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TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

SZERKESZTŐSÉG: 
'Beliczeyuí 9, hova a lap szellemi r%Öt illető közlemények 

küldendők. 
NyiUtérben egy sor közlési dija 50 fillér. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

T 

Felelős izerkenztő : 
Dr. Sámuel Károly, 

KIADÓHIVATAL: 
Beliczey-ut 9. számú ház, hova az előfizető«! ¿a a birdaléti 

pénzek küldendők. 
Előfizetési dij: Egész évre 8 K. Féi évre 4 K. 
Negyed évre 2 K. Egyes szám ára: 16 fillér 

Ha uj lapot uj cimmel is adnánk 
ki, nem lenénk nagyhariguak, izet-
lének, öblös szájunk és nem ütnénk a 
rekedt hangú, nagy dobot. Mert ez ma 
napság szokás. Sőt annyira szokás, 
hogy ha talán kijelentjük, hogy más 
hangot stimmelünk, különeznek Ígérke-
zünk. Nem, csak természetesek aka-
runk lenni. Az egyszerű, természetes 
hangra ugyanis nagy szükségünk van. 
Mert mi nemcsak a nagyközönség fü-
l£t féltjük a zavaros zene-boiiátó), de 
a magunkét is. 

Amit irni, vagy följegyezni fo-
gunk, az mm lesz szenzátió, mint áp-
rilisban a szamóca. Mi. türelemmel éa 
sovány, halvány reménnyel bevárjuk 
az időt, mire megérik, és sötét pirosra 
válik a szamóca. Ekkor már mint kö-
zönségest fogjuk árulni. Elfogyasztásá-
nál nem lesz ugyan oly mohó az ét-
vágy, de az ize kellemesebb lesz. Ha-
mis cikkek nincsenek a tarsolyunkban 
s nem akarunk lenni az esem 
hamis hangú rikkancsa. 

T A R C A. 
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JuniUs 23-an oste egy pirossapkás di-
ákcsapat vonult át Szarvas utcfün a vasúti 
állomás felé. A főgimnázium kiránduló csa-
pata volt ez, mely maga mögött hagyván 
a tanév fáradalmait, vidám kedéllyel és ér-
deklődve nézett a látnivalók elé. 

Nyolc óra után ültünk a vonatra és 
csakhamar készütni kezdtünk az alváshoz ; 
beláthatja azonban mindenki, högy ahol 24 
diák ván együtt, mily nehéz feladat öz, BoU 
dog js volt az, aki fenn a pödgyászók helyén 
háborítatlanul alhatott 1—2 órát; mi többi-
ek kénytelenek voltunk megelégedni 10—15 
percnyi szUiiydikálassaL 

Budapestre érkezvén, hamar átszalad-
tunk á forgalmas utcákon és csakhamar a 
déli-vasuton ültünk. Itt aztán természetesen 
Újra kezdődtök az alvási kísérletek. Csak 
akkor váltotta fel élénkség az általános bá-
gyadtságot, mikor Plenczner Lajos vezető 
tanár urunk figyelmeztetett bennünket, hogy 

Denique nem igérönk semmit, ami 0 . 

Y az ujsag inger 
fázósak leszünk. Felállítjuk alkalmas 
helyre érzékeny műszereinket s ha az 
események hullámveréseit fölfogva le-
rajzolta, annak a képét, ábráját hiven, 
torzítás nélkül bemutatjuk. Valóságos 
politikát nem űzünk s így nincs szük-
ség, hogy tolvajnyelven beszéljünk. 
De mégis bizonnyal az is az újság-
ingerével fog hatni, hogy- ravasz, rej-
télyes csalafintaság nélkül őszintén és 
szerényen kivánunk beszélni. 

viadal" f e j e z e t é ^ # | i í a g y o b b cáfolat 
azon theoretikusok ellen, kik azt ál-

r 

litják, hogy a büntető törvénykezésben 
a „legalitas" élve győzedelmeskedik. 

Ez a fejezet a világ minden tör-
vényhozásában épen ellenkezőleg azt 
állítja, hogy a büntető törvénykezés 
terén az „Opportunismus" bőven érvé* 

jön a Balaton I Az ablakok rögtön megtel-
tek piros sapkás fejekkel és élénk verseny 
keletkezett, ki látja meg először a magyar 
édes vízi-tengert ? S egyszerre megjelent a 
fehér habokkal fodrozott óriási víztükör. Ha-
talmas „Hurrah" kiáltással kellett volna üd-
vözülnünk, de valami megindulás-féle, va-
lami elfogultság a torkunkba fojtotta a hangot. 

Most uiár Balaton-Aligától kezdve folyt 
ton gyönyörködhettünk az óriási tóban* A 
déli-vasut állandóan mellette vonult és mel-
lette vonulta vicinális is, mely Balatonszent-
györgyről Keszthelyre szállított bennünket. 
Itt volt az ebéd és itt volt az első balatoni 
fürdés is. A tó erősen hullámzott, s kicsit 
szokatlan volt« nekünk, kik a csendes Koros-
bén szöktünk fürdeni, mikor hullám-hullám 
után csapta tele «szemünket, szájunkat vizzel. 

Fürdés után megnéztük a Georgieont 
s Keszthely más nevezetességeit és kisétál-
tunk a Hévízre, a hol megbámultuk a lótusz 
virágokat, a fürdőigazgátóság szives aján-
latát, mely ingyenes fürdést engedett volna 
a tóban, nem fogadhattuk el, nem akartunk 
egy délután kétszór fürödni. Aztán pihenvén 
egy kicsit* visszatértünk Kesithelyre, hol 
pompás vacsora után lefeküdtünk. 

Párviadalról csaknem mindennap 
hallunk, de ha a bűnügyi statisztikát 
nézzük, azt tapasztaljuk, hogy a pár-
viadalok legcsekélyebb része kerül 
bűnvádi eljárás elé. Ez az opportu-
nizmus túltengés • 

Vagy nem feltünö-e, ha a szá-
zakra menő párviadalok közül nálunk 
átlag 20-22 lesz évenkint büntető el-
járás tárgya. A ,,hivatalos társadalom" 
és a „nem hivatalos társadalom" ö s -
szeütközése ennek az oka. Á hivata-xt 
lós társadalom, más szóval: az állam 
pálezát tör a törvényben kifejezett nem-
zeti akaratban a párviadal fölött* A 
nem hivatalos társadalom, tehát a „so-
cietas;< maga felfogásában egyenkint, 
de csoportos szervezeteiben is nem-
csak védi, de oly jogosultságra emeli, 
hpgv $ párviadal a „gocieta&'V-ban 
élő ember elengedhétlen föltételeként 
jelentkezhetik. Azonban inkább sért-
jük meg az állam törvényét, inkább 
szenvedjük a legsúlyosabb büntetése-
ket, mintsem hogy megsértsük a társa-

És ebből származik: hogy az ál-
lami hatalom is sinrnl á társadalmi 
felfogás erejéhez és éppen nem veszi 

Reggel a vicinálison Balaton-E dericsig 
mentünk, ahonnan „per pedes apostolorüth" 
haladtunk Szigligetig. Nagy ambitióval mász-
tuk meg a hegyet és elragadtatva szemlél-
tük a nagyszerű kilátást, mely a romokkal 
koronázott csúcsról nyílt. Lenn aztán meg-
uzsonnáztunk és vig dalolással folytattuk 
utunkat. Nemsokára ott lépdeltünk az öreg 
Badacsony aljában* mélynek tétéjéről a Bánd-
der-féle óriási kőkereszt méltósággal nézett 
le reánk. 

A Badacsony lábánál a csinos Neptun 
villában szállottunk meg ós pompás ebédet 
ettünk a „Hableányában, mélyet nemcsak 
a szakács keze, de a hosszú gyalogút is 
tett Ízletessé. Délután megmásztuk a Bada-
csonyt, Kissé fáradtságos volt az ut, ámbár 
szomjunkat enyhítette a „Kisfaludy-forrás", 
melynek kristálytiszta vize egy repkénnyel 
boritött sziklahasadékból lövelt élő. Útköz-
ben elhaladtunk a Kisfaludy-ház és Rózsakő 
mellett, megpihentünk a Révfülöp felé nyiló 
sziklatórrászon, mig végre elértünk a Band-
der püspök által emelt kőkereszt aljához. 
Gyönyörű volt innen a kilátás Balatonra. 
Itt sóm pihentünk azonban sokáig, megke-
restük a beomlott krátert a hegytetőn, aztán 
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, komolyan a legalitas követelményeit. 
Inkább a párviadal üldözésénél az qp-
portonizniüs tág köpenye alatt nyu 

' godni hagyja a legtöbb esetben az 
„állami akarat" érvényesülését. Itt sza-
bálylyá egyenesen az oportonizmus 

# clV.e lesz és' nem a ' legalitásé. Míg en-, 
nek rendszerint ellenkezöképen kell 
•állania. Az opportunizmus csak mint 
kivétel bir bizonyod föltételek mellett 

"létjogosultságot á bnüvádi por területén. 
A törvény tekintélye, a törvény iránt 
tnrtozó tisztelőt értéke az értéktelen-
ségig sülyed, mer t a tilalom komoly-
sága helyett a tilalom játékszerével ál-
lunk szemben, mindebből azt a kö<-
vetkeztetést vonom le, - hogy a meddig 
a hivatalos társ «dalomnak a törvény-

• ben kifejezett nemzeti akarat parancsa 
és a nem hivatalos, társadalmi felfogás 
ethikája között kellő összhang -nincs : 
addig, a pá rba j veszély kiírthatlam . . 

Ennek a társadalmi ethilcai felfo-
gásnak harmonikus kimunkálásában 

- van lét jogosultsága a pá rba j ellenes 
'Szövetkezetnek. 

Ámcle nem apró, törvényhozási 
iirditványozásábnn, vagy épen a szi-
gorú büntetésekben kell keresni a pa-

- nacaeat , hanem kizárólag csak abban 
. hogy a társadalmi felfogás alakuljon 
,át. És pedig ki kell bátron mondani, 

, hogy a legelőkelőbb társadalmi körök 
. felfogásának , ju t a döntő szerep. Bár-

mily demokrat ikus gondolkozás vezes-
- sen is valakit, eí kell ismernie, hogy 
r a z alsó,, sőt a középosztálynak felfo-

gása itt döntő szerepre nem juthat . A 
- pá rba j az előkelőség előítélete, az elő-

kelőségnek kell tehát szakítani az elő-
ítélettel. • 

Miként a fe'sö tízezer előítélete a 
» 

társa dalmi utánzás törvényei szerint 

. lefelé tartottunk. Mire leértünk, oly hi leg 
szél kezdett fújni, hogy a második fürdés-
ben öten mertünk részt venni. 

Másnap Révfülöpöt érintve hajón men-
tünk Boglárra és innen vonaton Siófokig. 
Itt is nagyszerű ebéd várt bennünket a „Fo-
gas" vendéglőben. Ebéd után pihenőt tar-
tottunk, majd elmentünk fürödni. A homo-
kos, sekélyes parton óriási távolságra be le-
hetett gátolni a tóba, c fürdést is érdekessé 
tette a hullámverés. 

Fürdés után nagyszerűen elszórakoz-
tunk a sporttelepen, majd. ismét hajóra szál* 
tunk. E hajó üt már nem volt oly csendes, 
mint reggel, a hajónkat ugyancsak himbálta. 

Késő este érkeztünk Balaton-Füredre, 
hol barátságos fogadtatásra találtunk a 
,-Grand Hotelé-ben. Az Ízletes vacsora ti Ián 
rögtön lefeküdtünk, mert másnapra gyalog 
.kirándulás volt tervezve Tihanyba. Etiől 
azonban megmentett bennünket a szerencse: 
két benzines csónakon jutottunk a kecske-
körmök félszigetére, 

•A parton kocskekörrnöt áruló gyerekek 
vártak bennünket, aztán egy vezető felkalan-
golt bennünket egy kis dombra, a honnan 
meghallgattuk a híres ' visszhangot, Azután 

átszivárgott az alsóbb rétegekre, ugy 
követni fogják ezek az előítélet kiirtá-
sában JSi 

Ezért a társadalmi mozgalmaknak 
néni lehet egyébb fötörelcvése, mint 
az; hogy a társadalmi mozgalom élén 
a legelőkelőbb körök ál l janak. Ha 
'majd «a- p á r b a j vívás nemcsak állami 
büntetéssel, de társadalmi hátrányok-
kal lesz összekötve, ha az előkelő kö-
rök felfogását oly átalakulás fogja 
megtisztítani, hogy a párbajvivő társa-
dalmi hát rányokat szenved, ha az elö~ 
kelő felfogás az lesz, hogy egyenesen 
a legfelsőbb körökből zárják, ki ' a pár -
viadal tettesét: akkor beszélhetünk a 
pá rba j ellenes ligák győzelméről — ad-
dig csak a ki tar tás és lankadatlanuI 
működő küzdelem az osztályrószünk. 
Az emberi társadalom evoluliója egy-
szer mégis csak szakit a középkor e 
durva hagyományával . Talán egyszer 
csak a társadalomban is utat tör az, 
a mit a törvényben az organízáh tár-
sadalom már elismer : hogy a párvia-
dal durva igazságtalanság hogy az 
nem próbája a bátor ember becsület-
érzésének,- m e r t egyfelől az ártatlan is 
áldozatul esik és nnsff lö l bátorság 
van becsület; nélkül is. 

A £zarVa£ m +• - P Hl. po lgár i Ier 
^ I r á o d ö l á f i a . 

A UimuKijánu u fa sok fo\\-
toaságát, a modern nevelési rendszer 
egyik megbecsülhetetlen és hathatós 
eszközét mindenki ismeri. Mindent tár-
gyalni w iskola falai köpött, mire a 
kul lurembernek (szüksége van, képte-
lenség> viszont az iskolában szerzett is-
meretek csak akkor válnak hasznos 

egy gyermekkar elregélte nekünk versben a 
visszhang és a kecskekörmök csodaszép re-
géjét. Majd megbámultuk a dúsan aranyo-
zott, pompás apátsági {templomot, de mé-
lyebb benyomást gyakorult lelkünkre az 
alatta levő kis templom, melyben megalapí-
tója L Endre magyar király alussza örök 

» > * 

álmait. Mély meghatottsággal ál!oltunk meg 
a sir elölt, melyen a hosszúkás, kidombo-
rodó kereszt igen egyszerűen jelöli a királyi 
nyugvóhelyet. 

Szívünkben örök emlékekkel tértünk 
vissza Tihanyból Balaton-Füredre. Itt meg-
fürödtünk, de ugyancsak sietnünk kellett, 
hogy le ne késsünk a hajóról, mely Bala.oiv 
AlmáJiba vitt bennünket. Itt az ebédnél ör-
vendetes meglepetés ért bennünket. Keszt-
helyen ugyanis az ebédnél nagyszerű cse-
resznyés rétest kaptunk. A Badacsony al-
jában a vacsoránál csorcsznyes ' jé test. 
Siófokon cseresznyés réiest. Bahiton-Fürc* 
rotlen cseresznyés rétest Kicsit; izgatottan 
néztünk hát Almádiban a tészta elé és öröm 
rngyogott minden arcon, midőn megjelent a 
pompás diós tészta. 

Almádiból gyalog mentünk Veszprémbe 
Útközben átmentünk a gyönyörű mulomvöl-

tudássáj ha egybehangzók az élet ta-
pasztalataival. 

A tanulmányi kirándulásoknak 
ismeretszerzésen kívül rendkívüli né-
velőt, jellem- és akarat fej lesalö hatá-
sáról hivatott pacdagogusok már több-
ször nyilatkoztak, arról az én csekély-
ségemnek nem szükség írni, én csupán 
á ^Magas Tát ra" és vidékére folyó év 
június 21 — 25 napjain tett tanulmányi 
kirándulásunkról akarok röviden beszá-
molni, és midőn ezt i eszem, sajnála-
tomnak kifejezést adni , hogy J31 ta-
ni tvány un k kikül csnpán 17 vehetett 
részt abban . 

Talán nem leszek igazságtalan, ha 
azt inon doni, hogy tanulmányi k i rán-
dulásaink az igen tisztelt szülök részé-
ről még nem részesülnek olyan támo-
gatásban, a minőre azok értiéniesek. 
Ha tanév kezdetétől havon kint 1 —2 
koronát kapnának tanítványaink ezen 
czé'ra, minden esetre többeknek volna 
tanév végén néhány koronája a kirán-
dulásra és így kirándulási alapunkból 
— mely jelenleg még igen szegény — 
könnyebben segélyezhetnénk több nö-
vendéket. J l a a tisztelt szülök velem 
tartanán \k val mely tanulmányi kirán-
dulás un k alkalmával és ezen közvetlen 
együttlét alatt megfigyelnék a gyermeki 
kedély nyilvánulásait, mindannyian ép 
ugy lelkesednének a kirándulások 
megvalósítás-4 ért mint én. 

A legnagyobb örömmel konstatál-
hatom. hogv tanulmányi kirándulásunk 
a lehető legjobban sikerült, az előre 
megállapított és különös gonddal elő-
készített prograinmunkat igen csekély 
eltéréssel megvalósítottuk. A tanulnia-
nyi kirándulásban részt vett növendé-
kek egés s«5gi ál lapota kitünö és m a g a -
viselete kifogástalan volt. A derűs, me-

gyön, melynek közepén csordogált a kristály-
tiszta malompatak; megnéztük Szentkirály-
szabadján a Szent István korában épült 
templom-tornyot. 

Veszprémbe érvén megvacsoráztunk 
az „Erzsébet" szállóban, aztán szétnéztünk 
az élénk városkában, Szép kilátás nyitt a 
régi tűztoronyról* aztán a várfal egyrészéről 
azon városrészre, mely egy alant völgyben 
feküdt Aztán mentünk aludni. Itt ebben iga-
zán szerencsénk volt. Mivel ugyanis a vonat 
már 2 óra után indult, olyan fekhelyekre 
volt szükség, melyeken nem tehetett mé-
lyen elaludnunk Nos, ez ellen nem lehetett 
panasz. Az ágyakban kettőnként feküdtünk 
és az édes anyaföld is nyújtott nyughelyet 
néhány alvónak, 

Két óra után felültünk a vonatra. Ter-
mészetesen nem igen tudtuk nyitva tartani 
a szemünket, de azért mindnyájan az ab-
lakhoz tódultunk, mikor a tanár ur Zircz és 
Pannonhalma közeled tere figyelmeztetett 
berniünket. Ott állt a nagyszerű épület, meg-
világítva a felkelő nap aranysugaraitól és 
sokáig gyönyörködtette szemeinket. 

Győrött Ifíszállottunk reggelizni és 
megtekintettük a város nevezetességeit> majd 
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leg iclö pedig fokozta azt a gyönyőrü-
sé^er, amit a páratlan szép vidék 
szemlélete nyu j fcott kivan cl uíóinknal<; 

A hazaszere te tnek is volt alkal-
m u n k kifejezési adni, megkoszorúzni,k 
nagy fejedelnvünk, Ilákóczy Ferenc/, nek, 
Zr ínyi I lonának és bujdosó társainak 
szentelt ham v a i t Hogy tan u In Lányi 
kirándulásunkba)) résztvevő 14 Un utó 
költségeit 30 — 40 koronával pótolhat-
tuk aiinak köszönhetem, hogy a követ-
kező adományokat kap tam: 

Gróf Bolza Géza űr 40 koronát, a 
„Szenlandrás i Takarékpénz tá r" 20 ko-
ronái, Takarék pénztár* 20 
koronát , „Szarvasi Hitelbanku 20 ko-
roná t , Szarvas közK'g elöljárósága 10 
koronái, és a „Szarvasi L(4nyegyo^aletu 

20 koronát adományozott , r>ssz< sen 1 30 
koronái , melyhez Jurám!uh si alapunkból 
289 koronát pői oltunk Ez uíon h 
hálás köszouelte) nyugtázom a kegyes 
adományokat . 

Nem mulaszthatom el (nszinte kö-
szönetet mondani a magyar államvasu-
tak és a ka^saodorbergí vasút ig izga-
tóság áriak áron lekötelező szívességéért, 
melyet cgísz kirándulásunk tar tama 
alat t tapasztal tam. 

Köszönetet kell mondanom mind-
azoknak, kik lehetővé főtték, hogy ta-
nu lmányi k i rándulásunk mindem vára-
kozásomon felül sikerült és végül Ho-
léczy Máriának, hogy szíves volt annak 
vezetésében sOgiiSMgemro l e n n i 

Vajha következő tanul mányi ki-
rándulásainkban tnnitványaink tömege-
sen vehetnének részt. Adja Isten, hogy 
ugy legyen, 

Szarvason, 1900 júl ius 1. 

Wmnherf/er Panni 
Igazgató, 

Komáromba Orvén összejártuk 0 sokat szen-
vedőit város utcáit is. Kegyelettel állottunk 
meg a nagy regény köllőnek Jókainak a 
szülőháza elölt megnéztük a Klapka szobrot. 
Aztán bementünk a várba is és ugyancsak 
összejártuk azt Megnéztük a várkertet, fel-
másztunk a falakra, benéztünk a nehéz fog-
lyok bortönudvaráha, megszemléltük a sü-
tökcmcnczét is. Fáradtan tériünk be a 
„Mitgyar Királyi szállodába és hatalmas ét-
vággyal fogyasztottuk el az ebédet, Itt jött 
utoljára kisérteni el ebünk a cseresznyés 

l i^pViSgl^ti xilg&v 

Szarvas község képviselőtestülete foljő 
hó 1-én tartott rendkívüli közgyűlésen a 
m, kir, államvasutak aradi üzletvezetőseg 
által a vasút céljaira kisajátított területre 
v on átkoz ól an megküldött szerződést jóvá-
hagy ra. 

Úgyszintén jóváhagyta az elöljáróság 
által bemutatót;} községi és közművelődési 
alap talajdonát képező ingatlanok árverési 
eredményét, Mintái) egy-két ingatlannak a 
bérösszege tiii alaesoqy lóvén, az elöljáróság 
megbízatott, hogy azokat, szabad kézből, adja ki. 

Sierbetz Gábor és Valaeh János által 
a J V-ik jegyzői állás betöltése tárgyában 
hozott 139—1900» kgy. sz, határozat ellen 
beadott íelebbezéseket a képviselet a tör-
vényhatósági bizottsághoz felterjeszteni ha-
tározta. Úgyszintén dr, Lengyei Sándor állal 
a községi rendőrök fizetése tárgyában hozott 
146—1909. kgy. sz* határozata ellen beadott 
J'clebhezcst is a törvényhatósági bizottsághoz 
felterjeszteni határozta. 

A képviselőtestület a mótyói szölőbeli 
és ezzel határos káka pusztai lakosok által 
ujabb i iskola felállítása tárgyában hozott 
102—190!) kgy. sz, határozat ellen beadott 
felebbezésl; oly megjegyzéssel rendelte fcl-
terjeszteni a törvényhatósági bizottsághoz, 
hogy az elkésve adatolt he, 

Tndnmásul vette a törvényhatósági bi-
zottságnak a földadó kataszter kiigazítása és 
a gyánipénziári. kölesönök kamatlábánnk 
megállapítása tárgyában hozott határozatát., 

Úgyszintén tudomásul vette a képvi-
s lőtestulet a 7—15 éves gyermekek tartás-
dijának megtéri Lése, valamint a regale épü-
let bérlete és az Vik ártézi kut helyének 
megállapítása tárgyában a törvényhatósági 
bi ottság által hozott határozatokat is. 

A közigazgatási bizottság Trnovszky 
Márton és Kürtössi József tanítók ügyében, 
valamint a Baán Zoltán volt Szarvas községi 
aljegyző sikkasztási |lgyében hozott határo-
zatát a képviselet' ^ let megfelebbezni ren-

Lánezossy László anyakönyvvezető he-
lyettes fegyelmi ügyére vonatkozó főszolga-
bírói értesítés tudomásul, vétetett, 

Melis Mátyás és Grimm Mór községi 
képviselőknek a csatornázási munkálatok ke-
resztül vitelére, illetve a Beliczey-uti árkok 
kiigazítására vonatkozó interpellációira ügy 
a községi biró mint a főjegyző megnyugtató 
választ adott. 

Ebéd után felszállottunk a hajóra, mely 
a széles Duna habjain hmlupest felé vitt 
bennünket. Az ut gyönyörű volt, kivált Esz-
tergomtól kezdve. Mély hálást gyakorolt a 
szemlélőre az esztergomi Bazilika impozáns 
épülete. Visegrád vadregényes romját, a 
királyi folyamot összeszorító erdős hegyek, 
és * égre — miután bealkonyodott — a fő-
város vakítóan ragyogó lámpasora. A ha-
tást csak nz rontotta le eg> kissé, hogy a 
hajó sokat késett, s emiatt mi már nem ér-
hettük cl a vonalunkat. Szállodát keresni 
nehéz lett volna ; a zavarból egy fővárosi 
társunk segített ki bonnunkei, ki felajánlotta 

szállásul lakásukat, neki ezért nagy hálával 
tartozunk» 

Másnap reggel indult aztán a vona-
tunk, s innen kezdve mindenki sietett haza-

Hogy e kirándulás ily sikerrel végző-
dött, azért köszönet, illeti Plenezner Lnjos 
vezető tanár urat, ki útbaigazításaival és fi-
gyelmeztetéseivel minden szépre és minden 
figyelmet érdemlőre figyelmessé tett bennün-
ket. Köszönet, illeti meg Cséplő Ernő a ba-
1 .toni szövetség titkárál, valamint azokat a 
fogadósokat is, kik előzékeny ós udvarias 
kiszolgálásban részesítettek bennünket: így 
S transz Miksa keszthelyi, Porkoláb László 
bodaesonyi, Cservény Ferenez siófoki, Szűcs 
és Ha l ika balatonfüredi vendéglősöket, a ba-
laton-füredi kedves és barátságos felügyelő-
jét, a bulaton-Almádi „Hattyúd-szálló, a 
veszprémi MlÍrzsébot"*szálló és a komáromi 
„Magyar Királya-szálló tulajdonosait. 

L A. 

— tytfiiém választás. Dr. 
Havi ár Gyula közjegyzői állásának el-
foglalása után lemondott az ev. egy-
házközségben viselt ügyészi állásáról. 
A lemondással a j un ius hó 29-én tar-
tott gazdasági bizottság foglalkozott, 
méltányolva az ügyész f á ra Jha t I an 20 
évi munkásságát, neki az egyháztanács 
á ltal is jegyzőkönyvi köszönetet indít-
ványoz szavaztatni. Utódjául Dr. Dancs 
Szilárd, és Dr. Mázor Elemér ügyvédek 
ajánltatnak. A választás úgyszólván 
egyhangúnak ígérkezik, mely Dr. Dancs 
Szilárd győzelmével fog végződni. 

— Lelkészi)eiktatás. A junius 
6-án tartott ev, egyházközségi közgyű-
lés mint ismeretes Kel ló G-usztáv volt 
szarvasi segédlelkészt választotta meg 
nagy szótöbbséggel néhai Scholtz Gyula 
utódjává. Az elhunyt lelkész özvegyé-
nek fél kegyé ve julius 17-én já r le. 
Mint értesülünk az uj lelkész julius 
15-én érkezik városunkba, ünnepélyes 
beiktatása jul ius 18-án lesz az ó tem-
plomban és pedig d. e. 8 órakor tót 
nyelven, 10 órakor magyar nyelven. 
Az érkező lelkészt a lettcészlakban az 
egyházközségi elnökség íidvüzli. Te-
kintve az újonnan választott lelkész 
nagy népszerűségét a fogadtatás 
féiiyestielv Ígérkezik. 

— Találkozások. Az elmúlt héten 
sokaknak volt kedves, letűnt régi emléke-
ket visszavarázsló helye Szarvas városa. 
Találkájuk volt fogadalmuk szerint azoknak, 
akik 25- és 10 évvel ezelőtt tettek érettsegit 
a szarvasi főgimnáziumban és találkát ad-
tak azok a leánykák egymásnak, akik 5 év-
vel végezték el a polg. leányiskola 4 osz-
tályát. Mindhárom találkának színhelye az 
Arpád-szálló volt. 25 éves találkozók közül 
megjelentek: Benyáes Simon, Esztergély 
Dezső rnáv. állomási, főellenőr, Rákos, 
Rambovszky Dezső keresk. min. oszt. tanál 
csos, Bpest Szántó Soma főgymn, tanár. 
Munkács, Tóth Imre rnáv. tiszt, nejéve-
Bpest. Vinczer Endre. Jeszenszky Pál föld-
birtokos Buziás. Benedikti Kálmán gyógy* 
szerész Mezöbcrény. Dr. Kun Árpád orsz. 
gyűlési képviselő nejével Mezőtúr. Dn Zsit-
kovszky István ügyvéd. Hollós László máv, 
állomásfőnök Kurtics» Vadász Rezső máv. 
tiszt. Schäfer Lajos ev. lelkész Sarajevo (Bos-
nia). Sziráczky Gyula fögymn. tanár nejével 
Szarvas. Tabajdy József bérlő, nejével 
Szentes. Dr. Albcrtényi Adolf ügyvéd nejé-
vel, Szentes- Horváth Jenő kir. adótárnok, 
Szentes, Dr. Frey Géza orvos, A 10 évvel 
ezelőtt érettségizők közül visszatértek : 
Dr. Áron Géza ügyvéd Bpcst. Dr. Ungár 
Aladár ügyvéd Szolnok, Sárkány János kir. 
mérnök Marosvásárhely. Huba János ev, ta-
nító Szarvas. Hatvani Jenő állatorvos B.« 
Szentandrás Szeberényi Jenó kir. mérnök 
Deliblát. Kemény Dezső máv, hivatalnok 
Kassa. Haerter A dám főgymn. tanár Zala-
egerszeg. Gólián János járási számvevő 
ß.-Gsaba dr, Prokopp Jenő ügyvéd. Battonya, 
Márcz Konrád tanár Bonyhád. 

— Eguh äzmegyei kttegyü* 
lés, A békési ev. egyházmegye ez évi 
rendes közgyűlését (Isorváson tar t ja 
meg % hó 7 én. A közgyűlést megelő-
zőleg 6-án cl, cv 8 órakor egyházme-
gyei iskolaszéki gyűlés lesz, ugyancsak 
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d. u. az egyházmegyei gyámintézet is 
tar t ülést. Az egyházmegyei közgyűlés 
egyik * fontosabb tárgyai lesznek ; a 
szarvasi ev. egyházközség tanácsának 
a templomi isteni tisztelet megállapítása 
ellen beadott feUebezésnek tá rgya lása ; 
továbbá az orosházai ev. egyházköz-
ségnek újonnan alkotott szabályrendelet 
elleni felebbezése. Á szarvasi ev. egy-
házkerület eme rendes évi közgyűlésén: 
az egyházközség elnökségén kívül, az 
egyházközség lelkészei, má.sodfelügye-
lője, mint kiküldöttek : Ben ka Gyula, 
Válkovszky Mihály, id. Matusik Mihály, 
Kovács János, ifj. Sonkoly Márton, 
Csicsely János egyháztanácsosok vesz-
nek részt, Á gyűlés lefolyásáról a jövő 
számunkban részletesen arzíi-

— Állategészségügyi szemle. 
Nagyságos Kondor Mihály m, kir. állategész-
ségügyi felügyelő Szarvason, folyó hó 2 án 
szemlét tartott, 

— Tanítói állások szerve-
zése. Köztudomás szerint városunk 
egy szép ui épülettel a központi ev. 
elemi népiskolával fog szaporodni. Az 
u j épület a régi társulati polgári leány-
iskola s a Molnár féle iskolatelek egy 
részén fog épülni. Mint ismeretes a 
magas kormány építkezési segély cimén 
évi J 5 0 0 kor.-át szavazott meg 50 
éven keresztül a z egyh ázköz ségnek. 
Mint u jabban értesülünk, a magas 
kormány az öt u j tanítói állás szerve-
zéséhez egyenkén t 1000, összesen 5000 
koronával járul évenként 1910 szeph 
l- töl kezdődöleg. Mindenesetre szép 
e redmény s igen ha ta lmas lépés az ev. 
egyházközség iskolaügyének ily szép 
fejlődése, mely egyedül az egyházköz-
ség érdemdús s lelkes felügyelőjének 
Haviár Dániel orsz. képviselőnk érdeme, 
ki nem kiinélve fáradtságot, utánajárást , 
megszerezte egyházközségének ugy az 
építkezési segélyt, mint az öt tani tói 
állás fizetéskiegészitését. s á mi által 
az egyházközség iskoláinak tulnépessé-

ösen segített. 

— V i v ó - e s t é l y , A szarvasi társa-
dalom crémjénck jelenlétében a níult hó 26-
án szombat este folyt le a vivó-estély Tóth 
Ferenc budapesti vívómester vezetésével. Sok 
szépet láttunk a megjelent mesterektőt és 
valóban elsürangu élvezetet nyújtottak. Mi 
kár, hogy társadalmunk nagyobb részvétet 
nem- mutatott e minden tekintetben fényes 
élvezess et Ay iránt. 

— Tanítói értekezlet A 
szarvasi helyi tani ló egyesület jum 20-
án tartotta meg rendes értekezletét 
Vargha János alelnök vezetése mel-
lett. Az értekezleten Rohoska Géza 
taniló gyakorlati előadást tartott a be-
széd értelein gyakorlatokból, növendé-
keivel az állatok és növények táplál-
kozását ismertetve. Ezután Kondacs 
András olvas'a fel Jánovszky György-
nek VA testi nevelésről" cimii érteke-

zését s Falusi Pá lnak erre vonatkozó 
bírálatát. Mindkét előadás élénk eszme-
cserére szolgáltatott alkalmat. Legkö-
zelebb tar tandó értekezletre előadóiad 
gyakorlati előadásra Kondacs András 
és F r a n k o Mihály, értekezésre Ridegh 
János és Molnár János egyesületi ta-
gok jelentkeztek. 

— Helyettes ügyész. A 
szarvasi takarékpénztár igazgatósága a 
volt ügyész lemondása folytán Dr. 
Reismann Adolf ügyvédet alkalmazta 
helyet tesül s ezen in;é/kedésének jó-
váhagyására legközelebb egybehívja a 
közgyűlést. Egyesek Dr . Dancs Szilárd, 
mások pedig Dr. Mázor Elemér érde-
kében ügyész választó közgyűlést akar-
nak összehívni. 

— Miniszteri megerősítés. 
A vall. és közokt. m. kir, miniszter 
Bodnár Endre, Kalló Gyula, Molnár 
János és Pulkovics Mihály tanoncisko-
lái tanítókat a szarvasi iparos-tanonc-
iskolai alkalmazásukban megerősí te t te . 
Az ily megerősített tanerők nem jön-
nek választás alá. 

— Temesvári főrabbi vá-
lasztás. Temesvárott a belvárosi izr, 
hitközség a mul t hó végén tartotta 
meg az elhalálozás folytán megürese-
dett fői al>bi szAk betöltésére a jelölését 
amely egyszeismint azonban eldöntöt-
te azt is, ki lesz Temesvár főrabbi ja . 
Amely végtelen ÖrönSmel vettük a hir t 
hogy (ír. Drechsler \JÍíifaát városunk 
nagy tehetségű fiatal rabbiját ch\ 
Kecskeméti makói rabbi visszalépése 
folytán egyhangúlag jelölték, ép oly 
sajnálattal vettük is a hirt, m e r t a je-
les szimpatikus rabbit ezzel el is ve-
szítettük 

— Képviselőtestületi hatá-
rozat. A községi képviselőtestület egy 
11 év előtt hozott jogerős halárovatot 
próbál t módosítani, hogy egy községi 
tanítót rákényszerí tse az ingyenes val-
lás oktatásra. A közigazgatási bizott-
ság e határozatot hatályon ki vili he-
lyezte, miután a községi iskolákban a 
gyermekek Int oktatásáról az illetékes 
hit felekezet tartozik sa já t költségén 
gondoskodni. A hit- és erkölcstani ok-
tatás kérdése és teljesítésére a feleke-
zeteknek at t tonomikus joga, a melyet 
a községi képviselőtestület saját hatás-
körébe nem szabályozhat és nem sza-
bályozhatott. 

— Beszámoló. Június 20 án 
hálánk és szeretetünk kifejezéseként 

minden feltűnést kerülve, egyénisé-
gükhöz s gondolkozásukln>z illően — 
ünnepeltük meg szerény körben de an-
nál igazabb érzéssel Bretz Berta és 
Lukes Ilona szeretett tanítónőnket, 
Mély* szivnő! eredő érzésünknek tol-
ni ácsol ói voltak mindannyiunknak —-
a megszánrálhalatlan tanítványi sereg 
— nevében Grünwald Vali és Ho'éczy 
Ida. Szeretett tanítónőinkéi ez a — nem 

sokat jelentő, de annál inkább átérzett 
— üdvözlés a könnyekig hatotta meg, 
lelkünk örömére hallottuk e meghatott-
ság érzéseit szavakba is önteni, a 
mennyiben a szerény üdvözlések lel-
kükben visszhangra találva, köszönetet 
mondot tak érte. A beszédek elhangzása 
után kedves tanitónöink, volt tanítvá-
nyaik tó! környezve tértek meg ottho-
nukba, hová mindannyiunk ez óha ja 
kisérte: A M indenható még nagyon 
soká tartsa meg és áldása kisérje, j ó l 
megérdemelt munkásságukér t ! Amint 
az üiinépségén jelen voltak láthatták, 
a volt növendékektől begyült 292 k-t 
ki tévő összegből két emléktárgyat vet-
tünk az ünnepel teknek. — Erről ez 
irto n — ön rnag un kkal szem ben - — kö-
tél ességün knek tartottuk emIitést tenni 
az érdekelt, adakozó volt tanitványok-

i ! Az ünnepséget, olőkészitö volt ía-
;ványoic rend ezösége. 

— Matur a-baL A szarvasi 
ág. ev. főgimnázium érettségi vizsgát 
tett tanulói jun ius h ó 29-én este az Árpád 
szálló szaletiija alatt Me túra-bálát rög -
tönöztek, amelyen nagys/.ámu közön-
ség vett részt. A mulatság amelyen 
ifjú lánykák és iíju emberek ropták a 
táncot, a hajnal i órákig tartott jó kedv-

— Érettségi vizsgálat A 
főgimnázium érettségi vizsgálatai jun ius 
hó 28 és következő napjain folytak le 
Veres József esperes és Moravcsik 
Géza kormányképviselő je lenlé tében. 
Az eredmény : 3 lett tiszta jeles, és 
pedig Sarlay Aladár, Krcsmár ik Gyula 
és Szántó Vilmos, 8 jó, és pedig Ba-
barczy Imre , Harsányi Dezső, Kegyes 
Zsigmond, Kraüsz Antal, Németh Lu-
kács, Szemző Imre, Szollár Pál, Wel-
ker Frigyes és Zguth László. A többi 
elégséges. A visszavetettek közül 7 
egyből, 1 többől lett elégtelen. 

— Fr 7iy képészeli tanul-
Q n m i y u t Mint a iapnk hirtíl ad ják , 
Drezdában nagyszerű nemzetközi fény-
képész napot rendeznek július havában , 
A szász király védnöksége és J á n o s 
György herceg díszelnöksége alatt tar-
tandó lény képésznapra, melynek foly-
tatása is lesz egy hossza tanulmányi 
e 1 ö adásb an, am elybet \ a lot ográfi a 
leguj ibb vívmányairól le*z előadás a 
világ legelső szakembereitől, mint meg-
elégedéssel és jóleső örömmel vesszük 
vá ro -unk kiváló, a fotográfia m i n d m 
nemének ismeretében eltemért szakem-
ber l iólh Béla szintén kimegy a kül -
földre. Az Ily vállalkozást hogy a leg-
nagyobb elismeréssel kell honorálni, az 
kétségtelen. Még az ö nagyszabású 
ismereteinek terjesztéséhez is hozzá 
fog járulni e tanulságos kirándulás, s 
bizonnyal a fotográfia legújabb talál-
mányaival nagy szolgáfatoll fog tenni 
a fotográfia müvés^eKMiek, egyben az 
ö elismert jó hírnevének. 



5 

IRODALOM. 
É r t e s í t ő . Érdeklődéssel és figyelem-

mel szoktuk átlápozgatni városunk két kul-
turális intézetének a főgimnáziumnak és a 
polgári leányiskolának évi működéséről ta-
núskodó értesítőit,- Főgimnázium un k értesi tő-
je ez alkalommal Mocskonyi Jó/.sef igazga-
tó gondos, kitűnő szerkesztésében jelent meg. 
Az értesítő bevezető tanulmánya Lang János 
tanár tollából került ki, ki nagy ügyeséggel 
és tudással a német nyelv oktatási módsze-
réről ir, rámutatván helycsen és találóan 
arra, hogy a nyelv oktatásnál eredmény 
csak a direkt módszertől várható minél több 
közhasznú beszédgyakorlattal. Az értesítő 
egyik újítását lccpezi, hogy megemlékszik a 
tanárok egyházi, társadalmi és irodalmi te-
vékenységéről. is ; az itt közölt adatok rávi-
lágítanak tanártésiüJetünk fönti irányban ki-
fejlett, nagyarányú munkájára. Megemlékszik 
az értesítő az ifjúsági egyesületekről is, a 
melyek közt legfontosabb helyet tölti be a 
Vajda-önkepzőkör, amely dr. Nemes Béla 
iránzitása alatt áll és amely már 106. tagot 
számlál. 

A jövő iskolai évi beiralások szept. 1-5. 
napjain d. e. 9—12-ig, d. u. 3—4-ig lesznek. 

A tanú'ókra vonatkozó statiszlikai ada-
tok közül közöljük: Volt a gimnáziumnak 
406 tanulója, ebből 218 ág. h. cv., 37 ref„ 
82 rom. kath,, 8 görög keleti, 1 unitárius 
és 44 izraelita vallású. Magyarnak vallotta 
magát 380, 5 németnek, 5 tótnak, 2 román-
nak, Illetőségükre nézve volt 202 helybeli 
55 megyebeli és 133 más megyebi. Maga-
viselet tekintetében 271 jó. 107 szabályszerű, 
12 kevésbé szabályszerű. Előmenetel tekin-
tetében 20 jeles, 58 jö, 204 elégséges, 37 
egyből elégtelen, 37 keltőből és U többől 
elégtelen. 

* 

Az m. kir. állami polgári és elemi 
leányiskola értesítője Weinberger Fanni az 
intézet jeles igazgatójának komoly, kiváló 
szerkesztésében jelent meg; Nemes és szépen 
emlékszik meg benne az intézet elhunyt 
gondnoksági elnökéről, Mikolay Mihályról és 
Scholtz Gyuláról, az elhunyt lolkész-hitokla-

kább benyúj tsák, mert a későben ér-
kezők figyelembe vétetni nem fognak. 

Az állás javadalmát képezi évi 
1500 korona készpénz. 

A megválasztandó föpénztárnuk a 
szervezési szabályrendelet 18. §. 9„ 
pontja értelmében, tartozik fizetésének 
egyszeres összegét készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírban megválasz-
tásától számított 15 nap alatt óvadék 
gyanánt letenni, vagy pedig megfelelő 
értékű ingat lanokra telekkönyvi beke-
belezés által saját költségén kétszeres 
mérvben biztosítani. 

Az emiitett állásra vonatkozó vá-
lasztást Szarvas község képviselőtestü-
letének. jelölése alapján f. évi július 
lió 8-án délelőtt fogom megejtetni, 

Szarvas, 1909. évi jun ius hó 26 
Dr. Wicland, s. k. 

főszolgabíró. 

VI 
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Megemlékszik a tanitó-testiilet társa-
dalmi munkáságáról is, a mely főkép a 
Szarvasi Lcánycgycsíilot fejlesztésére irányult. 

Volt az intézetnek 149 tanulója, ezek 
közül 146 magyar és csak 3 idegen ajkú, 
illetőségre 114 szarvasi, 23 béícésmegyei és 
13 más megyebeli. 

A tanutók (elvétele a jövő iskolai évre 
szeptember első 4 napja in történik. 

Mindkét értesítő Sámuel Adolf nyom-
dájából került ki. 

Békésvármegyébez tartozó Szarvas 
nagyközségben lemondás folytán meg-
üresedet t községi föpénzlárnoki állásra 
ezennel pályázatot hirdetek, s felhviom 
mindazon érdeklödökef, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy életkoru-
ka t és erkölcsi maguk viselet ét taniisitó 
btzonylatíal fe Is/ereit pályázati kérvé-
nyüket hozzám folyó évi júl ius hó 
6-áoak délutáni 5 órájáig annyival in-

A szarvasi kir, járásbíróság 
tele kkönyi ha tóság köahirré 
hogy dr, Bikádi Antal ügyvéd á 
kép viselt Madarász Györgynek Orosz 
Jul iánná elleni 50 korona tőke köve-
telés és jár . iránti végrehajtási ügyé-
ben a gyulai kir. törvényszék (A 
szarvasi Kir. járásbíróság) területén 
lévő Kondoros község ha tá rában 
fekvő a Szarvas kondorosi 443. 
szt jkvben felvett A f 1, rszámu 
6288—6295 — a —2 —110 hrszámu ház 
és 300 • öl udvarnak Orosz Jul iánná 
nevén álló felére a C. 1. 2. rsz. alatt 
Lehoczki J á n o s és neje Bracsok Anna 
jávára bekebelezett szolgalmi jog fen-
tartása mellet az árverést 637 korona 
mint ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlan az 1909. évi julius 
hó 15-ik napján d. e 9 órakor 
Kondoros községházánál megtar tandó 
nyilvános árverésen eladatni fog de a 
kikiáltási ár 2|3-án alól nem. 

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
bánatpénzül készpénzben vagy az 1881. 
évi LX, t.-c- 42 §-ában jelzett árfo-
lyammal számit ott és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. szám alatt 
kelt igazságügyi mi materi rendeta t 8 
§ ában kijelölt óvadékképes ér tékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. évi LX. t.-c, 170 §~a 
értelmében a bánatpénznek a biróság 
nál előleges elhelyezésénöl kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kir. járásbíróság min ' telekköhy-
vi ha tóság . 

Szarvason, 1909. évi ápr. hó 13 
SCHABATKÁ, kir. j á r á s b u ó . 

F izeSü i jk e l ö a „ S z a r v a * & 

h e t i l a p r a , o l c s ó á r á i j á l f o g v a 

g a z d a g ter jcdelcn>n><l jcl<i) ik 

isi hirt tóivl írni 
A szarvasi kir,. járásbjróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
dr. Szemző Gyula ügyvéd által kép-
viselt Békéaszenlandrási Takarékpénz-
tár rtg. végrehaj tatónak Novod onszki 

ihály és neje végrehajtást szenvedők 
elleni 400 korona tőkekövetelés és jár . 
iránti végrehajtási ügyében a gyulai 
kir törvényszék (A szarvasi kir. járás-
bíróság) területén levő Szarvas község 
határában fekvő a szarvsi 2843 sztj-
kvben B 1080 — 81 rszám alatt fel-
vett 1 hold 026 • - Ö 1 hegyes düliö-
beli szántóra 2 9 1 korona és a Szarvasi 

34 3 sztjkvben felvett B. 1687—1638 . 
rszámu 1 hold 472 Q , q 1 és 1 
hold 472 s/i2 • öl hegyes düllöbeli 
szántóra ar árverést 388^K. ézennel 
megállapitott kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fentebb megjelölt in-
gatlan az ¡909. évi augusztus hő 
10-ik napján délelőtt $ órakor e 
kir. jbiróság mint tkvi hatóság hivata-
los helyiségében megtar tandó nyilvá-
nos árverésen eladatni fog, de a ki-
kiáltási ár 2|3-án alól nem. 

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingat lan becsárának 10 százalékát 
bánatpénzül készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-c. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. 
november hó 1-én 3333 szám alatt 
kelt igazságügyiminiszteri rendelet 8 
§ - á b a n kijelölt óvadékképes érték pa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-c. 170 §-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróság-
nál elöl eges el h elyezéséröl kiál litot 
szabályszerű elismervényt álszolgáltátni. 

Kir. járásbíróság min t telekkönyvi 
hatóság. 

évi n vason, 
hó 3-ik napján. 

SCHABATKA, kir. járásbiró 

1253 — 1909 tkvi szám. 

dr . Oláh 

A szarvasi kir. járásbíróság mint 
i hatóság közhírré tészij hogy 

Antal Őcsödi ügyvéd által 
képviselt Öcsödi t akarékpénz tá rnak 
végrebajtatónak 0 ! á h Béni és társai 
végrehajtást szenvedők elleni 2265 K. 
tőkekövetelés és já r , iránti végrehaj-
tási ügyében a gyulai kir törvényszék 
(A szarvasi kir. járásbíróság) terül e-
tén lévő Öcsöd község ha tá rában fek-
vő az öcsödi 4442. sztjkvben A f L 
rszám alatt felvett 1275 — 1 2 7 9 — b - 2 — 
b — 2 — a —3 hrsz. 6 hold 1400 • «1 
semikbeli szántóra és legelőre az 
árverést 2672 korona mint ezennel 
megállapított kikiáltás á rban elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingat lan 
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az 1909. évi fulius hó 26-ik nap-
jén d. e. 9 órakor Öcsöd községtyí-t 
zánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is 
m eladatni fog de a kikiáltási ár 2|3-
án alól. neni? 

v . Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
bánatpénzül készpénzben, v á g / az 
1881. évi LX. t.-c, 42 §-ábau jelzett 
árfolyammal számítolt és az 1881, 
évi november hó 1 én 3383 száin 
alatt kelt igazságügyxmitiiszteri rende-

* let 8 § -ában kijelölt ó v a d é k k é p p ér-
ték p'apiVban a kiküldött kezéhez le-
tenni avagy az 1 8 8 L LX. L-e 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiálli-
tott szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 

Szarvason, 1909. évi márc . hő 29. 

SCHA.BATKA, kir. jáiásbiró. 

(/. Amerikai, Diana, Margit, Ibolya, Ideál 
eV tej-crém kapható L i t a u s z k y P á l fod-
rásznál, ahol ezen kívül minden pipere és 
tpallett cikkek - nagy raktára van, n, m.: 
legújabb* francia, angol, német és honi 
gyártmányú * illatszerek, szappanok, hölgy 
pórok, fogápolási cikkek, szivacsok, hajfes-
tékek, fésűk, kefék, hajcsontok, köröm ápo-
lási cikkek sLb. Még az itt felnem sorolt 
cikket is szintén raktáron tartok. 

Kiváló tisztelettel: 
* 

LUtntszky Pá?, 
fodrász terme pipere és 

toallett raktára. 
B.-SZARVAS. 

Ugyanott egy jó fiu tanoncul felvétetik. 
• 2—3 
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j u t ányos áron felvesz a 

„Szarvas és Vidéke u kiadóhivatala. 

as es^Jiíeny és a magy ir nemzet 
törekvések leghívebb, legtiuérebb szó-

szószólója. 
A m a g y a r ú j s á g í r á s s^. . n z á c i ó i 
A magyar közönség legkedveltebb lapjai 

Tessék mutatószámot kérni! 

A N A P U J S Á G V Á L L A L A T 

A NAP ujságvállalat esti lapja. 
A Nap előfizetési ára : 

Bgész évre — — -<- líí Iv. - f 
Félévre — — — — H K. - f 
Negyedévre -— — 4 ÍL — f 
Egy hónapra — — 1 K. -10 f 

ligyos szám mindenütt 2 krnjeár. 

Érvényes 1909. május 1 - tők — 

Mezőtúr ind, é. 2 29 n. 
érk* „ 315 
ind. „ 3'27 „ 

Kisszénás érk, „ 4'14 „ 
Orosháza érk. „ 5 35 „ 
Mezőhegyes érk. n, 7'55 „ 

1215 n. 5'40 
V03 é. 6*28 

6 38 
7'25 
8'40 

2-12 V 

a 
» 5-40 

Mezőhegyes ind. — — n 
Orosháza ind. é* 5*55 „ 
Kisszénás érk. n. 7'lft » 
Szarvas » j ^ f » _ md. „ 8'4-i „ 
Mezőtúr érk. „ 9'30 „ 
A nappali idő iéggeli 6 óráiul esti 5 óra 

9 percig terjed. A számjegyek előtt levő 
lü k é , ' éjjeli, u. • nappali. jelent. 

918 
l l 'Í7 „ 

i-'fi „ 
1 44 „ 

6'07 
716 
813 
8.23 
9 10 

A i w ujsagvaiiaiat eioiapja-
A Fidibusz előfizetési ára: 

lígész évre — — — 6 K. — f 
Félévre ~ — — — 8 IC. - f 
Negyedévre -- ^ - — 1 K. 50 f 
ügy hónapra — — — Ív. 50 f 

Egyes szám mindenütt 5 krajcár. 

^ fel a J ,^ r tId.iTD-a.Sí2:ra, f r 

l e g r a . l á " b " b egT3T f é l é v r e 

jj e l ő f i z e t , I i i g r y e x x 

a>!2 1 9 0 8 . é v r e © s s ó l ó d í -

s z e s „ ^ X D D I S T T B S J -

Szarvas nagykuzség nlóliroít elöljáró-
sága a hon védelmi ni. kir. m inisier ur 
458-14—"M. sz rondelíHe alapjáti ezenne 
közhírré teszi, hogy a pécsi v»gv Jiagyvára-
di m. kir. honvéd hadapród iskolaban az 
1900 - 1 í)l0 Uiijév kezdetén belulm.iidö ala-
pítványi helyre pályázat hirdeltelik. 

A [júlyíizali kérvények iegkósuhl) jnlius 
hó 12-ig adandók he nz elöljáróságnál, 

A pályázaii fellélclí'k a hivatalos órák 
alatt a fnjegyzöí irodában megtekinthetők. 

Szarvason, 1900. évi jiinius ht'i 11-en. 

Az olóljárósíig nevéhíMi: 

ár í.ajns, s. k. 
fóieiívző. 

Ivíívács Jánoss. k 
•k LM), 

L ' 

t3 t 

& z o d a t f z g y á r o & , 

Szobadísz festéseket 
saját rajzaimmal elő-

állítok. 

^Legmodernebb és leg 
bujább sablonokkal vál-

lalok a legegyszerűbb 
munkát. 

Van szerencslrn a nagyárdeinü KÖ/ONKÉG hí CMCS (ndomásáni liozni, hogy 
Jókai Mór nloza 139-ik alatt, fingul Izidor nr saját h á t i b a n »szoba 
lostö ós mázoló n)ühelyl nyí-oiUmt 

A mai modern kornak me»ÍVIel() szoba^ disz , templomleKiésí, niázolást, 
íiranyozá^t, továbbá selynt »kre, inindenlélo elöiMjzoláHt és ros-tósí. elvállnlok, 
u^y^zirvléti ruha- és más e^yeb bimzfeekre elöraj/.okat készítek. Arra torok-
s / j m , hogy a t.agyérdr\\\ij knyj)nség*et njunkáounal numh'nföle lekintrtben 
kielégítsem. Szives pMrifog'ását kérve a nagyérdemű közönségnek 

in i imbam kiváló tiszíeletlel 
ts»sz 

ÜgyantU egy tanuló 
is felvétetik. Ki szol aleK'Ő, in izoló ós aranvozé. 

Olcsó és metjbízíialó 
kiszolgálás. 

uau 



)9. jylius 4. SZARVAS ÉS VIDÉKE 

Szarvas nagyközség alolirolt eldl-
jáiÓHága közhírré teszi, hogy a járási 
főszolgabíró urnák 3880 —1908. ikt. 
szám alatt kiadott pályázati hirdet-
ménye alapján a községi főpénztárnoki 
állás betöltésére határnapul 1909. évi 
juíius hó 8 napjának délelőtti 9 órá-
ját tűzte ki, mely nap ra a választó 
közönséget a községháza udvarára 
ezennel meghívja, 

•. > * zarvas, í yoy , evi junius 
Az elöljáróság nevében ; 

ár Lajos s. k. Kovács János s. k. 

4 5 5 — 9 0 9 . vht. szám. 

Alulírott bírósági végrehajtó a 
szarvasi kir. járásbíróság 1909. V. 
B03—'1. szu végzése folytán közhírré 
teszi hogy vb. König Ábrahám csőd-
tömegéhez larlorcó 1206 kor. becsérté-
kii ingóságok u. m . : szobabútor , fű-
szeráruk. italok és berendezés S'/arva-
son Szt. István Király-ut 356. sz. a 
¡909 évi mlius hó 9-én d u 3 
Órakor a legtöbbet igéi önek kész-
pénzfizetés imdlett bírói árverésen 
eladatnak. 

Szarvas, 1909. junius h«4) 29 én. 
Bíró Zsigmond, bír. végrehajtó* 

ha valaki elrontotta gyom-
rát elvesztette étvágyát, vagy 

székszorulásban szenvedett $ ebből kifolyó-
lag gyomorégése gyomorfojdalma vagy fej-
fájása támadt, vagy nagyon el hízott, kény-
telen volt az undorito izti keveréket pílu-
lákat, teákat vagy keserüvizet használni, 
melyeket igen gyakran gyomra nem türt 
meg s azokat ki is hányta. 

szükségtelen magát sanyargatni 
mert az 

ze a legkellemesebb, hatása pedig minden 
eddig létező hashajtó és gyomot javító ké-
szítménynél sokkal jubb. Nem csak felnőt-
tek, de a gyermekek is igen szívesen beve-
szik s még csecsemőknek is adható. Ha 
éves előtt megeszik 1 vagy 2 darabka 
Indra-cukrot, akkor bármily erős székreke-
dése is van, azt görcsök és erölködésí fáj-
dalmak előidézése nélkül 1 vagy 2 óra 
alatt megszünteti. Ma pedig éves után be-
vesz 1 darabka inda-cukrot, akkor gyomra 
kitűnően fog emészteni s étvágya hatalma-
san fog gyarapodni és székszorulása soha-
sem lesz. Ha gyomorégést, savanyu lelbö-
fogéGt érez, 1 darabka Inda-cukor azonnal 
megszünteti azt, A ¿ok, kik túlságosan el-
híztak és karcsúbbak akarnak lenni, egy 
bizonyos ideig használják rendszeresen az 
Inda-cukorkát s rövid idő alatt tapasztalni 
fogják altnak kitűnő hutását. Szóval az 
Inda-cukor a legjobb gyomorszabályőzó, 
Minthogy pedig egészségünk alapját a gyo-
mor rendes működése képezi, mert ez veszi 
fel a táplálkozásra szánt ételeket italokat s 
azokat megemésztve, vér alakjában a testbe 
juttatja, azh't használjunk állandóan Inda-cu-
korkát s akkor gyomrunk mindig rendben lesz 

Kapható mindmíMt! 
Ára 1 tekercsnek (1.0 darab) 40 fillér. 

Készíti x Ba lázsov ich Sándor 
sepsiszentgyörgyi Korona gyógyszertára és 
székelyföldi gyögytermékeket feldolgozó 
szak-aboratoriuma, Sepsiszentgyörgy 

Középponti raktár. 10—10 
' Budapest, VllL, József-utca 35—37 

K«0¥«S ü t < M 115 S z á n j ú b á z * l a d ó . É r t ? k « z b e t i ) i kth*t NUCSINRy PÁL 
t ú l a j d o Q o S o á l . 

Eredeti O t tö benzin-lokomobilok 

> > O) 
M tn 

55 « 
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<x> co r-4-CÖ 

O V 
CO 
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benzin-, petrolin-, világi tógáz,- földgáz,- és szivógázmotorokat 

1—1500 lóerőig gyárt 

elismert elsőrangú, versenynélküli kivitelben csakis 

LANGEN és WOLF Motorgyár, - Budapest V I Váci-körut 59. 

k e r t b t I y i s é g n > e g 0 y i t á s a . 
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek b. tudomására 

adni, hogy a díszes és kellemés kerthelyiségemet megnyitottam, 
ítí 
ifi 1» 

® különböző hűsítő italok pontos kiszolgálás. 
A n. é. közönség becse* pártfogását kéri f 

Renglovich, szállodás 

r-M ÍCUVTCtr VSHÖtuiWqWTM Í̂ ÍÍL i i 

I VI 
V 

<li 

CLAYTON & SHUTTLEWORTH; 
f B u d a p e s t ^ V ó o a c i - l t ö r t i t 6 0 , ^ 

I t t á l a tegjutánvosabb árak mel lett » J á n l U t n « k * 

Locomobil ésf gőz cséplőgépek, 
izalmakazalozók, JérgAny-csóplőgópek, lóhere«cséplök* 
tisztító-rosták, konkoiyozók, kaszáló- és aratógépek* 

azénagyUJtők, boronák, sorvotőgépek, Plánét |r. 
kapálók, szecska vágók, rópavágók, kükörlcza-

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemet 
aczól-ekék, 2- ós 3-vasu ekék ót mlndan 

egyéb gazdasági gópelL X 
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Szarvas nagyközség alolirott elöl-
járósága a vármegyei tíizrendészeti 
szabályrendelet értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy pernyét és hamut 
lelocsolás előtt a tűzhelyről kivinni 
nem szabad, a község belterületén, a 
szabad bán való tüzelés, szérűk, kazlak, 
csü.iök és íélszerek közelében a do 
hányzás tilos, takarmány nemüeknek 
a tüzrendészeti szabályrendeletben meg-
engedett mennyiségen felül a községbe 
való• bevitelétől mindenki t*rtozkodjék. 

Figyelmeztetik egyben a lakosság, 
r hogy a szabályrendelet 5. § ához ké-

pes minden háztulajdonos udvarán 
legalább egy hektóliter űrtartalmú hor-
dóban vagy kádban, a nyár folyamán 
állandóan Vizét és egy legalább 5 mé-
ter hosszú létrát, tüzhorgot és egy 
szikrafogö pamacsot tartani köteles. 

Szarvai, 1909. évi junius hó 

Az elöljáróság nevében : 

& - Kollár Lajos s. k. Kovács János s. k. i» • 
* főjegyző, áh • -v i I 
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Sámuel) Szárvas, 
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