s a mezőgazda nem 
akar megválni termésétől, hanem inkább beraktá-
rozza, pénzt vesz fel rá és várja a jobb árakat, 
ezért első tekintetre ugy látszik, mintha a közrak-
tár az adásvételi forgalmat mesterségesen nehezí-
tené és ez által a kereskedelemnek ártana. Hogy 
ez mennyire nem igy van, sőt hogy ennek épen 
az ellenkezője áll, bizonyítja azon körülmény, 
hogy pl. a szarvasi közraktárban elhelyezett áruk 
nagyobb része nem a termelők, hanem a kereske-
dők tulajdona. 

Számos kiskereskedő, ki a közraktár nélkül 
csak ügynök volt, részt vehet az üzletben, még 
drága magtárt sem kell tartania, a vett gabonát 
egyenessen a közraktárba f szállíthatja s azzal a 
kedvező konjunktúrákat bevárhatja, lehat épen a 
közaktári intézmény elterjedésétől tehet várni, 
hogy a* kisebb gabonakereskedő, kik már egészen 
leszorultak a piaczról, ismét lábra álhatnak s a 
nagykereskedőkkel felvehetik a versenyt, mi a 
gazdálkodókra nézve is feltétleuül előnyös. De a 
nagykereskedőnek sem árt a közraktár, mert elő 
gzör is kevesebb magtárt kell neki tartani, mi 
például Szarvason, hol a uzagtári viszonyok ked-
vezőtlenek, meglehetős fontossággal bir ; másod 
szór, ha nagyobb mennyiségű árura van sziik-
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Bemutatom öt, mint tb. egylettagot, 
Illő, hogy előtte emeljünk kalapot! . . . 
Hert aki ennyit tud, ennyit jót és szépet, 
Hej! megilleti azt bőven a dicséret! 
Légy hát ezután is, ami eddig voltál, 
Puczolj ezután is, ha eddig puezoltál, 
Köszönetet mondunk jegyzőkönyvben érte, 
Fejedre az égből ezer áldást kérve! 

Következik most két merész bicziklista. 
Az egyik Brucsovszky, a másik meg Sz . . 
Százas áttételű gépen járnak, mennek, 
A sebes viharral versenyutra kelnek! 
Brucsovszky tüzesebb — igazsághoz híven, 
Hét vármegyét bejárt az ördögkeréken, 
Közülünk akárki hogyne látta volna, 
Egy-egy ökrös kocsin Szarvasra vonulva!? . . . 

Mért nem jött bicziklin, nem tartozik ide, 
Egy ember nem láthat a másik szivibe! . . . 
Elég legyen annyi, — s ez elég is lehet, 
Hogy biz ez a dolog — nem egyszer megesett! 
No de szó ami szó, jól értik a dolgot, 
Elértek hatalmas, igen szép rekordot. 
Kár, hogy nem Budapest az a hely, hói laknak, 
Szarvason örökre elrejtve maradnak! 

A többiek közül kitüntette magát 
Homokgyáros Miso, az öreg Dájbukát, 
Miután meg Jenczi, korjegyző barátunk, 
Benne is egy szívós sportembert találunk ! 
Ide 'számítható tisztelt Morczos ur is, 
Aki Kolozsvárott most lett „Corpus Juris." 
Bár nem utriusque, mégis látszik rajta, 
Olyan büszkén lépked, akár egy tájfajta! . .. . 

Családapa zárja be a hősöksorját, 
Kár, hogy a napokban betörte az orrát . . 

sége, azt rövid idő alatt minden utánjárás nélkül 
egyszerre veheti a közraktárban. í g y például a 
tavaszi buzaring keletkezésekor annak ellnsulyo-
zására nagy mennyiségű búzának gyors felszálli-
tására volt szükség, ekkor a szarvasi közraktárt 
néhány nagyobb gabonakereskedő czég úgyszól-
ván teljesen kiürítette. A beraktározók alávetik 
magúkat az üzlet szabályzatnak mely az 
árúk kezelésére nézve a kőzrktáraknak fon-
tos jogokat biztosít s ezt alaptalan kifo-
gásoktól s perlekedéstől megvédi, viszont a berak-
tározók érdekei az által vannak védve; hogy az 
intézetnek a felek bizalmára feltétlen szüksége 
van s már csak saját üzletforgalma -érdekéből is 
mely kizárólag ezen a bizalmon alapszik, kerül 
minden visszaélést. Az üzletviszony tényleg bizal-
mas és barátságos, panaszt a felektől nem hal-
lani. A fekbér métermázsánként és hetenként ga-
bonanemüek után Va ki\? ez azonban a jövedelem 
körülbelül csak harmadrésze, másik harmadrésze 
a be- és kiraktározási dijakból áll, a kezelési 
költségek, lapátolás, rostálás, vasúti kocsik, biz-
tosítási dijak stb. együtt színién körülbelül har-
madrészét teszi a bevételeknek. 

A közönségre s az alapiító takarékpénztárra 
a sajátképem közraktári üzletnél nem krvésbé 
fontos az azzal kapcsolatosan kifejlődő előleg-
tizlet. Oly vidéki pénzintézetek, mint a szarvasi 
is, melynél nagy összegű betét van elhelyezve, 
szerencsések ha pénzeiket foltétlen biztonsággal 
olyként helyezhetik el, hogy azok rövid idö alatt 
okvetlenül befolynak, erre pedig j o b b mód aligha 
kínálkozik, mint az árukra való előlegezés. Még 
az az előny is megvan a közraktárnál, hogy az 
előlegeket épen akkor veszi igénybe a közönség 
mikor a termés után sok mezőgazda viss'/afheti 
tartozását vagy takarékpénztári betétben helyesi 
el pénzét, tehát mikor az intézetnél pénzbőség 
van. A mint a készletek lassankint elszállíttatnak, 
az árukra adott kölcsön is f ogy s már tavasz felé 
mikor a váltóhitelt sűrűbben igénybe veszik és 
a bet tekét kiveszik, már ismét rendelkezik a ta-
karékpénztár az előlegek nagy részével. 

Ily körülmények közt az intézet képes az 
árukra rendszerins olcsó kölcsönt adni, sőt volt 
már rá eset, hogy nagy pénzbőség idején a be-
raktározókat felszólította. hogy vegyenek fel köl-
csönt vagy vigyék el áruikat s adjanak helyet 
másoknak, kik az előleg kölcsönt igénybe veszik. 
Viszont pénzszűk világban a kamatláb emelése 
által az előlegkölcsönök igénybevételet m e g l e -
het szorítani. 
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Egy öreg masina leszakadt alatta, 
S lakosztályát őrzi most az istenadta ! 
Pedig de jó ember! pedig ele kár ér le l 
Be volt biztositva, az a szerencséje, 
S vidáman neveti a jó társaságot, 
Hogy fizet naponként három flór czulágot!" 

Türelmes olvasó, oh bocsáss meg nékem, 
Mennyire tévedtem, most tudom, most érzem . . . 
Hisz nem irtain arról, amiről akartam. 
Éltemben először esett ez meg rajtam! . . . 
Hanem Hu olvasó, vigasztalódj, kérlek, 
A jövő vasárnap újra visszatérek, 
Birtokomba veszek egynehány hasábot, 
S zengek, ha kell, hymnust vagy jeremiadot! 

A n-igy gyakorlatról akkor fogok szólni, 
Most azonban jó lesz szépen elschlisszolni !" 
Mert a szerkesztő ur haragosan késztet: 
„Ugyan hagyja kérmn abba az egészet! 
Hisz ha igy folytatja, nem lesz elég rája 
„Szarva" és Vidéke" három heti száma, 
Előfizetőim lelmondanak sorba, 
Kegyelmezzen nékem, ne döntsön nyomorba! 

Tisztelt urak, hölgyek, én jószívű vagyok, 
Szerkesztő szavára készséggel hallgatok, 
A pennát, a téntát. a zsebembe rejtem, 
S mint az árva túzok, távozom leverten . . . 
Szememből peregnek a fájdalom könnyek: 
„Ég önökkel urak ! Ég önkkel hölgyek ! 
Alig tudok szólni a megindulástól, 
Magamat ajánlom! . . . folytatom majd máskor! 

Ezekből szerintem az a tanulság, h o g y nagy 
gabona- vagy bortermelő vidéken, különösen ha 
a raktárviszonyok nem egészen megfelelők, jól te-
szik a nagy betétek felett rendelkező vidéki-takarék-
pénztárak, ha közraktárakat létesítenek, mert jól 
is kamatoztatják befektetett pénzüket, főleg pedig 
az időnkint túlságos n n gy összegű betétet kedve-
zően felhasználhatják a nélkül, hogy azt tartósan 
lekötnék. Ezen vállalkozás által tehát nem csak 
hogy nagy koczkázathan nem mennek, hanerfi in-
kább bizonyos tartalékra tesznek szert, mely tö-
meges betétfelmondás eseten eléggé meg nen be-
csülhető. 

A hol a viszonyok nem oly kedvezőek, hogy 
pénzintézeteknek érdemes volna közraktárakat 
alapítani, ott a kedvező áruhitel megteremtése 
már sokkal nagyobb nehézségéi« be ütközik, (le 
miután a mezőgazdának feli étimül j o g o s igénye 
van arra, hogy áruira ocsó kölcsönt kaphasson, 
s azáltal azokat jó l értékesíteni módjában legyen, 
a nehézségektől nem szabad visszariadni, ltenem 
mezőgazdasági szövetkezetek utján, esetleg állami 
támogatás segélyével kell keresni a módokat, 
melyekkel minden nagyobb forgalmi központon 
közraktárakat lehessen létesíteni. 
M. G. L> Dr. Bcseri Lajos 

R E K . 
Isteni tisztelet. A szarvasi ág. ev. ó-i 

lomban a magyar isteni tiszteletet a mai napon Stefa-
nik Igor segédlelkész ur fogja végezni, ki is ez alka-
lomul tl mutatja be magát először a szarvasi magyar 
ajkú h'vek között. 

Esperességi gyűlés, A békési ág. ev. egy-
házmegye évi rendes közgyűlését f. hó 28-án szarva-
son fogja megtartani. 

A szarvasi kerékpárosok egyesülete f. hó 
24-én a szarvasi népkertben virágkorzóval egybekötött 
nyári tánc/.mulatságot ívndez. E nyári mulatság igen 
érdekesnek ígérkezik, mert a szarvasi közönségnek 
még nem volt alkalma a csakis nagy városokban s 
fürdőhelyeken szokásos virágos kerékpár korzót látni. 
E mulatság fényét felette fogja emelni ama körülmény 
is, hogy megyénk minden kerékpár egyesülete küldött-
ségileg fog e mulatságon részt venni. 

— Művész estély lesz 1 hó 20-án e*te a 
szarvasi uj színházban J á s z a i M a r í Ja nem-
zeti színház nagy művésznője, S o m o g y i B. Carola 
a wiirzburgi opera v. elsó drámai primadonnája, S o-
m o g y i Mór zongoraművész én consorvatoriumi igaz-
gató közreműködésével a következő műsorral : 1. W e -
ber-Liszt. Hangverseny mii. 79. mű a) Bncsu, bj Távol-
lét. c) Induló, d) Viszontlátás öröme Somogyi Mór. — 
2. a) Meyerbeer. Nagy aria „Ördög Róbert"-bői, b) 
Denza Si tu m'aimais Somogyi Carola. — 3. a) Szávai 
Ezer tavasz, b) Tompa : Három a daru, Jászai Mari. 
— 4. a) Paderevskí.Menuette, b) Wagner-Liszt; Tann-
hauaer-Nyitány (Concert-Paraphrase), Somogyi Mór. — 
5. a) Gregh. Franezia Serenade, b) Tosti. Penso, So-
mogyi Karola. — 6. a) Kiss József : Simon Judith, b) 
Radó : Szent Péter és a hegedűs Jászai Mari. — 7, 
a) Raff. Caprice, b) Liszt. Rhapsodie hongroise Somo-
gyi Mór. — 8. a) Leoncavallo. Musette dala a „Bohé-
mekéből, b) Magyar népdal, Somogyi Karola ,— Előre 
is felhívjuk miipártoló közönségünk szives figyelmét az 
élvezetesnek ígérkező inüvészestélyre. 

— Családi ünnep. Városunknak egyik bájos 
hölgye Réthy Erzsike k. a. e hő 10-én ünnepelte szü-
letésnapját. Ez alkalomból a kisasszony kedves barát-
nőinek és gavallér hódolóinak számos tagja kereste fel 
az ünnepeltet, hogy átadja szerencsek-i-vánatait. élő szó-
val vagv pedig szép ¡rózsacsokor szymbolumában. Az 
erre következett lukull^si diner alkalmával lefolyt ke 
délyes és szellemes társalgás c^ak fokozta az amúgy 
is kitűnő hangulatot s a házagazda jó bora megoldotta 
a nyelveket. Az első felköszöntöt Stefánik Igor hely-
beli ág. ev. s. lalkész mondotta s éltette az estély ün-
nepeltjét, Erzsike kisasszonyt, Gebhartl Károly buda-
pesti joghallgató a vendégszerető házigazdát, Réthy 
Sándor nagykereskedő urat, Suily János budapesti gyá-
ros ismét, az ünnepelt Erzsike kisasszonyt s végül 
Sztrojny Ákos helybeli r, kaih. káplán a kitűnő szi-
vességü háziasszonyt. Geblutrd Károly zongoraművész 
gyönyörű játékával elbájolta, tréfás cuplefctjeivel meg-
nevettette az egész társaságot s csárdásaival felvilla-
nyozta a fiatalságot, mely tánezra kerekedett s járta 
volna ki tudja meddig, ha a hajnali kakasszó véget 
ném vet az aranyos jókedvnek. 

Válaaztás. F. hó 11-én ment véghez a törvétty-
birói választás, mely alkalommal nagy többséggel Ko-
vács János lett megválasztva Szarvas község törvény-
birájává. 

— Érik a búzakalász. Igen : Érik ga búza-
kalász. Milliók kincses bányája most a hullámzó kalász 
tenger, oda tapadt milliók reménysége az apró búza ka-
lászokhoz. Azokban érik az a drága szem, inaly ma>va 
a mindennapi kenyérnek, amiért oly buzgón szöktünk 
imádkozni Nagy sor is az a kenyér, mélynek alapja a 
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most érő buzaszem. Ha nem lesz elég biiza, nem lesz 
kenyér, nem tud fizetni a gazda, netn keres az iparos, 
a kéreskedelem pa»«rn és mí^nohezüi az urak helyzete 
kik a hivatalban a port»* irau-.smuók feldolgozásával 
keresik a mindennapi kenyeret. Vannak boldog embe-
rek, kik nem törődnek a buaakal&sszal, MZ isten leg-
szebb ajándékával, akik bőségében dúslakodnak, s akik 
buzakalász-éréskor elmennek nyaralni, mivelhogy van 
ebből a világokat teremtő és megsemmisítő eszközből 
elég mennyiség a rendelkezésükre. De a nagy tömeg 
lelkének és szivének minden reménye a bnzakahV<zon 
függ. Ez a jólét s nem a csekély megelégedés forrása: 
milliók sorsának hatalmas inté/óje. Oh az a búzaka-
lász áldást foglalhat magában, de káros lesz, ha nem 
áldja meg az isteni gondviselés." 

— V á s á r , Jánosaapi országos vásárunk tegnap 
vette kezdetét, tegnap volt a lábas jószágok vásárja, 
melyre nagyon sok és jó jószág volt fölhajtva, s illó 
ár mellett a forgalom is elég nagy volt, különösen fe-
jős tehenek és igás állatok iránt nagy volt az érdek-
lődés, de legjobb vásáriiik volt a faedényeket és szer-
számokat áruló oláh atyafiaknak, kiknek nagy re&ze 
már tegnap estig el is adta portékáját, s ma már ví-
gan koezognak hazafelé a jó m ;-gyar pénzzel. A kira-
kodó vásár is nagynak mutatkozik, de a mostani nyo-
mott pénzviszonyok mellett aligha lesz valami élénk 
forgalmú. Komédiás bódé, mindenféle, eddigelé még 
nem látott csodadolgokkal s óriások kai — is van any-
nyi. hogy fele ís sok lenne, De hisz vásárt s különö-
sen nyári vásárt komédiás sereg és sátorok nélkül el 
sem lehet képzelni, 

— Perotti Gyula s lámának t e g n a p r a hirdetett 
előadásuk a közbejölt akadályok miait bizonytalan 
időre elmaradt. 

— Győztes futok. A főgymn. tanulók e hó 
11-én tartott sikversenyén győztesek leitek a 12 éve-
sek csoportjában Mocskónyi Ervin 11. o., a 14 évesek 
közt Székács Mihály IV. o., a 15 évesek közt Wagner 
Márton IV. o., a 16 évesek közt Míiüer R-z^ö VI . o., 
a 17 évesek közt Eremíts Vitályos VI. o., a IS évesek 
közt Szilárdíy István VI, o., a 19 évesek közt Fejér 
Jenő VIII . o., ki egyszeívmind egy második mérkőzés-
ben „győztesek győztese" czimet is nyert. Versenydij 
minden csoportgyőztes részére egy-egy oklevél a fó-
gymnasiuintól. Versenybírák Mikolay Mihály. Benka 
Gyula és Oláh Miklós voltak, A verseny a szentand-
rási gáton szép számn közönség érdeklődése mellett 
folyt le. 

Ú s z ó v e r s e n y t rendez a fögymn. tanulók közt 
ma d. u. 5 órakor a holt Kőrösöu levő főgymn. uszoda 
tájékán Oláh M. tornatanár, ki a városi közönséget 
ezen versenyre tisztelettel meghívja. 

— K i n e v e z é s . Czírbusz Endréné szül. Benczii" 
Vilma úrnőt, a kereskedelemügyi n íniszter Koudorosi 
postamesterré nevezte ki. Czirbusz Endréné s szarvasi 
postán mint gyakornok-nő, lm-.a mos ab h ideig volt alkal-
mazva, s előzékeny bánásmódjánál fogva a postára 
járó közönségnek kedvencze tolt, s hisszük, hogy a 
kondorosi közönség velünk együtt örvend, hogy a mi-
niszter kegye egy ily előzékeny s szakavatott növel 
töltötte be a kondorosi postamesteri állást. 

— F e l h í v á s . Betthóíi István varmegyei aljegyző 
felhívja a^ou volt íanulótársait, kik az*1899 évben vele 
együtt a szarvasi főgymnasiumbuu végezték be közép-
iskolai tanulmányaikat, hogy Ígéretükhöz híven f. éri 
julius hó 1-én Szarvason megjelenni szíveskedjenek. 

— H a l á l o z á s . Marcsek Eerencz II. éves jog-
hallgató, hosszas és súlyos betegség után f. hó 12-én 
22 éves korában jobb létre szenderült. Béke porán a ! 

— Vettük a „ K e r t , " a kertészet összes ágait 
magába foglaló kertészeti szaklap f. é. 12-ik számát, 
melynek érdekes tartalmából a kővetkezőket emeljük 
k i : Maulner Ödöntő l : A jó szamóczák, Marcz Ferencz* 
tő i : Egész nyáron át diszíó virágok, Deák Imrétől; Az 
iskolás gyermekek oltási kísérletei a faiskolaban. E 
számban 7 fametszet s egy színes nyouialu műmellék-
let teszi érthetővé a benne előadottakat. E valóban ta-
nulságos közlönynek, mely kéthetenkínfc jelenik meg, 
főszerkesztője Mautner Ödön, felelős szerkesztője Igali 
Szvetozár, Kiadóhivatala Budapest, Andrássy-ut 23. 
szám alatt van. Előfízeté-i ára negyed évre 1 forint, 
A kertészet iránt érdeklődőknek nagyon melegen ajánl-
juk e nagy szak avatottság fal szerkesztett folyóiratot. 

— M i a n i r v a n a ? Az indusok másvilági gyö-
nyörűsége, amikor a lélek teljesen tétlen, szabad min-
den érzelemtől s ment minden gondolattól. Ebben gyö-
nyörűségei csak az indus képzelet találhat, ez a teljes 
megsemmisülés. Nagyobb gyönyörűség így a nyári idő-
ben az égető napsugár elől a méhesbe vonulni s e 
kedves hűs helyen valami szórakoztató vagy oktató ol* 
vasmányba merülni, ha olvasóink it osztják nézetüket, 
akkor ajánljuk, rendeljék meg a Képes családi Lapok 
czhnti illusztrált szépirodalmi hetilapot, melyben ugy a 
szórakoztatva oktató, mint az oktatva szórakoztató 
czikkeket megtalálják. A Képes Családi 'Lapok á~a 1 
évre 6 írt, fél évre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. 
Mutatványszámokat iügyen küld a kiadóhivatal Buda-
pest, VI. . Szondy-u. 11, 

K i r á n d u l á s . A szarvasi tanító egyesület 
Bakay Géza ur szíves meghívása folytán e hó 16-án 
délután tanulmányi kirándulást tett, Bakay Géza urnák 
a község alatt elterülő szölötelepere azon czélból, hogy 
szölö zöldojtásbau részint elméleti, részint gyakorlati 
oktatást nyerjenek. A kíráulókhoz csatlakoztak nt. Zvari-
nyi János lelkész nr, s községünk intelligentiájának a 
szöllöszet iránt érdeklődő több tagja, A kirándulókat Ba-
kay ür a tőle megszokott előzékenységgel fogadta, s az 
éppen folyamatban levő zöld ojtásröl beható s gyakorlati 
bemutatásokkal párosult előadást tartott, majd elvezette 

•J 

a kirándulókat nagykiterjedésű s mintaszerűen kezelt 
szőlőtelepének minden részébe, hói részint a fásojtás, 
majd a zöld ojuisos vesszők elültetéséről » azok kezelé-
séről, s végül az állandó szőlők telepítéséről tartottak 
szakszerű előadást. A szólótelep teljes bemutatása s az 
igazán tanulságos előadás befejezésével a házigazda a 
kirándulókat magánál marasztotta és a kedves háztasz 
szony messze föld n ismert szeretetre méltóságával meg-
vendégelte a Kirándulókat, kik csak késő este bírtak meg-
szabadulni a szíves marasztalástól. Távozásuk előtt nt. 
Zvarinyi János lelkész ur mondott köszönetet a háziak-
nak ugy ?i tanulságos előadásért mint a ne:n remélt s 
várt sziv^s látásért. 

45 krtól 14 frt 65 krig méterenként — csak akKor va-
lódi, ha közvetlen gyáraimból rendeltelnek, — fekete, 
fehér és színes, — a legdivatosabb szövés, szín és min-
tázatban. P r i v á t - f o g y a s z t ó k n a k postabér és vám-
mentesen valamiül házhoz szállítva, — mintákat pe-
d i g p o s t a f o r d u l t á v a l küldenek. 
H e n n e b e r g G. se iy -emgyárai (c*. ésk, udvari szál-
lító) Zür i chcben . 

— Magyar levele/éti Svájcába kétszeres levélbé-
lyeg ragasztaudó. — 

Minthogy a t a v a s z e lő r eha l adásáva l csecse-
mőt, g y e r m e k e t és f e lnő t t e t egya rán t f enyege t a 
j á r v á n y o k veszélye, ismét csak a minden a l k a -
lommal há lásán fogadott 

M O H A I 

vizének használatát ajánljuk Egyrészt mert olcsó, 
igen kellemes és tiszta ivóvíz lévén, a tavaszi és 
nyári évszakokban kedvelt élvexetsz^rkéni szere-
pel, másrészt, mert dus szónsavíartalmánal fogva, 
specificus övószer ís a tiphus, choiera és a gyer-
mekek tiphoicl-szerü tavaszi-nyári hasmenése ellen. 
Ehhez járul még, hogy a csecsemői is megvédi az 
ilyenkor nagyon veszslyes Inimtos bélbán talnuk 
ellen, inig sz-optatója e víz használata folytán 
nagyon kedvező összetételű és bőséges tejet nyer. 
A már meglevő gyomor- és hélhurutot gyerme-
keknél és felnőtteknél gyógyítja. Kellemesen hat-
ván be szénsavánál fogrva a gyomor és bél ide-
geire ; a gyermekek lázas megbetegedéseinél pedig 
nélkülözhetetlen, hü tő, hugyhajió és a szomjat 
csillapító hatásánál fogva. 

Kedvelt borvíz, 
A mohai Ágnes-forrás 

kezel őségé. 

^ Főraktár: 

Édes k úty L. 
cs. és kir. udvari szállító 

BUDAPEST, Y., Erzsébet-tér 8. 
Kapható minden gyógytárban, füszer-

kereskeűésbeii és vendéglőben. 
Helybeli főraktár: 

ó S o m a liíszeriizleteben, ahol minden bel-
és külföldi vizek friss töltésben kaphatók. 

jelenlegi haszonbérlet szerint beosztott ráták szerint 
bocsájtatnak áruba, holdanként átlag 150 frt, a kis-
csákói birtok eladási ára holdanként 300 frt, a kasza-
peri birtoké holdanként 330 frt, mely eladási árakhoz 
még csupán az átírási költség és illeték számíttatik. 

- h i Orosháza községe alatt fekvő Bönumi gazda-
ság eladási ára holdankiut átlag 400 frt, mely összeg-
hez. azonban még mindazon költségek járulnak, melyek 
az egész Trauttmansdorff-féle uradalom megvétele és 
további eladásábcl származnak s ezen birtokra arány-
lagosat! jutnak. 

A z 1. 2. ós pont alatt felsorolt ingatlanok je-
lenleg haszonbérbe vannak, mig a 4. pont alatti házi 
kezelesben áll. 

A részletes feltételek B r Csaba köziég elöljárósá-
gánál és a községi ügyésznél megtudhatók. 

Felhivatnak a venni szándékozók, hogy ezen 
hirdetés megjelenése napjától számított 10 nap -alatt 
B.-Csaba község elöljáróságánál kitett ívekén a venni 
kívánt birtokmennyiséget sajátkezüleg előjegyezzék s 
az előjegyzést az eladási ár 10 százalékának megfelelő 
óvadé'k letételével megerősítsék. Az óvadék,, Jakarék-
pénztárf kÖuyvecáYébe "elhetyezvé 'teeiidő Te1 s á község 
íeniaríj'a magának azon jogot, hogy amennyiben"»^elő-
jegyzést nem fogadná el, a letett takarékpénztári köny-
vecskét a téritvény ellenében minden indokolás és kö-
telezettség nélkül visszaadhassa. 

B.-Csabán, 1899. julius 16-án. 
Csaba község elöljárósága. 

8—24. 

Ezen rovatban leözöttekért tiem vállal felelőséget a 
szerkesztő. 

Békés Csaba nagyközsége, kisebb birtoktestekre 
íelaprózás és tovább eladás czéijából megvásárolván a 
Békés és Csanádmegyében iekvö gr, Trauttmaiulovíf-féle 

mMm MoRok&li 
ezek közül eladásra boc^ájtja a következő birtokokat: 
1. A z Orosháza Nagyszénás pusztai 2. sz. tjkvben fel-
vett 1100 n.-ölével számított mintegy 5160 két ötöd 
részben szántó 3 ötöd részben legelő földekből álló, 

2. Az oroAáza kiscsákó pasztái 2. sz tjkvben fog-
lalt 1100 n.-ölévet számitott mintegy 661 hold tisztán 
szántóföldből állo, 

3. A kaszaper-pusztai 12. sz. tjkvben irt 1100 
n.-ölével számított mintegy 824 hold szántóföldből álló 
s regre 

4. Az orosházi 2 sz. tjkvbe foglalt, úgynevezett 
„Bónumi" gazdaságot, mely 1100 n.-ölével számitott 
715 holdból áll s melyben mintegy 7 holdnyi háztel-
kekn.-?k is alkalmas terület foglaltatik. 

A nagyszénási birtok eladási ára a szántóföldeké 
anként 300 frt, a legelő földeké pedig amelyek a 

A SKÓpség 
emelésére, tökéletesítésére és fentartására legki-
tűnőbb, teljesen ártalmatlan, vegytista és zsírmen-

tes készítmény a . 
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Hatása Meglepő 
Pár nap alatt szüntet szeplőt, mdjfoltot, pörsé-

nést3 pattafűst, boraikat, (mitesser és minden más p> 
borbajt Kisimítja a vánezoliat és himlőhelyeket, még 
koros egyéneknek is üder bájos arczint kölcsönöz. 

Dr. Mosengeil és Metzger hírneves tanárok az $ 
arezon levő' i'áiiGzokat massaga által tüntetik', kz g 
Erre kiválóan alkalmas a Margit-Créme. Ha a z ~ 
arezot napon ként Margit,Crémmel massirozzuk^ 
nemcsak a szeptök, májfoltok és egyébb areztisz-
tatlánságok tűnnek el, hanem a ránezok himiő-
helyek és egyébb rendellenességek, melyeket Öreg g -
ség, gondok, betegség stb. okoztak., : 3 

Óvszer a nap és szél befolása ellen. g-
Nappal is használható. Nagy tégely 1 frt kicsi o" 

ŐO kr. N 

Margit hÖJpypor 60 kr. Margit szappan 35 kr« - ű . 
Margit fogpép (Zahnpasta) 50 kr. ® 
Rosétter TiajtlgenStŰr áz ősz hajnak erecfétí %sli-
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nét adja vissza 1 forint. . 
IíajssőUtő bármily hajat aranyszőkére fest 50 Sí 

kr. és 1 frt. ¿jf 
^ Tanoclűnin pomade legjobb hajápoló és növesztő g 

35 és 50 kr. | 
"Világosoári Bohus bojuszpédrö délezeg, szép ba- — 

jusz nevelésére 25 és 35 kr. S 
Földes Kelemen 

Arad, Dedk Ferecz-utcza 12. 
Bel- és külhoni gyógyszerészi ás hygienikus kii- < 
lönlegsségek, kötszerek, toillette czikek raktára. * 

Telefon 111 szám• 
Foralitár Bugyis A. és Medvectky J. gyász. 

Raktár minden gyógyszertárban. 
3 frton felüli rendehidnyék bérm entv e • küldetnek. 

Cfc N 

Kondoroson. 
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V A L Ó D I B O R P U R L A T 
Egy és két keresztes jelvényei ellátott eredeti töltésű palaczkokba Szarvason 

0 G C) 

Holéczy Gusztáv jóhirnevü üzletében 
bortermelő és Cognacgyáros 

, — • •» . 

Salgó-Tarján, 

Van szerencsénk a nagyérdemű közönség b. figyelmét felhívni évek óta fennálló 

Hű-selyem festő és vegyészeti-tisztító intézetünkre 
a mit újólag gőzerőre a legújabb találmányú gépekkel ugy rendeztük be, hogy az által a mai kor kívánalmainak teljesen megfelelöleg 

gyorsan és a legszebb kivitelben készíthetünk. 

A" midőn tehát köszönetünket fejezzük ki eddigi becses pártfogásukért, egyúttal felkérjük további b. megbízásaikat is egész bizalommal 

a Szarvason levő gyűjtő telepünknél átadni szíveskedjenek. 

Kiváló tisztelettel 
r 

£ 

D. 8—10. 

első orosházi mii-selyem festő és 
vegyészeti- tisztitó-mtézet tulajdonosai. 

Nyomatott a Szarvas és Vidéke gyorsssrjTSján 
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