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M £S2TÖSÉG 
áojiĉ oy»íjt fi, hova n lap pzollomí róaxcl iílolft küzlemónyclc 

küldendők, 
Nyilttérben egy sör közlési dija 50 fillér. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

Felölös ssíorkeazlo ; 
S á m u e l K á r o l y . 

oriot, a geniális aviáior mese-
szerű sikeréről persze Szarvas is tu-
domást vett. A La Manche cstüovwí-
nnlc a levegőben történt átszelése óri-
ási lelkesedést kHtett nálunk is, Szarvas 
mindig kitörő lelkesedéssel szokta fo-
gadni a technika vivn lányait. Igaz 
ugyan, hogy a gőzmozdonyiiak első 
izben nálunk tervbe vett alkalmazása-

'SEEEBSSä 

KIADÓHIVATAL: 
Beliczey-ul 9. számú ház, hova az QÍö£i/elégi és a íiirdeiéui 

pénzek küldendők, 
Előfizetési dij: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K 
Negyed évre 2 K, Egyes szám ára: 20 fillé 

mm 

* e v a r l a k o s s a g a hatalmas el-
lenállást (annsitott, de ennek, mint a 
krónika hitel es<>n bizonyj tj a, alapo s 
oka volt. Eleink a fuvarosok érdekeit 
védelmezték, mikor nem engedték nv*g 
hogy az országút mellett u vas sin is 
összekössön bennünket a világgal. 
Aztán meg csodálatosan finom érzé-
kükkel mintegy iclepathiáltak már ak-
kor Blériot találmányával. Megérezték, 
hogy lesz a vasútnál egy tökéletesebb 
a forg^om érdekeit jobban kielégítő 
jármú is. Lám, nem csalóclfak. És ha 
időközben kénytelenek is voltunk a 
vasútnak egy nagyon csekély tért ideig-
lenesén átengedni, örömünk most an-
nál nagyobb, hogy ezt is csak a meg-
fontoltság lassúságával tettük, mert a 

mi veszteségünk a repülőgép uralomra 
jutásával milyen parányi más városo-
kéhoz k S,pest, melyeknek hatalmas va-
sú tai mellett mi csupán egy vicinílist 
helyezünk lomtárba. Szóval Szarvas 
módosított egy szállóigét és enivk uj 
formája : Lassan épils vasutat, tovább 
érsz I Ez aztán igazat ad nekünk ab-
ban. is, hogy jó volt várni a Szarvas < 
Mezöb'ir ény-Kuns7,eiíimár toni li. érde-
kű, keskeny vágánya vasút megépité 

* 

mikor szarvast rendezett 
tanácsú városnak titulálták. Minthogy 
azonban a tanács volt rendezett, maga 
a város nem. hát nagyközség lett be-
lőle. Remélték, hogy a rendezett tanács 
administrációnális költségeinek megta-
karításából. maga a város lesz rendez-
hető. Nem vált be a rexnényíik. Adót 
ugyan ma is csak épen olyan rendesen 
sőt még rendesebben kell fizetni, mint 
hajdanában, de rendes világításunk, 
rendesen öntözött, kikövezett utcáink, 
rendes szinházu tik bizony nincsen. 
(Azaz hogy van „egy" rendesen ki-
kövezett utcánk, de az csak gyalogjá-
rók számára vau kinyitva, aki pedig 
kocsin jár, az ne járjon arra. Ez bizo-

nyára a demokratikus közfelfogásnak 
a kövei kezménye, mely inkább haj-
landó a szegény gyalogost, mint a 
hintó urat oltalmazni. A ki pedig sze-
münkre vetné, hogy az ismétlés bűnét 
követtük el, annak szelíden üzenjük, 
hogy Kató is sokszor elmondta: „Oe-
terum censeo, Carthaginem delendam 
esse }" és karthagó elpusztult, De — 
és ezt akár esküvel is készek vagyunk 
megerősíteni — mi nem hisszük, 
hogy eredményesen censeálunk. 

A v/a$(it. 
A törvényhozás tavaly öt, a ke-

reskedelmi kormány 4 vasút építésre 
adott engedelmet. A m. kii\ államva-
sálak hálózatán szükséges és két éven 
belül végzendő épitkezési beruházá-
zásókra az 1908. XXXI. törvény cikk 
110,200.000 koronát, forgalmi eszkö-
zök beszerzésére és felszerelésekre pe-
dig 92,330.000 koronát engedélyezett 
a törvényhozás. Ezek a rendelkezések 
kiegészítik az 1907. évi 29 tcikknek 
rendelkezéseit, amelyek 90,090.000 ko-

A n>agáoy papja. 
Itt a magányban újra megtaláltam 

Bolyongva siró tévedt lelkemet, 
És hull a könnyem csendben, lassú árban) 

a mezőkre a 

A földre fekszem s bámulom a 
Könnyezve, dúltanjő a szerelem, 

8 ha a kihall mezőn senkise láthat) 
Sötét dalok lömjénjét égetem. 

Holt bánatom hammt fejemre hintem, 
Hkár imáié agörbed a gerinem, 

A multak gyásmenelje felkeres 

És hallgatok merev ajkkal, kevélyen, 
Magamra húzva éjsölél kedélyem, 

Mini bús csuhát a zord szerzetes. 

Kosztolányi Dezső. 

A v/̂ rkli. 
A külvárosi kis földszintes ház udva-

rán az asszonyok már nagyon türelmetlenül 
várták férjüket. Del volt Az egyik asszony 
pedig, aki rendesen utoljára szokott a fő« 
zéssel végezni, ép most i zürte le a levest. 
Ez egyszer ő som késett s igy van rá kilá-
tás, hogy az udvar csendjét semmiféle lárma, 
veszekedés nem zavarja meg. M asszonyok 
egynémelyike a konyha ajtóban áll s türel-
metlenül tekintget a kapu felé. 

Asztalos István felesége pedig dühében 
tépegeti már a köténye sarkát s mikor már 
sehogy sem tudja magát türtőztetni, odaszól 
a szomszédságába, 

— Aztán siessen az ember a főzéssel, 
do hol a fészkes fenében vannak, m^rt hi-
szen egy se gyiin ? 

Abban a pillanatban fordult be a ka-
pun a szomszéd asszony féije. Derék, szá-
las ember», fekete, tömött bajusszal. Kis rö-
vid szárit pipáját a kezében tartva siet vé-
gig a keskeny, ele hosszan elnyúló udvaron 
s köszönget jobbra balra az ajtóban vára-
kozó asszonyoknak* 

Asztalosné oda is szól hozzá, amikor 
elmegy mellette: 

— Nem látta valahol a férjemet, Van-
esik ur ? 

— De láttam, jönnek már utánam. 
Asztalosné fogja magát s kiszalad a 

kapu elé, de már akkor egymásután sietnek 
befelé az éhes férjek, 

Néhány másodpercz múlva déli csend 
van az udvarban s csak néha hallani egy-
egy pör cellán tányér vagy kanál csörömpö-

A szegény ember igen hamar végez az 
ebédjével, sem ideje, sem, sem enni valója 
nincs hozzá, hogy sokáig elhúzódjék az ebéd 
nála. Az egy órás ebéd idői ügy osztja meg, 
hogy abból még egy félóra pihenésre is jut 
s a mikor a kanalat leteszi, előveszi a pi-
páfát s kívül a küszöbre vagy ha nagyon 
alacsony a földszintjétől kihozza a zsámlit 
ráül egy kélyes sóhajtással s élvezi az arany 
szabadságot egy félóráig. 

Az ebéd csakhamar véget ért s a fér-
fiak követve á régi szokást, egyenként las-
san-lassan elfoglalták helyüket a küszöbön. 
Az apto gyerekek is összeverődtek az ud-
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SZARVAS ÉS* VIDÉKE . augusztus 1. 

engedély ezteic a magyar 
lamvasuták beruházásaira, ngy, hogy 
a magyar vasúti forgalmi részvénytár-
saságtól megvett 3175 drb* teherkocsi 

:ona r vagyis 
illérrel együtt 4 év alatt tö 

300,000.000 koronát fordítunk a ma-
gyar kir. államvasutak beruházásának 
pótlására. Amihez még hozzászámiihat-
juk azt a 12,806.000 koronát, amelyet 
az állam vasgyárak kibővítésére és föl-
szei élésén Ok kiegészítésére engedélye-
zett az 1908. évi 31 tcikk. 

Ez a nagy összeg is azonban a 
legesleg sürgősebb szükségletek kiegé-
szítésére elégséges és annak legalább 
még kétszerese lenne szükséges ahhoz, 
hogy a folyton növekedő forgalomhoz 
képest némileg tűrhető állapotokat te-
remtsenek- Tudjuk, bogy itt súlyos 
pénzkérdéssel ájlunk szemben és bogy 
annak megoldása nem a kormány jó-
akaratán múlik, reméljük azonban 
hogy a korpiány folyton figyelemmel 
fogja kisérni ezt a nagy kérdést és ál-
dozatok árán szünetlenül orvosolni 
fogja a naponkint mindinkább érezhe-
tőbbekké való hajókat, mind a sze-
mély-, mind az az áruszállítás terén ; 
még fogja szüntetni a folytonos késé-
seket, az áruszállitáenál, a póthatáridő 
folytonos hirdetését, a számtalan bal-
esetet, amelyek rengeteg ember- és 
pénzáldozatba kerülnek és végül meg* 
fogja szüntetni a vonaton szolgálatot 
teljesítőknek még mindig nem orvosol* 
overvvorkingját, a baleseteknek az egyik 
főindo'kát. 

A befektetésnek és az ü/ieti kia-
dásoknak a bevételekkel arányban nem 
álló növekedése a kereskedelmi. kor-
mányt arra indította, hogy a magyar 
kir. államvasutak mind személy díj sza-

vai* közepén s váriák a verklit, melynek 
ütemes dallamát már át lehet hallani a 
szomszédból, Az asszonyok meg benn el-
mosogattak. 

Néhány perez múlva recsegve nyílik a 
kapu s dübörögve dalik, be >a verkli ; az 
apró gyerek sereg körül fogja és felhangzik 
az isteni muzsika, a kicsinyek egynémelyike 
táncr is kerekedik, ott tippeg egy két ősz-
ien dőb kis lányka és a muzsika az ö vére 
is nyugtalanságra ingerli, egy helyben em 
legeli olyan szent bárgyusággal apró kis lá-
bacskáit, mintha csak kitanították volna rá, 
pedig senki sem tanitotta, ő maga kitalálta. 

Az asszonyok is félre teszik a moso-
gató rongyot és odaállnak az ajtófélfának 
neki támaszkodva, ha nem szégyenlenék, 
ugy felgyűrt kézzel még tánezra kerekedné-
nek, De hétköznap a férjek is lomhák és 
unalmasak, még vasárnap inkább rá lehet 
őket szedni ilyen bolondságra. 

És ebben a gyönyörű ebéd utáni idill* 
ben belosüvöH a malom kürtje és a gyár 

'tv : 

bását felemelni készül A kereskédővi-
ágnak igen nehéz a helyzete ezzel al 
fölemeléssel szemben. A magyar kir. 
államvasutak kimutatása szerint üzleti 
fölöslege a kiadások foly:onos nőve, 
kede^e következtében évrőhévre csök-
ken (1906-ban 104.7 millió korona 
fölösleg, 1907-ben 88.9 millió, 1908-
ban körülbelül 70.000,000 korona), 
ügy, hogy a két és fél miliárd koro-
nát meghaladó beíektetési töke kamat-
szükséglete 115 millió korona nem / e -
lik ki belőle és tetemes kiegészítésre 
szorul az állam egyébb bevételeiből. 
Ily körülmények közt logikusnak és 
méltányosnak látszik, hogy azok járul-
janak a nagyobb szükséglet fedezésé-
hez, akik a vasút előnyeit is - éjvezlk, 
t. i. ; az utazó és saálli'ó közönség. 
Viszont azonban kétségleien, hogy a 
szállítás megdrágítása iparunkat és ke-
reskedelmünket érzékenyen fogja súj-
tani és nem vigaszunk az, hogy az 
osztrák és porosz díjszabás nagyjában 
nem olcsább, mint á milyen a magyar 
clijszabás 'les?:. 

Az os/trák és a porosz inkább 
bírja el a drágább szállítási, mint a 
senge (s fejlődésben levő magyar-
ipar, amelyet minden drágítás létfelté-
teleiben támad meg. A rendesnél na-
gyobb fontossággal bírnak ebben az 
esetben, ha a kormány minden irány-
ban a legkisebb részletekig (erjedő, 
helyesség és általános jelleg tekinleié-
ben feltétlen megbízható információk-
kal látatnék el az érdekelt ipari és ke-
reskedelmi körök résziről, különösen 
abból a célból, hogy oly viszony la-

1 tokban és oly szállítmányokat illetőleg 
1 alkalmaztass ék a dij tételek felemelése, 

amelyet az államra né/^e a lognapyobb 
l 
! jövedelmezőség mellett sem séritk az 

ipar és kereskedel em érd ékelt, 

morusággal megcsókolja kis győrekét s elin-

Az ily általános kihatási s külö-
nösen az el^rel ál hatóan a refbrmátió 
in pejus jeliegével bíró ujitásoknál fáj-
laljuk leginkább a kereskedelmi érdek-
képviseletnek túlságos széttagoltságát, 
Ily esetekben w egyes kamarák és ke-
reskedelmi egyesülések által összegyűj-
tött anyag együttes feldolgozása alap-
ján adott egységes vélemény a legki-
sebb részletekben is annyira domináló 
lhatással volna, hogy kész lehetetlenség 
enne előle elzárkózni. Országos, a hír 
vatásbeiiek minden í-gyes tagját any-
nyira közeli.öl érintő kérdésekben mel-
lékes az egyes testületek nagyobb 
vagy kisebb mértékben való érvénye-
sülése. Egyedül fontos a hazai keres-
kedelem és ipar általános érdeke. 

X Szabadságon. Kollár L a -
jos városunk főjegyzője augusztus 1-
t.ől kezdi m % 4 hétig tartó szabadsí-
n 

— Munkára, egy óra van 1 
Az emberek lassan, kedvetlenül folsfcc-

pelőzködnek a küszöbről s kiki fáradt szo-

Csak Asztalos nem mozdul, ott ül a küszö-
bön, főjét ráUmasztja kérges tenyerére s 
hallgatja verklit. A felesége unszolja is már. 

— Krigy, elfújták az egyet. Megbün-
tetnek. 

Ráérek, nem megyek. 
— A Váncsik is elment meg a többiek, 

nincs már itt senki. 
— Mi közöm máshoz V Akkor megyek, 

amikor akarok. 
— Jól van, a te bajod ? 
Ez alatt a verkli belclíczdeu az utolsó 

darabba, a Malsaillaisbe. . 
Asztalosné nóta hallatára íelegyene 

sedetfc, a szemei izzó tűzben égtek s ugy 
érezte^ hogy ez az indu-ó neki szól, aki 
gyűlöli a rabszolgaságot, aki mindent gyűlöl, 
ami a ,,muszáj"-hoz van kötve. 

Olyan diadalmasan állt ott az ajtóban 
az öntudatos ember, hogy a szabadság vágy 
örök szimbólumát jelképezhette volna. 

— Menj már fiam. 
ISrro ö tajtékzó dühvel földhöz vágta 

kis pipáját s odaorditott az asszonynak : 
ic 1 Ma nem dolgozom 

X Mlvaíalvizs gálát. Tury 
Mihály pénzügyi tanácsos, számvevő« 
ségi fönök ju'ius hó 28 án vizsgálta 
meg a szarvasi főbírói hivatal kihágási 
ügykezeléáét, valamint a járási szám-
vevő Székely L'ijos működésít. A vizs-
gálat alkalmával a számvevőségi főnök 
mindent a legnagyobb rendben talált. 

Verseny tárgyalási hirdet' 
mény. Szarvas község képviselőtestü-
letének 93 — 1909. s/ámu határozata ér-
telmében, a meglevő aszfaltjárdák lé-
tesités 'fmimká'a 'amak biztositása cél-
jából zárt aján lati verseny lárgyahis 
hirdettetik. Az átlVk telendő, illetve 
újonnan léhfsiU ndö járdaterülct circa 
1030 m. 

A versem ytárgyal ásón r é szt vehet 
minden, a jelzett munkák kivitelében 
gyakorlott hazai vállalkozó. Az 1 ko-
ronás bélyeggel ellátott, szabályszerűen 
kiállított, lepecsételt és aláirt ajánlatok 
,,Ajánlat a Szarvas községi nsz 1 altjár-
daburkolafc javítására" cin un el folyó 
évi augusztus hó 21 -ének délelőtt 10 
órájáig nyújtandók Le Szarvas község 
ikf adóhivatalába. 

i!*eierdy Andor, 

3 d i r e k t o r pá lyáza t a* 
A sz in i igy i b i z o t t s á g ü l é se . 
A szarvasi szinügyi bizottságnak 

pályázati hirdetményére julius hó 30-
ig 3 mm direktor pályázta meg a 
szarvasi színházat és paciig; dr. Far-
kas Ferencz a volt szabadkai igaz-
gató, Kr ímer Sándor a szabadkai 
színház jelenlegi igazgatója és Palásthy 
Sándor Bátor alj a u j 1 xeí y i szi nházigaz-
gató. Alább közöljük a társulatok tag-
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jainak névsorát/ melyekből kitűnik, 
liogy L<rém^r társulata van a legjobb 
erőkből szervezve és a tagok számára 
nézve is első helyen ál! a pályázók 
köpött. Dr. Farkas mellett méltányos-
sági szempontok szólnak három éven 
át működött társulatával Szarvadon a 
szinházbajár6 kozöiiség telje-s megelé-
gedésére, M hogy most nem mutathat 
fel annyi kiváló erőt mint ezelőtt, el-
nézést érdemel, mert ennek oka egy 
balul sikerült hazafias miss'ót szolgáló 
vállalkozásában rejlik. ;Pa 1 ásfchy aján-
lata nem kedvező és aligha talál a 
sziniigyi bizottságnál elfogadásra; mind 
essze '¿0 előadásra jönne be Szarvasiba 
s e in* 1 fett társulatának művészi nive-
áuja a lirémorénéi gyengébb. A szin-
ügyi- bizoLlsIg augusztus 2 á n dönt a 
beéike/.eU p Uyázatok elfogíukisn rne!-

Kréim-r Síncior társulatának m ve-
se bb ía^jai : N Ő 1> :. Sugár Jo!án és 
Jakabiy Jolán soubreti e énekesnő, 
Be i esik Ma rgi t k o lorat ur ének i*snö, 
Peterdi JGvol énekes a, Csáder Lén 
hösno, Cserényi Adél cornika. Férfiak : 
Kozma Ilugő lenor'sta. Halmos Gyula 
harotonista, Sza^mári Árpád operette 
bulfo, Hidvé«i Ernő drámái hős, Vidor 
József szerelme*, Szabadkái Józs* f 
komikus, Gellért Pál karmester, (éne-
kes színész szerződés még nincs alá-
írva.) 

Krémer sz p»t 1-töl okt. Ívig 
óhajt előadásokat adni. 

Dr* Farkas Ferenc/, társulatának 
régi, nálunk is járt tagjai : E n y v e s 
Jenő, Hagy Imre, Szigethy Andor ko-
mikusok, F, Sialontay Ferike, U j o n 
n a n s z e r z ö d t e t e t t t a g j a i : 
Tarányi Lajos (a p ^ s o n y i társulattól), 
bongván! S/ere'rnes szinészv Szántó Já-
nos te n orisí a, Baá t y Margit szentté. 
Kgyébbkénl Farkas a vég-leges nés sor 
benyújtására aug. 15-ig haladékot kér 
a öziiiügyi bizütlsígtól, amit azonban 
nehemi fog megkapni. 

Falátííhv Sándor s^intársulatából : 
Tál ori FrUia operetté sóubMe, prima-
donna, Sz. Pozsonyi Lenke kolora* ur, 
Kassay lUV/sika soubi ette énekesnő, 
Gálitzky Erzsike népszínmű énekesnő, 
Halassy Mariska drámai én szende, 
Angyal Magda dránni bonvivant, Fe-
kete Etel vig naiva, Palasthy Sándor 
énekes boovivant, 
ines bonvivant, Szakács Andor 

Manapság a midőn elfajult társadalmi 
törekvések a társadalmi osztályok közötti 
határtalan gyűlölködés megteremtői lesznek, 
most, a mikor az emberek hitetlensége és 
elbizakodottsága a vallás magasztos szentsé-
gének morális erejét lekicsinyli, mindenesetre 
felemelő és megnyugtató jelenség annak szem-
lélete, hogy vannak becsületes, jámbor lelkű 
hivők, kik igaz keresztényi hittel értékelik 
a hitbeli dolgokat s nemes lelkesndéssel és 
őszinte tisztelettel ünneplik az Ur szegény, 
de buzgó szolgáját derék lelkipásztorukat. 

Kelíó Gusztáv volt szarvasi ev. s. lelkész 
hivők néhai Sehoitz Gyula lelkész helyébe 
nagy lelkesedéssel s óriási többséggel papjukká 
választották, f. hó 29-én fL u. fél 7 órakor 
diadalmenethez hoson ló ünneplés közepett 
érkezett hívei közé Az ifja lelkész hivatalos 
fogadtatása már Mezőtúron kezdődött; ahol 
a vonatnál tekintélyes számú szarvasi kül-
döttség fogadta az érkezőt, Zvarinyi János 
ág. h, ev. Jelkész mélyen megindító, szere-
tetteljes üdvözlő szavai s Liska János íő-
giinn.asiumi tanár beszéde nemcsak az ünne-
pelteti, de a jelenlevő hatalmas közönséget 
is könnyekre indította. A szarvasi állomáson 
jóval a vonat megérkezése előtt ugy a per-
ronon belül, mint kívül óriási közönség hullám-
zott, gazdagon képviselve a társadalom min-
dea rétegét s türelmetlenül várva az érkező 
lelkipásztort. De magas a város képe is, ne-
vezetesen a Űelieey-ul különösen mozgalmas 
volt egymásután robogtak a/>állomásraigyekvö 
fogatok s tarka embercsoportok verődtek 
össze az utcasarkokon. A gyepes árkokban 
tót mamókák telepedtek le apró gyermekek-
kel, hogy tanúi lehessenek az érkező lelkész 
bevonulásának. Végre pár percnyi késéssel 
fél 7 órakor berobogott az állomásra a ne* 

t he en várt vonat. A közönség a nyiltpályára 
tolult, hogy hatalmas tömegben vegye körül 
a vonalróllelépő ifjú lelkészt. A lelkes éljenzés 
csillapultával Dr. Havíár Gyula egyházi má-
*odfelügyelő mondot tartalmas [üdvözlő be-
szédet? mig Kollár Lajos főjegyző a község 
nevében köszöntötte közvetlen melegséggel* 
Kelló Gusztáv az üdvözlő beszédekre eleinte 

a benső megindul-istól kissé elfogódva, de 
később lelkes hévvei s igaz érzéstől áthatva 
válaszolt, a többi között megemlítve azt, 
hogy az ünneplók részéről megnyilváuuló 
szereteti az ő szivében hasonló szeretetteljes 
visszhangra talált s úgy jött hívei közé, hogy 
a szeretetet és békét hirdesse közöttük, hogy 
minden ellentét a felebaráti szeretet alapján 
leljen megoldást, hogy szolgálhasson a hit a 
politikai élet nömcsitesere, s viszont a poli-
tika az egyház támogatását se hagyja figyel-
men kivül. Kitörő lelkesedéssel fogadott be-
széde után fehérruhás lányok hatalmas él-
jenzés 'közepett szállott fel a fogatra s erre 
megindult a haialmas kocsisor s száz meg 
száz eniber lelkes ünneplése közepett vonult 
be a városlia, A paplaknál óriási közönség 
várta már az érkezőt, a kit uj otthonában ^ V wiiw t ti fcVJ. uu V| it uuy tAí U1 u UJ y l> 111V,/1.) U JJ Ul i 

szerelmes, Váradi Márton opera ^ o p > - H a y i á l < D a n i e g y l l í t ó i elnök, orsz. képviselő 
bariton énekes, Cseh Ferkó tenor éne 
kcs, Justh Gyula operetté 
gyi Kezső lyrai szerelmes, 
Dezső tenor buflo, Bzexnci)}ei T> 

karmester» 

r/r 

üdvözölt, lelkére kötve papi hivatásával járó 
nemes kötelességeinek szerető teljesítését. A 
fiatal lelkész válaszában erós fogadást tett, 
hogy ügy az egyháznak, nünt a társa dalom-
nak javát boldogulását fogja legmagasaab 
feladatának tekinteni. Az ünnepélyes beikta-
lá& vasárnap, az az ma délelőtt lesz, délben 
közebéd a hivatalos egyházi közegek réöz-
véteiévek este pedig társas vacsora az Árpád 

dísztermében, melyen előreláthatólag 500-an 
vesznek részt. 

Referens. 

H I R E K. 
— Greguss Ágost emléke. 

A fővárosban Greguss Ágost volt ta-
nítványai és tisztelői körében mozga-
lom indult meg, hogy a kiváló ma-
gyar egyetemi tanárnak és tudós esz-
tétikusnak emlékét megörökitsék. Az 
emlékbizottság, melynek elnöke Pal-
mer Kálmán főrendiházi tanácsos, Be-
öthy Zsolt fogalmazásában fölhívást 
és g-yüjtöiveket bocsátott ki, hogy az 
emlékműhöz szükséges összeget előte-
remtse. A nemes mozgalom sikerrel 
járt s a bizottság most ugy óhajtja 
megörökíteni Greguss Ágost emlékét; 
hogy mellszobrát a budai Várbástya 
krisztinavárosi oldalán állítja föl ; a 
nagy tudós tudvalevőleg sokáig lakott 
a Krisztinavárosban s ott halt meg. 
Greguss Ágost emléke Békésvár megyé-
ben is kegyeletes érzéseket kelt föl. 
Az országos hirü tudós ugyanis éve-
ken át volt a szarvasi ev. főgimnázi-
um tanára s egyike azoknak, akik 
országos hirüvé tették a szarvasi főis-
kolát. Szarvason kezdte meg azt a 
nagyszabású irodalmi munkásságát is, 
mely annyi értékes miivel gazdagította 
irodalmunkat. A szabadságharc leveré-
tese után egyike volt azoknak az Írók-
nak, akik az irodalom segítségével 
igyekeztek ébreiitártáni az elcsüggedt 
nemzeti öntudatot Az alkotmányos élet 
helyreállitása után méltó helyre került 
kinevezték a budapesti tudomány-
egyetemre tanárnakj hol nagy lelkese-
déssel, önálló felfogással hirdette tudo-
mányát, az esztétikát s lelkes gárdát 
nevelt tanítványaiból, kiknek egyike 
halála után összegyűjtötte s kiadta 
előadásait, melyekbői az első magyar 
tudományos esztétika kerekedett ki. A 
tanítványok kegyelete azonban nem 
merült ki az értékes rnü kiadásával s 
mint jeleztük, mesterüknek emlékét 
fognak állítani a fővárosban. Az em-
lékmű íelállitására vissm fogunk^ térn 
annak idején, 

— Jóvá nem hagyott ala/p-
szabályok. Az Öcsödi Altalános 
Temetkezési Egylet alapszabályait a 
belügyminiszter nem hagyta jóvá, ha-
nem módosítás céljából az' alispán ut-
ján visszaküldötte az egyesületnek. A 
rainiszter az egylet alapszabályaiban 
olyan diíVrenciákat talált a befizetendő 
dijak és a segélyezési Összeg között, 
hogy kétségbe vonta olyan alapon az 
egylet életképességét. Azért küldötte 
vissza kÖrütlekintés és megfelelő pót-
lás céljából. ^ 
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— Ipariskolai bizottság. 
Az újonnan választott ipariskolai felü-
gyelő bizottság aug. 2-án, holnap dél-
után 5 órakor a községháza lan ács ter-
mé ben ölést tart. Az ülés tárgyai; a 
megalakulás, a kir. tanfelügyelőnek 
megkeresése a tantestület választására 
vonatkozólag és az 1909 — 1910 tan-
évre vonatkozó intézkedések, 

— Benka-féle sir emlék. 
Az ág, hitv- ev. egyház, egyik volt je-
les tani tójának, Benka Pálnak növen-
dékei, Molnár János tanító kezdemé-
nyezésére gyűjtést rendeztek maguk 
közt, hogy szeretett tanítójuknak sirkö-
vet emeljenek. A gyüjtőbizottság — 
melyek a begyült összeget a szarvasi 
takarékpénztárban gyümölcsöztette — 
a múlt héten tartott értekezletén Mol-
nár János, Marsai Soma és Szlovák 
Kálmán tagokból álló bizottságot bízta 
meg a sirkö megvételével és annak 
ünnepélyes felállítását oki. 3 l-re álla-
pitotla meg. Elhatározta a gyüjtőbi-
zottság, hogy a gyűjtést még nem 
szünteti be, hanem az ezután befolyó 
adornáiiyokból sirkeritést szándékozik 
álliíani. A megboldogult tisztelőinek 
esetleges adományait a jelzett célra 
Molnár János tanitó és Marsai Soma 
takarékpénztári titkár szívesen és kö-
szönettel fogadják. 

— Ipariskolái tanítók 
választása. A községi iparostanonc-
iskolánál az igazgatói, egy rajz és két 
közismereti tanítói állás választás ut-
ján betöltésre kerül. A volt alkalma-
zottak és az ezen állásokra reílektálók 
kérvényeiket a felügyelő bizotlságra 
címezve az igazgatóhoz nyújtsák be, 

— A bortermelők szervez-
kedése. A „Magyar Szőlősgazdák Or-
szágos Egyesülete" kezdeményezésére 
és a m, kir. földmivelési minisztérium 
támogatása mellett megindult moz-
galom folytán végre a szőlősgazdák is 
szervezkednek. Egyes vidékeken-a bor-
termelők pinceszövetkezeteket létesí-
tettek és saját cégük alatt hozzák for 
galomba saját termésű boraikat. A fo-
gyasztó közöi Srígre nagy előnyt jelent 
ez a mozga'orn, mert bárki minden 
közbecső közvetítő közeg nélkül közvet-
lenül a forrásból szerezheti be a leg-
jutányosabb árban borszükségletéi. 
Elsőnek a „Czeglédi Bortermelők Első 
pinczeszöveikezete" alakult meg és mű-
ködését már megkezdette. A pinceszö-
vetkezeteket megalakulásuk után ál-
lami felügyelet a'á fogják helyezni. 

— Legújabb* (telefon Jelentés) 
B.-Csabán hallatlan merénylettel a 
szászvárosi 02 gy. ezred 2 o'áh ka-
t onája m- ggyalázta, összeszagadta a 
magyar nemzeti lobogót. A gaz me-
rénylőket letartóztatták. 

— Műkedvelői előadás. Az 
iparos ifjúság Ridegh János tanitó di-
rigálása mellett mellett műkedvelői elő-
adásra készül. Mint értesülünk „A vad-
galamb" cimü népszínművet hözzáK 
színre. Nem tudjuk, hogy most sikerül 
e ezt a vadgalambot megszeliditeni, 
mert eddig elé már két társaság se-
hogysem tud!a nyélbe ütni az előadá-
sát. 

— Ásatás Szarvas hatá-
vaban. A múlt ősszel Krecsmárik 
Endre képeidéi tanár a lanitóképzö-
intézet növendékeivel régészeti kuta-
tást rendezett Rózsáson és az Ó-sző-
lőben. Mint értesülünk a jövő héten a 
múlt évben megkezdett ásatást folytalja 
ismét, még pedig a békésvármegyei 
régészeti társulat támogatása mellett. 
Enie ásatások eredménye annál becse-
sebb, mivel a feltárt és fel tárán Tó sí-
rok IX—Xí. századból valók, tehát a 
magyar pogány-kor végére s a magyar 
keresztény-kor elejére esnek. Neolith-
kori leletek kerültek fehszinre Szarvas 
környékéről, de ősmagyar-kori sírok 
létezéséről Krecsmárik Endre tanár 
kutatása révén les* felvéve Szarvas a 
honi archeológiában uj és becses lelő-
hely gyanánt. 

— Békés lángokban. Békés-
ről riasztó hirt jelentett egy távirat. 30 
reggel kilenc órakor Slern Hermán 
kereskedő háza kigyulladt és az erős 
szélvihar a szikrákat a város minden 
irányába széthordta. A negyedik ke-
lületben tizennégy, a harmadik kerü-
letben hat ház pusztult el. A tüzet 
nehezen sikerült lokalizálni, bár az 
oltásban resztvett az egész község la-
kossága is a csabai katonaság és tű-
zoltóság. A iüz a község minden ké-
szében pus titoti, s számos ház teljesen 
leégett. A kár eddig is igen nagy 
Oltás közben többen megsebesültek. 

— Nemzetközi motoros ta-
lajverseny Mezőhegyesen, a 
Békésmegyei Gazdasági egyesület tu-
datja, hogy az Omgk a íoidinivelés-
ügyi minis/vterium támogatásával f. év 
augusztus havában motoros szántógép 
versenyt rendez Mezőhegyesen. A nyil-
vános bevonulás aégusztus hó 20-, 
21- és 22-én lesz megtartva. Tekintet-
tel arra, hogy ezen nemzetközi motor 
verseny igen tanulságosnak Ígérkezik 
a gazdákra nézve a Békésmegyei Gaz-
dasági Egyesület Elnöksége elhatá-
rozta, hogy ezen verseny megtekinté-
sére % év aug hó 22 én vasárnap 
társas kirándulást szervez. Fel hivatnak 
mindazon érdeklődő társak, a kik ezen 
tanulmányi kirándu'áson rés t venni 
óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat 
mihamarabb, de legkésőbb aug J&ig 

az egyesület titkári hivatalába jelent 
sék be. Az indulás B.-Csáb ár ól aug, 
22-én hajnalban Arad felé induló vo-
nattal történik, vissza pedig ugyanaz-
nap este. Ezen a versenyen mutatja 
Kőszegi az ő kapálva szántó ekéjét is 
amit a gazdatársak megtekintésére 
ajánlunk. 

— A Szarvasi T. és A. C. 
aug, hó elsején valószínűleg 8-án házi 
versenyt rendez. A program mon athle-
tikai számok és footbal mérkőzés sze-
repelnek. A G'ub tagjai dicséretes szor-
galommal készülnek házi versenyükre 
és közönség élvezettel fog a Sztac 
lapdajátékában "gyönyörködni. A ver-
seny idején belépőjegyekkel lehet 
majd az Erzsébet-hgeli pályára menni, 
hol. a közönségre kényelmes ülések 
fognak várni. 

— Értesítés. A mindinkább nehezedő 
megélheté-i viszonyok szükségessé teszik, 
hogy a polgári osztályhoz tartozó leány-nö 
vendékek olyan ismeretek birtokába jussanak, 
melyek idővel számukra gondatlan megélhetést 
biztosítanak. Az orosházi izr. nőegylet előtt, 
elhatározta, hogy folyó évi szeptember hó 
1-én Orosházán megnyitja a továbbképző 
(gyakorlati iroda) női kereskedelmi tanfolya-
mot. E továbbképző (gyakorlati iroda női 
kereskedelmi tanfolyamon ugy a tanári, min-
a kereskedelmi pályán működő s arra alkal-
mas egyének fogják a magyar és néme 
kereskedelmi levelezést, valamint a magyar 
és német gépírást, a magyar és német fo-
lyóirást, és a kereskedelmi irodák szükség-
letei és kívánalmai szerint tanítani. Hason-
lóan elsajátítják e tanfolyamon növendékei a 
gyors és pontos kereskedelmi számolást fej ben 
és írásban, az egyszerű és kettöskönyvve-
zetés legszükségesebb elemeit. Figyelmét 
még arra is kifogja terjeszteni, hogy a vidék 
összes pénzintézeteivel, kereskedelmi és ipari 
vállalataival, irodáival az összeköttetést ke-
resse és funumsa avégből, hogy a kereske-
delmi tanfolyamot végző növendékeket a le-
hetoseggí l azonnal álJá-hoz ullas-a. 

— Fényképésze t i t a n u l m á n y u t 
Róth Béla városunk szakképzett fényképésze 
Drezdai tanulmányutjárul visszaérkezett, és 
miután Berlinben, München b-m. Prágában, 
és Bécsben is a fényképészei terén sok ér-
dekes megfigyelést Lett és tapasztalatot szer-
zett Magával hozott igensok müvésziertékü 
felvételt, a melyet máj* Ő vett fel s amelyek 
elárulják máris a külföldön szerzett becses 
megfigyeléseit. 

Tisztelettel hozom a b, közönség érté" 
sére, hogy özv. dt\ Szlovákné urnő házából 

orvos i reodeion}$t 
Belicey-ulca 8, szám alatli házamba helyez-
tem át. 

Dr. Scheiner Miksa, orvos, 



£, .Iti. i / ' /-O / / / m 

19Ó9 augusztus í . SZARVAS ÉS VIDÉKE 

irái>yn>ü: a z a k r o b a t á k o a k . 

I. FEJEZET. 

Miután sok nemes vitézséggel a Sztae 
bevette a főutcát, „a z e r ő s paprikához" 
cimzett szarvasi Vampetics nyári tábori 
vendéglőbe, mint főhadiszállásra, ősi szoká-
sukhoz ragaszkodva;, áldomást mentek inni. 

E g y a S z t a c b ó 1, A magam nevé-
ben mielőtt ajkunkhoz emelnénk a szeszes 
tartalmú kupát, figyelmeteket felhívom alap-
szabályaink parancsára,. mely megtíltja a 
szesz • i • 

Tö bb e n (egyszerre.) Fogd be a szád 
hallgass, te girhes, Kizárunk mint rakoncát-
lankodot, ellenszegülőt, mert alapszabályaink 
parancsolják, hogy az ellenszegülőt két vagy 
több tag ajánlatára . . , 

E g y (hebegve, méltatlankodva) De 
de-e-de, én is az alapszabály parancsát 
akarom • , . 

T ö b b e n. Semmi 1 Bölcs , alapszabá 
lyainkat nem. lehet csak egy oldalról nézni,, 

A többiek hamarosan letorkolják a jósán, 
ság képviselőiét, kimondjak a kizáró szenten, 
tiáfc és nyugodtan az iváshoz fognak. Vidám 
zaj, mámor közt egy futár érkezik, a ki a ve-
zérfönök kezéhez szarvas város függő nagj\, 
pecsétjével ellátott írási ekercset nyújt át. 

A v e z é r f Ö n ö k (meghatva) íme -
Szarvas városának hódoló, alázatos átirata 
melyben elismert fegyvereink ellen állhatat 
an erejét, elismeri uralmunkat a főutcára 
lés csatoltan megküldi hozzánk az errő 
szóló, ékes nyelven megirotL hivatalos átira-
toit.De nini! Van szerencsém veletek vitézlő 
barátaim a város egy kérvényét is közöln 
amelynek luílzetén jelezve van, boay e kér-
vényt a városi tanács egyik aranyszájú, éke. 
sen beszélő tagjának indítványára egyhan-
gúlag hO'.ta meg és amely beszéd és kér-
vény egész lerjcdelmében velünk Sztacokkal 
közöltetni halározlatott el. A beszéd, ame-
lyet a képviselőtestületi gyűlésen érthető 
szenzaiiót és forradalmat idézett elő, ime 
gy hangzik: Uraim ! Amidőn e percben szó-
lásra hangolom magam, oh nem akarom 
brilliáns ékesszólásom ezerszínű játékává! el-
kápráztatni Önöket. Ez visszaélés volna a 
gyászos helyzettel. Ez elfutó, lepergő perc-
ben sutba dobom ékcsszólásom minden drá-
ga eszközét, hangszerét, a sziréna bugással, 
füvülák hangjával harmonikus zengő nyelvet, 
Nem okozok Önöknek szívdobogást. Nem 
részegítem el önöket a szavak delejes ára-
mával most, amikor a józan belátásnak, a: 

tiszta, nyugodt megfontolásnak lehet csak 
helye, Ez egyszer ne ragyogjon beszéd em 

mint az oxigénbe dobott parázs és ne le 
gyen tündöklő tollú ragadozó madár, amely 
Önöket váratlanul prédául so lorná el. Nem 
ejtem önöket rabul az ékesszólás fegyveré-
vel, Nem 1 Uralmi E/, egyszer száraz leszek 
mert a száraz: statisztikához nyúltam. Uraim! 
A statisztika megdöbbentően beszél vészkon-
gással beszél nekünk.A tuberkulózis Szarvas-
ról szedi legtöbb áldozatát e szép országban. 
Helyesen, találván mondhatnám: kiálthatnám 

Uraim, ami szűkebb hazánk ve-
szélyben van. És uraim I Miben kell rövi-
den ennek okát találnunk, semmi másban* 

mint abban a gyászos sorsban, amely ben-
nünket ért a vörös-fekete sereg, a Sztae ré-

széről a főutca elfoglalásával. A vörös-fe-
kete sereg a nyári porfelhős időpontban ra-
gadta ki tulajdonunkból az utcát, amikor 
annak ápolására a leggondosabb kezekre 
Volt szükség. Kedves egészségünk és tü-
dőnk romlásnak, és végzetes támadásnak 
van kitéve. És miért ? Mert a vörös-fekete 
sereg ifjan szertelen könnyelmű és az utca 
porának kavargásában, amely láthatatlanul 
Öl leli gyermeki pajzán örömét, É* mi 
uraim tehetetlenek vagyunk, mert az utca 
lett már nem mi rendelkezünk. Hiába csi-
náltattunk Vízvezetéket az európai hirii Ká-
posztásmegyeri vízmű mintájára, amelynek 
napi vízszolgáltatása 120,000 m Hiába ve-
zettettük be szerte ágazó vascsövökön át a 
körös vizét, mert ahhoz nyúlnunk többel nem 
szabad, azokat csak a rozsda marja Most látjuk 
uraim, hogy mi városi tanács mennyit tet-
tünk a múltban és mennyire szivünkön hord-
tuk és hordjuk e városnak különösen egész-
ségi érdekét. Szánalmas a helyzetünk, mert 
vádak merülnek fel a mi közegészségügyi 
politikánk ellen, holott mi a jelen hely-
zetben nem tehetünk semmit. A Sztacé a 
hatálom, a Sztae kötelessége a portól való 
honmentés. Ne könnyezünk Uraim, hogy 
nem a mi szivünk gondja le het az öntözés 
hisz mi a múltban meglettük a kötelességünk, 
A Sztae feladata lesz a mi feladatunk és 
hogy erről tudjanak is a következő kérvényt 
nyujtsuk be hozzájuk mi a városi tanács, elfő 
gadását is vagyok bátor ajánlani. 

A Sztachoz, a hóditó vörös-fekete se-
reghez, mint a Beliczey utca tkvi birtoko 
sához 

Szarvas 
Vampetics 

főhadiszállás, 

KÉRVÉNYE. 

Szarvas város tekintetes tanácsának 

az elfoglalt terület 
állandó öntöztetés iránt. 

Tisztelettel alólirott városi tanács azon 
közfontosságu kérelemmel fordulunk a Sztac-
hoz mint a vörös-fekete sereg vitéz és bá-
tor tagjaihoz, hogy az occupált területen a 
délutáni órákban az öntözést elrendelni mél-
tóztassék. Számos, nevezetes okok szólnak 
kérelmünk mellett, amelyet fölsorolni fölös-
legesnek tartunk. Legyen szabad egyedül 
azt megemlítenünk, hogy mi a kik szivün-
kön hordjuk a város érdekét, ezt elrendeltük 
volna, ha a Sztae uralmát hódolattal el nem 
ismertük volna-

Tisz telettel: 
Szarvas város tanácsa 

A hosszantartó beszédet és kérvényt 
amikor a vezérfönök érces hangon, mesz-
szíre hangzón felolvasta, láthatóan le lehe-
tett ahatást olvasni a Sztae minden egyes 
tagjának sötét, dióbarna arcáról. A hatás 
alatt szótlanul maradtak a Sztacok és csak 
egy-egy nyúlt merész karmozdulattal meg-
töltött kupájához. 

A v e z e r f ö n ö k (a felolvasás után 
szintén áthatva,) M i v e l a v á r o s i t a-
n á c s a n n y i r a s z i v é n h o r d j a a z 
u t c a ö n t öz é s t, a n n ak k i v i t e l é-
v e l j v é g r e h a j t á s á v a l e z e n n e l k e 
g y e í m e s e n m e g b i z z u km ő t. 
hurrák.) 

ezután a harmadik fejezet gyün 
e, még nem lehessen előre tudni) Scaron. 

Hold tö l t e . 

ra ch ániilly -ruh áj ára 
Árnyrózsákat szőtt a sötét. 
A szobában magas vázakba 
Rózsák fonnyadtak szerteszét. 
Keretes, falcö fali képek 
A tűzbe álmodozva néztek, 
S okos szemével a zsarát 
Hunyorgatott, mint jő barát. 

virágos 
Fogta be a fehér ruhát, 
Mint foszló krizantém a ködbe 
Ügy villant a homályon ál. 
Ért az ives ablaknál álltam, 
A szögleten, egy kávéházban 
Cincogott pár szál rosz cigány 
8 lopva surrant egy utcalány. 

. Messze lángok hunytak, lobogtak, 
Aludtak a homályon át . . 
Óh jaj, ha lelkemből kikopnak 
A színek, tüzek, áriák! . . , 
Égtem, sirásos lázba fáztam 
Evekkel örjöngön csatáztam, 
Es tágranyiU, sötét szemem 

a 

Ideges sirásra ébredtem^ 
A tilz kihunyt, Eils volt $ 
Fázós csókokkal melengettem 

Csönd muzsikált halkan körültünk, 
Mind két fáradt madár ott ültünk 
Sokáig. — Egyikünk se szólt — 
8 lassan, lassan feljött a JIohL 

V Sándor. 

A 3zaVad. 

A szavad néha 
Minden betűjét 
— S szavad 

merev, mikénfíia 
sziklafalba vésnék. 

itylát lébenti néha 

Ilyenkor benne földereng a mélységy 

Ilyenkor benne föleseno szived —-
. . . 

Es Hallani a szavad szívverését. 

Játszin peng néha, mint ajzott ideg) 

is nyilát szertezáporozván, —• 
ínárványsulyu és márványhideg> 

— De hogyha lelked! hírhozója hozzám, 
Akkor tördelve, álmodón suhan: 
Mint eltévedt, halk melódia-foszlány. 

Mint fáradt gordonka-futam . . * 

Bédey Tivadar, 
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& Szarvasi Torna és Athleiikai 
U július 27-én tartotta IV. 

választmányi ülését.. Az előző ülés 
jegyzökönyve olvastatott íd először. 
Azután a pénztáros .jelentésével kap-
csolatban kisebb nagyobb kiadásokat 
utalt ki a vipasUnióriy és a footbalU 
kapukboz szükséges laanyag díjtalan 
átengedéséért Robícsek Károiy urnák 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Az 
ülés programmjának egy pontja volt a 
Debreceni Torna-Egyesület versenyén 
való részvétel megbeszélése. ; A Club 
nem járulhat ugyan hozzá ezidöszerint 
az oda ránduló tagok költségeinek fe-
dezéséhez, azonban Őrömmel veszi tu-
domásul, hogy fg*'sz csoportT kész a 
terheket sajátjából fedezve a Club 
színeit Debrecenben képviselni és 
tagjainak a legszebb sikert kívánja, 

>n kimondotta a választ-

v á n szerencsém a n. é. közönség" be-
cses tudomására adni, hogy a mélyen tisz-
telt közönség kényelmére az uszodát átala-
kítva megnyitottam, s abban reggel. 4 órától 
este 10 óráig^ mindég férfiak fürödhetnek, 
mig a hölgyek egész délután fürödhetnek a 
főgymnasiúmi uszodában. A nyár folyamán 
most jött be már 3-szor az élő viz, s igy a 
fürdő közönség szép friss vizet talál Miért 
is számos látogatásért esedezve vagyok alá-
zatos tisztelettel 

K o o r á d Já i jöS-

Fiz?Sü»)k elő a „SzarVaS é s Vidék? 
h e t i l a p r a , m W oí<5Ö á rá í j a l fogVe 

' ijel j?lei>ík tijr«g 

Ha a szép cipőt szereti, 
Szüc$0e l azfc beszerezheti ! 

már minden mi ember tudja, hol 
készülnek Szarvason a legfinomabb 
amerikai cipők! Tudják, hogy csakis 

ipés/ mester szakava-
ülnt'k ki azok ; mert í 

Finom és fnrtős cipője lesz 
De csak, ha 
Viselése pehely könyi't, 
A szabísa midig korhű. 

manv, nogy a jövő » R-

hen házi ver fényt íendez, nse5ynel< 
keretében az ath elikán kívül football 
matcb-ei is tananak. A matchre va!<>-
szinüleg valamely szon s/.éd község To* 
otball csapi tát fogja a Club vendégül 
meghívni. Miut-in ez alkalomra kívá-
natos, hogy;, játékosok a szabályszerű 
dress-ben jelenjenek meg a pályán, ti-
zenegy football ing beszerzését is el-
határozta a választmány. E programm 
lebonyolításával, Jeszenszky elnök a 
népes választmányi ülést bezáratta. 

A S . a r asi Takarék pón tárnak 
1909, évi a u g u s z t u s hó 18-án (szerdán) 
délelőtt 10 órakoi- Sza rvasán a taka-
rék pénzt,ár nagytermében tar tandó 

r e i) d k i V Ü11 k ö z g y ü í i M r e 
a t. részvényes urak ezennel tisztelet-
tel meghivatnak. 

KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI: jegy-
zőkonyv bite'esitök kiküldetése 
igazKatósáíí jelentése a', ügyészi áll ás 
meg üres -dösé ffl 1, az. er.ro vonn t-
kőző ideig'en^s intézkedéséről és ess./el 
kapcsolatban Kontúr József uc és tár 
sai kérvénye szerint az intézeti ügyész 
6 évre való megválasztásának ügye és 
az ügyészi állás betöltése. 

Szarvas, 1909. julius 22. 
HaViár P a i ) M í í r ^ 

m s n e t r e ü d . 
• — Érvényes 1909, május 1-iőL — 

Mezőtúr ind. é. 2 29 n. 12 to n. 5'40 
crk., w 3 1 5 » V03 é. 6'28 

S z a r v a s ind, 3-S7 ,, 1-27 - 6'38 

, Dr. Scbe ioe r Mik&áijak Belicey 
utca 8. számú - házában egy tágas és 
nagy kirakattal ellátott üzlethelyiség 
azonnal bérbevehető. 

C e g u j a b b ! ! 

D r a l l e - f é U K a r c i ^ s s I I -

Szarvas nagyközség alólirott elöljáró-
sága a honvédelmi m, kir. minister ur 
45844—24. sz, rendelete alapján ezenne 
közhírré teszi, hogy a pécsi v így nagyvárá-

ba m, kir, honvéd hadapród iskolában az 
1900—1910 tanév kezdetén betöltendő ala-
pítványi helyre pályázat hirdettetik. 

A pályázati kérvények legkésőbb július 
hő 12-ig adandók be az elöljáróságnál. 

A pályázati feltételek a hivatalos, órák 
alatt a főjegyzői irodában megtekinthetők. 

Szarvason, 1909. évi junius hó l i -én . 

Az elöljáróság nevében: 

Kollár Lajos, s, k, Kovács Jánoss, k 

JJtattszhy Pál, 
fodrásznál, 

az Árpád-szállóban. 

Kisszénás érk. „ 4'11 „ 
Orosháza éik. „ 5 Bő 
Mezőhegyes érk, ru 7*oo „ 

2 12 „ 7'2í 
<i'26 „ 
5-40 „ 

9 18 

1 ' i T • ,1 r-í «(' )) 

Mezőhegyes md. — « n 
Orosháza ind. e. 5f>o „ l'-.U » ^ 
Kisszénás erfc. n. 7*1H „ 
Szarvas » M 
———- Üld „ o 41 „ 
Mezőtúr érk. „ 9*30 „ 

A nappali idő reggeli Ö órától esti 5 óra 
59 percig verjed. A számjegy ok elö" 

bellik é • ; éjjelt, n. ~ nappali jelent, 

7*16 
1*26 ,i 313 
1 44 „ 3.23 

2 30 , 9 L0 

Szobadisz festéseket 
saját rajzaimmal elő-

•ni—in i m i i • T t m - n — — — 

^Legmodernebb es leg 
[ujabb sablonokkal vál-

lalok a legegyszerűbb 
munkát. atnr r*"* * c m a t — i 

Van sjsereu'csőm a nagyéfclemü k ö z s é g ludomAsám ho%ní, hagy 
Jókai Mi'-r u l c a 1B94I< alaU, Engo! Iridor ur l u f t b a n ^ o b a -

I'eslö ós nuV/.oló mii helyi uyi'otUin 
á inai modern kornak megfeleld szoba-, dis*, tümplomfetítésS mázolá«, 

aranyozást, továDbá Kelymakre, mindenféle: elör. jzolfet é« fcKiÖHl clVálklök f 

úgyszintén ruha- és más egyáb him.ésekm etöraj'/plmt k é l l e k , h m w e k -
s ^ m , hogy a uigyérdenm te^önséget munkámmal mindeufále tokmt.'tben 
kielégiUrtii. Sz.ives pAriFogását k ö m a nagyérdemű közöns'gnpk 

innradiam kiváló tis'/.tolctlol 

9 . Hitelbanki vészvény, 
a kíadóhivauütól. 

hol IllCglUl]-

Üyyanitt egy tanuló 
is felvétetik. j» ö, id .aranyoz« 

Olcsó és megbízható 
kiszolgálás. 
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Amerikai, Diana, Margit, Ibolya, ídeáj 
és tcj-crém kapható L i t a u s z k y P á l foci-
rásznál, ahol ezen kiviil minden pipere és 
toalioll cikkck nagy raktára van, u, m . : 
legújabb francia, angol, nőmet és honi 
gyártmányú illatszerek, szappanok, hölgy 
porok, fogápolási cikkek, Szivacsok, hajfes-
tékek, fősük, kerék, hajcsontok, köröm ápo-
ási cikkek stb, Még az itt felnem sorolt 
cikket is színien raktáron tartok. 

Kiváló t isztelettel: 

TAtmiszky Fátf 

fodrász terme pipere és 
toallett raktára. 

Tf.-SZARVAS. 

Ugyanott egy jó fiu tanoncul felvétetik. 

4—4 

ha valaki elronlolla gyom-
rát eivosKteíie étvágyál, vagy 

székszoriiláslmn szenvedett s ebből kifolyó-
lag gyomorégése gyouiorfajdalma vagy fej-
fá jása tánmdt, vagy nagyon .p]hi*oLl, kény-
Leien volt az undurito i/.ü keveréket pi!u-
lálcat, teákat vngy keseru\t>et használni, 
melyeket igen gyakran gyomra nem tűrt 
m'e& s azokat ki is hányta. 

szükségtelen magát sanyargatni 
mert az 

ze a legkellemesebb, Imiösu pedig .minden 
eddit; líMo/ö liasluijiú ás gyomorjavilú ké-
szítménynél sukkal, jobb. Nem csak felnőt-
tek, de a gyermekek is igen szívesen beve-
szik s még csecsemőknek is adható, lift 
éves előtt megeszik 1 vagy 2 darabka 
Indra-eukrot, akkor bármily erős székreke-
dése is van, azl görcsök ós erőlködés! fáj-
dalmak előidézése nélkül 1 vagy 2 óra 
•alatt meu^Unietu Ma pedig éves után be-
vesz 1 darabka Inda-cukroi, ükkor gyomra 
kitűnően fu« enuí.szteni s étvágya hatalma-
sán fog gyarapodni és szek.szorukisa soha-
sem leM/,, ' Un gyomorége-st, savanyu íelbo-
fogűst érex, I darabka inda-cukor azonnal 
megs'/Áhiteu Azok, kik túlságosan el-
híztak és karcsúbbak akarnak lenni, egy 
bizonyos ideig hasonuljak rendszeresen az 
lucla-culvOikat s rövid. idö ahut tapasztalni 
fogják nnnak kitűnő liutását. $//>val az 
Inda* cukor a legjobb gyoinoi>zabá,lyo/A 
Minthogy pedig egészségünk alapját a gyo-
mor rendes mükőxlosc képezi, mert ex veszi 
lel a táplálkozásra szánt. ételeket italokat s 
azokat megemésztve, vér alakjában a testbe 
jut ta i ja , azH];t használjunk állaaclöau Inda-cu-
korkát s akkor gyomrunk mindig rendben lesz 

Kapható mindenütt t 
Ara 1 tekercsnek (10 darab) 40 fillér. 

Keszíli.s Balázflovicli Sándor 
sepsiszentgyörgyi Korona gyógyszertára ég 
székelyföldi gyógytermékeket föidolgozo 
Bzak-aboratoriumaj Sepsiszentgyörgy 

Középponti rak tá r . 10—10 
Budapest, VI1L, József-utca 35—37 

KÉDVeS Ót^za ^ i c s i n a y p á l 
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benzin-, petroUn-, világítógáz:,- földgáz,- és szivógázmotor 
1—1500 lóerőig gyárt 

-28 elismert elsőrangú, versen ynéljnili kivitelben csakis 

11 a s a. 
. Van szei iucsöru a nagyérdemű közönségnek b. tudomására 

P l adní, hogy a d i w s tfs kellemes kerthelyiségemet megnyitottam, 
P^fö v rr * ít j i | • r T J t 9 

ÍÜ 

1A. 

f 

önbözö hftsitö italok pontos kiszolgálás. 
A n. é. közönség becsei pártfogását kér i : 

Itenglovich, szállodás 

I 

g 

s* 

M f l i í i l l i i J i j í É t M M M M M M M M i W 

»•^•'sr? 

M 

V 

M 

m 

B u d o p e s t f V á o a i - i r ö j r ó t 0 3 , 
által a jegjütányosabb árak mellett ajftnítatnaki 

* * 

\,líf 4ÍU-M "W • |W J 

szaímakazalozók, járg^ny-cséplőgópek, lóhere^cséplők, 
tlsztltó-rosták, konltolyoaók, kaszalö- és aratógópekt 

szénágyüitök, bórónák, sörvetögépek, Pianet Jr, 
kapálók, szocskávágók, répavágók, kükoncza-

morzsoíók, darálók, őrlőmaimoki egyetemes 
aczól-okók, 2- és 3-vasü ekék és minden 

egyéb gazdasági gépet C 



8. 

Szarvas nagyközség alolirott elö\ 
járósága a vármegyei lüzrendészeti 
szabályrendelet értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy pernyét és hamut 
lelocsolás előtt a tűzhelyről kivinni 
nem szabad, a község belterületén, a 
szabadban való tüzelés, szerük* kazlak, 
csü.iök és fél szerek közelében a do 
hány/ás tilos, takarmány nenuieknek 
a iiizrendészeti szabályrendeleiben meg-
engedett mennyiségen felül a községbe 
vájó bevitelétől mindenki tartózkodjék, 

figyelmeztetik egyben a lakosság, 
hogy a szabályrendelet 5. § álioz Ké-
pes minden báztulajdonos udvarán 
legalább egy hektóliter űrtartalmú h o i \ 
dóban vagy kádban, a nyár folyamán 
állandóan vizet .és egy legalább 5 mé-
ter hosszú létrát, tüzhorgot és egy 
szikrafogó pamacsot tartani köteles. 

Szarvas, 1909. évi június 

síig nevében : 

Kollár Lajos s. k. Kovács János s. k. 

főjegyző, . 

S3ARVAS ÉS VIDÉKE űiuiwMViinfl/' 1909, augusztus 1. 

L 

R E I A 

V A S I T T - T I T C A 1 1 5 5 . F . S 

I NifB í : i y ü 

rmrfrrn 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason. 
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