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

Itt adjuk tudtul, hogy a „Holnap" 
poétái vidéki körutjukból Szarvasra 
is tervbe vettek egy irodalmi estélyi 
Rosszul teszik, hogy nem felejtkeztek 
meg rólunk. Nekünk ugyan nagy 
megtiszteltetés az ő megjelenésük 
(vagyunk néhányan, kik komolyan 
igy vélekedünk), de ők a viszont-
tiszteletnek még tán morális meg-
nyilvánulását sem fogják érezhetni. 
A „Ho lnap inak Szarvasra lehetetlen 
a beállítása, mivelhogy itt még a 
„ma" is a mások tegnapja, ennek is 
csak a plusquamperfectuma. Azért az 
igazán pár szál emberért, ki meg 
akarja őket érteni, kár ide fáradniok. 
Mi azonban még ennek tudatában is 
elég önzők vagyunk kérni a hoJna-
posokat, hogy jöjjenek el hozzánk 
és könyörgünk a szarvasi intelligens 
közönséghez, hogy adja intelligen-
ciájának bizonyítékát és fogadja a 
kiváj ó i rógárdát ni el eg szeretettel, 

tőle telhető pártolással. 
* 

Felelői izorkosslfr 

Br, Sámuel Vic tor. 

A szarvasi áilamvasuti indóház, 
hü nagy jóakarattal értékeljük, megér 
vagy 20.000 koronát. Pusztabánrévé-
nek állomási épülete nem kevesebb 
jóakarattal megbecsülve nem ér meg 
többet 1000 koronánál. Szarvasnak 
baj az, hogy olyan parányi az állo-
mási épülete, a szomszédos Puszta-
bánrévének nagy grácia még a t a 
bakter vityilló is, mivelhogy Puszta-
bánrévén a vasúti bakteren kívül 
nem lakozik ember. Hanem aztán 
nem azért fekszik Bánréve közelében 
a Tóth János államtitkár urnák meg 
kedvelt hivének Ádám Sándor mező-
túri fiskális urnák birtoka, hogy a 
szarvasi állomásépületet építsék meg 
a szükségnek megfelelően. Már akkor 
inkább Pusztabánrévén fognak hozzá 
a tavaszszal egy 70.000 koronás le-
rakodó állomás elkésziléséhez, mert 
a gondviselés különösképen nem fe-
lejtkezik meg a fent emiitett két 
dicső hazaffynak birtokára pazar ál-
dást árasztani, mely áldásnak Mező-
túrra leendő beszállítása a „honhazára 
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nézve" racionálisabban eszközölhető 
az államvasutakon, mint az államtitkár 
ur és ur barátja szekerein. Ha elké-
szül a lerakodó állomás, ugy mond-
ják, hogy a bánrévei föld holdanként 
egyszáz koronával fog többet érni, 
mint manapság. Már pedig elvitatha-
tatlan igazság, hogy előnyös a „nem-
zetre-nézve", ha televénye értékében 
emelkedik. Hát üsse a kő! elfogad-
juk mi is igazságnak, mivelhogy ha 
nem is fogadnók el, akkor is csak az 
lenne. De az már mégis csak égbe 
kiáltó igazságtalanság, hogy esztendők 
óta hiába abajgatunk egy szelíd mo-
torosért, a melyik lehetővé tenné, 
hogy az aradi és nagyváradi vonalra 
valamivel gyorsabbacskán érjünk el, 
mint teszem azt Wien be. A szarvasi 
ügyes-bajos embernek ugyanis 24 
órai járóföldre esik a törvényszéke, 
mert ennyi idő alatt lehet Gyulát 
megjárni, Wienbe azonban hamarább 
tudunk eljutni. így kívánja ezt a bölcs 
máv. üzleti szellem. 

Elbocsát az anyánk csókja, 
Minden rózsánk véres rózsa, 
Bénán esünk koporsóba. 
De igy éltünk vitézmódra. 

A kalkulátor cipői. 

Hagomannt, a kalkulátort, egyáltalán 
nem szerették a hivatalban. Túlságosan fös-
vény volt. Pedig egyáltalán nem volt erre 
szüksége. Jelentéktelen jövedelmének csak-
nem három negyedét a takarékpénztárba 
vitte. Vájjon kinek a részére ? 

Csak nagyon távoli rokonai voltak, 
akikkel nem törődött és akik épp ugy nem 
törődtek vele sem. A pénze tehát halála után, 
—• bizonyára nevető tulajdonosa leeud* 

Végtére is ez az ö magánügye volt. 
Nem is emiatt haragudtak rá a kollégái. 

T A R C A , 
Igy «Itüok Víteznjédra. 
(Ruidosó kuruc nótáia.) 

IlulJasztottam meleg vérein, 
Rágódtam dobott kenyéren, 
Se barátom, se testvérem, 
Se bánatom, se reményem. 

Irta: ADY ENDRE. 
Tiz jó évig a halálban, 
Egy rossz karddal száz csatában, 
Soha-soha hites vágyban, 
Soha-soha vetett ágyban. 

Kergettem a labanc hordát, 
Sirattam a szivem sorsát, 
Mégsem fordult felém orcád 
Rossz csillagu Magyarország. 

Más életem nyugalommal 
Indul és kevéske gonddal, 
Feledéssel, vigalommal, 
Lengyel borral, friss asszqnynyal. 

Lengyel urak selymes ágya 
Mégis forró, mint a máglya. 
Hejh, mégegyszor lennék árva, 
Be jó volna, hogyha fájna. 

Sirattalak, nem sirattál, 
Pártoltalak, veszni hagytál, 
Mindent adtam, mit sem adtál, 
Ila eldőltem, nem biztattál. 

Áldott inség, magyar élet, 
Világon sincs párod néked. 
Nincsen célod, nincsen véged, 
Kínhalál az üdvösséged, 

Jacobi ap t ipkot i f ) AziVarkábciVely 
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K ü z d ő i e i n 

a drágaság «üti) . 

Alig van aktuálisabb kérdés nap-
jainkban, mint az évről évre nagyob-
bodó drágaság. Aki csak a tiz év előtti 
viszonyokra is 'vissza tud tekinteni, M 

elszomorodottan tapasztalja, hogy 
nemcsak az élelmiek, hanem a ruha 
nemű s minden más egyébb szükség-
let ára annyira emelkedett, hogy ma 
holnap kétségbe kell esnünk amikor 
jogos igényeink kielégítéséről van szó. 
Igaz ugyan, hogy igényeink is nagyob-
bodtak, de ez annyira kísérője a ha-
ladásnak, hogy ellene jóformán alig 
tehetünk valamit. Természetes dolog, 
hogy a drágaságnak is legnagyobb el-
lenszere volna a fokozottabb igények 
leszállítása. De vajon ki tanít meg 
bennünket erre ? A korszellem olyan 
ami egyenesen ösztökéli az embereket 
arra. hogy többet kívánjanak, mint 
amennyire just fozmálbatnak; több-
nek, nagyobbnak mutassák magukat 
mint amilyenek. Ha megváltoznék az 
emberek gondolkozás módja ha az 
altruiőztikus erkölcsök lenn ének úrrá 
a földön, hamarosan segithetnénk 
minden bajon. Ámde mig ez bekövet-
kezik, más eszközökkel kell felven-
nünk a harcot a drágaság ellen. 

A drágaság okai kétfélék : termé-
szetesek és mesterkéltek. Természetes 
okai a drágaságnak az egymás után 
következő sok rossz termé.* a takar-
mány hiány s az ipari állammá való 
átalakulásunk, amely elvonja a mező-
gazdasági termeléstől a munkáske-
zet, megdrágítja a termel vényt s hoz-
zá szaporítja a fogyasztók számát. 
Mesterséges okai a drágaságnak a köz-

vetítők rohamosan szaporodó serege, 
a rossz vasúti tarifák, az áru-uzsora. 

Sehol a világon nincs jobb dolga 
a közvetitöknek, mint minálunk. Mig 
valamely élelmicikk á termelőtől a 
fogyasztóhoz jut tizenöt kézen is ke-
resztül megy, ami bői természetesen 
mindegyik kiveszi a maga részét be-
lőle. A legtöbbször ez a haszon az 
uzsorakamat nagyságát éri el. — 
Hogy ez így'* van, arra nem nehéz a 
való életből száz és száz példát feU 
hozni. 

A közvetítők túlkapásai az élelmi-
szer árusok egymás között való ár-
emelésre irányuló szövetkezése mind 
oly tünetek, amelyeket megtalálhatunk 
a legutolsó faluban is s váljon van-e 
ellenük orvosság! ? 

Igenis van. S az el a re haladot-
tabb nyugati államok már nagy mér-
tékben élnek ez orvosszerre), nőt mi-
nálunk is nap-nap után terjed ennek 
a használata. Nem más ezt mint a 
fogyasztók szervezkedést*. 

Több mint 1000 fogyasztási szö-
vetkezet működik az országban Ezek 
a szövetkezetek mutatják meg legin-
kább a drágaság ellen való küzdelem 
célra vezető útját. Ezeknek a szövet-
kezeteknek az évi forgalma meghaladja 
a 30 millió korona értéket. Aránylag 
kis összeg az egész ország lakóinak 
évi szükségletéhez képest, de nem 
szabad megfeledkezni arról, hogy ma-
ga a szövetkezeli mozgalom is eléggé 
fiatal. Olt azonban, ahol egy fogyasz-
tási szövetkezet meg vei ette a lábát, 
gyökeresen meg tuclt. \ változ atni a 
viszonyokat. Az áremelő szövetkezé-
sekkel szemben kellő üzleti versenyt 
teremtet, nyakát szegte az erkölcstelen 
közvetítőnek s ami fő, nagy mérték-

ben egyengeti az útját mindenhol an-
nak, hogy a fogyasztó a termelővel 
közvetlenül érintkezzék. Külföldön már 
régóta ismerik a fogyasztási szövetke-
zetek hasznát, hova tovább nálunk is 
kezdik megismerni, de épen e megis-
merés természetszerű következményé-
nek kellene lenni, hogy midonki, aki 
érzi a drágaság reá nehezülő terheit, 
aki óhajtja maga és embertársai anyagi 
boldogulását: siet elősegíteni minden-
hol fogyasztási szövetkezetek létrejöttét. 

A „Szan/aSi laáQy«gyc&til*t" 
előadó 

G a l l Mózes és Kuruo£ János 
szereplése, 

Kullurniissziót teljesítő leányegye-
sülelünk soksor nyújtotta bizonyságát 
rövid fennállása óta annak, hogy a 
közművelődés terjesztésének hivatott 
organuma. Fényes estélyeí, miken az 
ország művészeinek színe-javát szere-
peltette, előadó gyűlései, melyeken 
iróinlc jelesei mutálták be alkotásaikat 
a szarvasi közönségnek, mélyreható 
befolyást biztosítottak szarnára társa-
dalmi életünk alakítására Sikerült elő-
adó üléseinek számát növeli a f. hó 
14-ikén megtartott ülése, mely a 
közönségnek nagy arányú érdeklődése 
mellett ment végbe. 

A változatosan gazdag műsornak 
legkiemelkedőbb szimat G wil Mózes 
fővárosi főgimnáziumi igazgató és ki-
váló iró szabad előadása képezte. Gaál 
Mózest érkezésekor i m pozá• ísari fo-
gadta az egyesület vezetősége. Előkelő 

' társaság jelenlétében Zlinszky István 
' eg\ esUlcti elnök várta Őt a vasúti ál-

Csak rendesebben járt volna öltözve. Foltos, 
piszkos — természetesen készen vett — 
ruha lötyögött Hagemann sovány testén, és 
görbe sarkú, piszkos cipőben járt. Ez bosz-
szantotta legjobban a kollégákat, 

Nem használt sem rábeszélés, sem 
pedig apróbb gúnyolódások, amivel a tulta-
karékos kalkulátort illették a kollégák. Azért 
hü maradt a csütörtöki törzsasztalokhoz is, 
noha legtöbbet ott bántották. Ez volt az 
egyetlen szórakozás, amit megengedett ma-
gának, Megivott három órai ott tartózkodás 
alatt két pohár sört, nem beszélt sokat és 
a sör elfogyasztása után hazament. Csak 
mikor valamelyik törzsvendég a születése-
napját, vagy más örvendetes esemény ün-
neplésére egy bólét rendelt, maradt ott 
hosszabb ideig Hagemann kalkulátor, Ily 
esetben nagy mérvben fogyasztotta az 
„olcsó" élvezetett. De viszonozni sohse 
szokta. Neki nem is volt születése napja, 
mindaddig mig valamelyik kollégája a beje-
lentő hivatalnál ki nem tudakolta a neveze-
tes napot, 

Nagyon savanyu arcot vágott, amikor 
váratlanul gratuláltak neki. Harminc márká-
jába került a sikerült tréfa. Ezt nem felej 

tette el soha. Ez időponttól fogva, mindig 
csak október elsején ment szabadságra, lé-
vén e hó 7-én a születésének évfordulója. 

Három év óta forraltak bosszút ellene 
a torzsasztalkollégák. Az ingyenélő megbün-
tetésének ideje megjött. -Utolsó csütörtökön 
amikor Hagemann már elment 11 óra után 
m% tanácskodtak a többiek és megbeszélték 
a bossszulervet, 

A jövő héten egy eljegyzési bólé vált 
esedékessé. Pompás bólé, melyet persze est-
ebéd előzött meg. A vendéglátó ugyanis 
gazdag leányt vett el és megengedhette ma-
gának a kiadást. Hagemann boldogan mo-
solygott, amikor tudómására jutott a kelle-
mes este és elhatározta, hogy egész napon 
át böjtöl majd, hogy minél többől fogyaszt-
hasson este. 

A sors ellenben máskép határozott, A 
törzsasztal tagjai abban egyeztek meg, 
hogy Hagemann ne vehessen részt a vacso-
rán. Egyúttal megleckéztetni is akarták. 
Amikor kettőt ütött a toronyóra a terv is 
készen volt, 

Eljött az estebéd napja. Április elseje. 
Alig mull cl a délutánt első hivatalos óra 
Borghoff főkalkulátorhoz benyitott a szolga 
és átadott neki egy irományt 

A főnök elolvasta, elcsodálkozott és 
örvendezve mondotta : 

— Nagyszerű I Hát mégis csak ke-
resztül vitte a városi tanács, hogy ezt a 
kellemetességet végre megkapjuk I Vigyázz I 

És miközben körül álltak a tisztviselők, 
ő hangosan felolvasott: 

— Minthogy a városatyák hozzájárul-
tak a kérelmünkhöz, amely szerint ezentúl 
a városi tisztviselők czipöi a város költsé-
gén javitassanak, már ma délben minden 
egyes hivatalból három | ár cipőt visznek el 
javítás czéljából és este készen vissza hoz-
zák azokat. A cipők átvételével az iroda-
sAolga bízatott meg 1 

— Nagyszerű! Ez méltányos dolog — 
mondta Bender titkár. — Az építési hivatal-
ból származik az idea, mert azok rongálnak 
legtöbb cipőt. De reánk nézve is elég szép 
megtakarítás lesz 1 

A többiek is örültek. 
Hagemann arca sugárzott, Ennek be 

kellett következnie. Szerencse, hogy oly reg 
nem csináltatta a czípöit. Most mogtakarit-
hatja a pénzét. Éppen jökor jött ez. Mác 
náthát kapóit, mert az olvadó hó mustkor 
behatolt a. cipőibe, 

(Folyt, kov.) 
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lomásnál és meleg hangú beszéddel 
Üdvözölte. Aztán az állami polgári le-
ányiskola bej árójánál az i n lé et nö-
vendékei fogadtak kedven a i rój ukat 
sorfalat állva, virágot hintve elébe. 
G-aál Mózes ,.Tompa Mihály családi 
és ha?afias kötészetéről*' tartott tar-
talmas, irodalmilag nagy értökii sza-
bad előadást. A közönség mindvégig 
élénk érdeklődéssel hallgatta az előa-
dót és tetszésének szűnni nem akaró 
tapssal és éljenzéssel adott kifejezési;. 

A műsor többi száma is nagyban 
hozzájárult az ülés sikeréhez. 

Mészáros Ilonka precíz, bravúros 
tehníkával előadott zongorajátéka tet-
szett a közönségnek. 

Haviár Ilonka operctte számokat 
énekelt tiszta csengő hangon, diletb'in-
nál szokatlan ének tudással. Énekéhez 
a zongorakiséreteí dr. Déri Henjikné 
szolgáltatta kifbgásíalari szafoatosiággal. 

Holéczy Icluska ügyesen, hatással 
szavalta el Ni'nek „A kerek a szia! 
melleit'* c. kedves kőkeményét. 

Az előadó ülést Kuruc János is-
mert zeneszerzőnek művészi nívón á ]-
ló zongorajátéka fejezte be. Kuruc Já-
nos saját szerzeményeit adta elő a 
hallgatóság osztatlan tetszése melleit. 

X Döry Fái marad k fővá-
rosi hírlapok jelezték, ho^y várme-
gyénk főispánja Döry Pál a kormány-
tól felmentéséi kéne és lio^y nemsokára 
távozik a főispáni székhöl, A hirre az 
szolgáltatott okoi, hogy Döry ugyanak-
kor tartózkodott Makón, mikor a Juszt 
párt országos gyűléséi tartolta, azonban 
nem politikai okokból, hanem lokotilá-
togatóhan. 

X MegyebhoUsági taf/vá-
lasztások. F. hó 15-éu. történi 
meg megyeszerte a megiíresedKt 111̂  
gyebboltságí lagságí helyek betöltése. 
A választások iránti érdeklődés mindé-
níítt lanyha, küzdelem nélküli volt. A 
szavazókat nagy nehezen lőhetett a 
választási bel yiségekbe ö>s*ehüzi)i 
s a bókésv és oiosházi választásoktól 

eltekinive a választások egyhangúak 
voltak, Szarvason a Sehol tz Gyula 
halálával megüresedett első kerületi 
bizottsági tagságra az cg 
Kelló Gusztáv ág. ev. U 
egyhangúlag megválasztva. A válasz 
tást gróf Bolza Géza elnök vezette és 
d. u. 4 órakor nyilvánitotta befej e-
zettnek. 

X Az építkezési aíb izottság 
Ülése. Vái megyénk épilkez< sí albizott-
sága kedden délután ülíst tarlóit, 
melyben A vármegyei közkórház kibő-
vítése ügyében szükséges 

H ÍPR 

ket lelte meg. Elhatározta többek 
között az árlejtések kiírását is, 

X Kmíga^gat isi áthelye-
zések. Keis:<ner Sándor h mondásával 
tudvalevőleg az orosházi járási írnoki 
állás megüresedett. Ambrus S vndor e 
megüresedett állási a Gyóy Miklós 
szarvasi járási írnokot helyezte át Az 
ő állására pedig járási Írnokká tör-
tént kinevezéssel Adász János orosházi 
járási dijnokot helyette át az alispán. 

CSjlíagSz^rQl^ffij. 

Szürke éjszakának pisla bolygója én, 
Rátévedtem a meleg, fényes égre. 
Láttam a napot lángpoinpábcn égve 
fe ott relejtém szemem a* ö liizszcmén. 

A szivemre izzott forró fehérsége, 
Szomjazlain csókját, a lázast, perzselőt, 
A kihunyó akartam gyújtani őt 1 
Aztán holtan hulltam vakitú keblére 
Pernyévé kiégve . -

AL 

nincs kilátás aria, hogy a kőszinház 
építése elhatároztassák, mégis fontps, 
körülménynek tudjuk,' ho^y az első 
komoly és autentikus lépés ez ügyben 

^ u 

z i 0 e $ z $ t. 
Cabárét . A szarvasi ifjúság meg-

hívására dr. Farkas Ferenc színigaz-
gató társulatának kiváló erőivel f. hó 
22 én az Árpád szálló nagytermében 
cabaret estélyi tart. Az estély iránt 
nagy az érdeklődés és előreláthatólag 
meleg óvácíóban lesz része a sze-
replő művészeknek, viszonzásul azért 
a sok kellemes estért, mit dr. Farkas 
társulata három é vi m ü köd és év el 
nyújtott a szarvasi közönségnek. Az 
ifjú s ág ál ta I kib 0 csátott m eghi v ó 
szövegét itt adjuk: 

Meghívó. A szarvasi ifjúság f. 
évi november hó 2-2én hétfőn az 
„Árpád" szálloda nagytermében, teri-
tett asztalok mellett, jótékonycélu 
fehér cabaret-estélyt rendez, melyre 
tisztelettel meghívja a közönséget a 
rendezőség. Szereplők ; F. Szalontat 
Ferike, Szigethy Andor, Halász Ilonka, 
Nagy Imre, Dr. Farkas Ferenc, Szánthő 
János. A zongoránál Hajós 

A nagy Mariskának szenzációs bűn-
ügye. Szarvason is majdan ló nyomot ha-
gyott, A kaszinó zöld asztalain lett közkeletű, 
a Haverda nevezet Aki ismeri a makaó, 
esélyeit, az mindjárt tisztában lesz azzal, 
hogy Haverda Mária nincs in magnó honore 
a szarvasi uraknál. Tegyük fel, hogy össze-
ült az akusz parlhie. A játékosok egyikének 
kioszt a bankár egy coeur négyest/ meg 
egy pick hatost, ami makaó nyelven kife-
jezve zérót jelent, tehát a nyerő poínttől 
végtelen távoli esélyt. Azonban ez nem baj, 
mert a bankárnak, nem lévén slágerje, a 
gyengén álló poínti ur javíthat még kétségbe-
ejtő helyzetén egy bevágással. Hát bevág. 
Hajh azonban fortuna istenasszony a bal-
szerencse maszkjában van vele, mert a 
bankár a coeur cJámátj osztotta neki. Dé 
kioszthatta volna a treff tízest, vagy királyt 
is, mindegy volna szerencsétlen barátunkra 
nézve, mert H a v e r cl á j a lenne. A sza-
badkai nagy eset előtti pacsirtának, vagy 
gorombaságnak hívták ezt a katasztrófát, 
elképzelhető tehát, hogy nem lenne Ha verd a 
Mariskára nézve valami nagy szerencse, ha 
biróküldés esetén a gyulai esküdlbiróságot 
delegálnák bűnügyének elbírálására, amelyik-
ben esküdt bírák képen szarvasi urak is részt 
vennének. Mert ha mégis bekövetkeznék ez 
a nem várt eset, Mariska is elmondhatná, 
hogy pacsirtája, gorombasága vagy Baver> 
dája van, Quod deus avertat minden jó-
akarómtól. 

h í r e K . 
— Beszámoló. Haviár Dániel 

a választókerület orsz. képviselője ma 
cl. u. 4 órakor beszámoló beszédet tart 
a függetlenségi és 48-as pártkör helyi-
ségében. A beszámoló beszédet előre-
láthatólag óriási közönség fogja meg-
hallgatni. 

— A Kossuth mauzóleum 
fw* aratása. A Kossuth mitizoletim 
csütörtöki ünnepélyes felavatására 

zeneszerző ül. Belépő-díj; Páholy 10 I nagyban folynak az előkészületek az / j í 

koiv Személyjegy 2 kor. Állóhely 1 ; országban, Nincs törvényhatóság, alig-
kor. Kezdete este pont 9 órakon 
Kérjük a közpnséget a jegyekről már 
elővételben gondoskodni, hogy az 
asztalok és helyek iránt a rendezőség 
idejekorán intézkedhessék. — Jegyek 
Deutsch Ármin ur üzletében kaphatók, 
Külön meghívókat nem bocsájtunk ki. 

KőSziobáz SzatVaSoi). Illeté-
kes forrásból nyert értesülés alap-
ján írjuk meg, hogy a szarvasi szinii-
gyí bizotlsígnak legközelebb tartandó 
iilótséiv szóvá lesz téve egy építendő 
kőszinház terve. Bár ez idő szerint 

ha lesz város* mely a fölavató, ünne-
pen ne képviseltetné magát. Szarvas 
városáról azonban eddigelé mit sem 
hallunk. De nem hisszük, hogy az 

.róság nem fog sürgősen intéz-
az iránt, hogy Szarvas is mél-

tón képviselve legyen azon a kegye-
letes nemzeti ünnepségen. 

— Eljegyzés. Renglovich Bo-
zsókái, Renglovich Jánosnak az Ár-
pád szálló tulajdonosának kányát el-
jegyezte Lorenz József 83-ik gyal. ezr. 
hadnagy Komáromból. 



SZARVAS ÉS VIDÉKE 1909. novmeber 21. 

K ü z d f I e m 
Álig van aktuálisabb kérdés nap-

jainkban, mint az évről évre nagyob-
bodó drágaság. Aki csak a tiz év előtti 
viszonyokra is 'vissza tud tekinteni, m 
elszomorodó tlan tapasztalja, hogy 
nemcsak az élelmiek, hanem a ruha 
nemű s minden más egyébb szükség-
let ára annyira emelkedett, hogy ma 
holnap kétségbe kell esnünk amikor 
jogos igényeink kielégítéséről van szó. 
Igaz ugyan, hogy igényeink is nagyob-
bodtak, de ez annyira kísérője a ha-
ladásnak, hogy ellene jóformán alig 
tehetünk valamit. Természetes dolog, 
hogy a drágaságnak is legnagyobb el-
lenszere volna a fokozottabb igények 
leszállítása. De vajon ki tanít meg 
bennünket erre ? A korszellem olyan 
ami egyenesen ösztökéli az embereket 
arra, hogy többet kívánjanak, mint 
amennyire just fózmálhatnak; több-
nek, nagyobbnak mutassák magukat 
mint amilyenek. Ha megváltoznék az 
emberek gondolkozás módja ha az 
altruisztikus erkölcsök lennének úrrá 
a földön, hamarosan segíthetnénk 
minden bajon. Ámde míg ez bekövet-
kezik, más eszközökkel kell felven-
nünk a harcot a drágaság ellen. 

A drágaság okai kétfélék : termé-
szetesek és mesterkéltek. Természetes 
okai a drágaságnak az egymás után 
következő sok rossz termék a takar-
mány hiány s az ipari állammá való 
átalakulásunk, amely elvonja a mező-
gazdasági termeléstől a munkáske-
zet, megdrágítja a termeivényt s hoz-
zá szaporítja a fogyasztók számát. 
Mesterséges okai a drágaságnak a köz-

vetítők rohamosan szaporodó serege, 
a rossz vasúti tarifák, az áru-uzsora. 

Sehol a világon ninos jobb dolga 
a közvetítőknek, mint minálunk. Míg 
valamely élelmicikk a termelőtől a 
fogyasztóhoz jut tizenöt kézen is ke-
resztül megy, amiből természetesen 
mindegyik kiveszi a maga részét be-
lőle. A legtöbbször ez a haszon az 
uzsorakamat nagyságát éri el. — 
Hogy ez igy* van, avra nem nehéz a 
való életből sz 

ben egyengeti az útját mindenhol an-
nak, hogy a fogyasztó a termelővel 
közvetlenül érintkezzék. Külföldön már 
régóta ismerik a fogyasztási szövetke-
zetek hasznát, hova tovább nálunk Is 
kezdik megismerni, de épen e megis-
merés természetszerű következményé-
nek kellene lenni, hogy miden ki, aki 
érzi a drágaság reá nehezülő terheit, 
aki óbájtja maga és embertársai anyagi 
boldogulását: siet elősegíteni minden-
hol fogyasztási szövetkezetek létrejöttét. 

A közvetitők túlkapásai az élelmi-
szer árusok e g y m á s között való ár-
emelésre irányuló szövetkezése mind 
oly tünetek, amelyeket megtalálhatunk 
a legutolsó faluban is s váljon van-e 
ellenük orvosság 1 ? 

Igenis van. S az előre haladót-
tabb nyugati államok már nagy mér-
tékben élnek ez orvosszerrel, sőt mi-
nálunk is nap-nap után terjed ennek 
a hasznalata. Nem más ez, inint a 
fogy a sztók szervezkedése. 

Több mint 1000 fogyasztási szö-
vetkezet működik az országban Ezek 
a szövetkezetek mulatják meg legin-
kább a drágaság ellen való küzdelem 
célra vezető útját. Ezeknek a szövet-
kezeteknek az évi forgalma meghaladja 
a 30 millió korona értéket. Aránylag 
kis összeg az egész ország lakóinak 
évi szükségletéhez képest, de nem 
szabad megfeledkezni arról, hogy ma-
ga a szövetkezeti mozgalom is eléggé 
fiatal. Oít azonban, ahol egy fogyasz-
tási szövetkezet megvetette a lábát, 
gyökeresen meg tudt \ változ atni a 
viszonyokat. Az árernelö szövetkezé-
sekkel szemben kellő üzleti versenyt 
teremtet, nyakát szegte az erkölcstelen j 
közvetítőnek s ami fő, nagy mérték- ' 

A „Szan/aSi laáoyegyeSülct" 
előadó ü({S$. 

G a i l Mózes és Kuruos János 
szereplése. 

Kultumiissziót teljesítő leányegye-
sülelünk soksor nyújtotta bizonyságát 
rövid fennállása óta annak, hogy a 
közművelődés terjesztésének hivatott 
orgánuma. Fényes estélyei, miken m 
ország művészeinek szine-javát szere-
peltette, előadó gyűlései, melyeken 
íróink jelesei mutatták be alkotásaikat 
a szarvasi közönségnek, mélyreható 
befolyást biztosítottak számára társa-
dalmi életünk alakítására Sikerült elő-
adó üléseinek számát növeli a f. hó 
14-ikén megtartott ülése, mely a 
közönségnek nagy arányú érdeklődése 
mellett ment végbe. 

A változatosan gazdag műsornak 
legkiemelkedőbb szimat Gr iái Mózes 
fővárosi főgimnáziumi igazgató és ki-
váló iró szabad előadása képezte. Gaál 
Mózest érkezésekor impozá isait fo-
gadta az egyesület vezetősége. Előkelő 
társaság jelen'-étében Zlinszky István 
egyesületi elnök várta őt á vasúti ál-

Csak rendesebben járt volná öltözve. Foltos, 
piszkos «—- természetesen készen vett - -
ruha lötyögött Hagemann sovány testén, és 
görbe sarkú, piszkos cipőben járt. Ez bosz-
szantotta legjobban a kollégákat. 

Nem használt sem rábeszélés, sem 
pedig apróbb gúnyolódások, amivel a tulta-
karékos kalkulátort illették a kollégák. Azért 
hü maradt a csütörtöki törzsasztalokhoz is, 
noha legtöbbet ott bántották. Ez volt az 
egyetlen szórakozás, amit megengedett ma-
gának, Megivott három órai ott tartózkodás 
alatt két pohár sört, nem beszélt sokat és 
a sör elfogyasztása után hazament. Csak 
mikor valamelyik törzsvendég a születése-
napját, vagy más örvendetes esemény ün-
neplésére egy bólét rendelt, maradt ott 
hosszabb ideig Hagemann kalkulátor. Ily 
esetben nagy mérvben fogyasztotta az 

olcsó" élvezetett. De viszonozni sohse 
szokta. Neki nem is volt születése napja, 
mindaddig mig valamelyik kollégája a beje-
lentő hivatalnál ki nem tudakolta a neveze-

Nagyon savanyu arcot vágott, amikor 
váratlanul gratuláltak neki. Harminc márká-
jába került a sikerült tréfa. Ezt nem felej 

tette el soha. Ez időponttól fogva, mindig 
csak október elsején ment szabadságra, lé-
vén e hó 7-én a születésének évfordulója. 

Három év óta forraltak bosszút ellene 
a törzsasztalkollégák. Az ingyenélő megbün-
tetésének ideje megjött. -Utolsó csütörtökön 
amikor Hagemann már elment 11 óra után 
még tanácskodtak a többiek és megbeszélték 
a bossszut ervet 

A jövő héten egy eljegyzési boté vált 
esedékessé. Pompás bólé, melyet persze ost-
ebéd előzött meg. A vendéglátó ugyanis 
gazdag leányt vett el és megengedhette ma-
gának a kiadást. Hagemann boldogan mo-
solygott, amikor tudomására jutott a kelle-
mes este és elhatározta, hogy egész napon 
át böjtöl majd, hogy minél többet fogyaszt-
hasson este. 

A sors ellenben máskép határozott. A 
törzsasztal tagjai abban egyeztek meg, 
hogy Hagemann ne vehessen részt a vacso-
rán. Egyúttal megleckéztetni is akarták. 
Amikor kettőt ütött a toronyóra á terv is 
készen volt. 

Eljött az estebéd napja. Április elseje. 
Alig mull el a délutáni első hivatalos óra 
Borghoff főkalkulátorhoz benyitott a szolga 
és átadott neki egy irományt. 

A főnök elolvasta, elcsodálkozott és 
örvendezve mondotta : 

-— Nagyszerű I Hát mégis csak ke-
resztül vitte a városi tanács, hogy ezt a 
kellemetességet végre megkapjuk 1 Vigyázz 1 

És miközben körül álltak a tisztviselők, 
ő hangosan felolvasott: 

— Minthogy a városatyák hozzájárul-
tak a kérelmünkhöz, amely szerint ezentúl 
á városi tisztviselők czipői a város költsé-
gén javitassanak, már ma délben minden 
egyes hivatalból három j ár cipőt visznek el 
javítás czéljából és este készen vissza hoz-
zák azokat. A cipők átvételével az iroda-
őtfölga bízatott meg í 

— Nagyszerül Ez méltányos dolog — 
mondta Bender titkár. — Az építési hivatal-
ból származik az idea, mert azok rongálnak 
legtöbb cipőt. De reánk nézve is elég szép 
megtakarítás lesz I 

A többiek is örültek. 
Hagemann arca sugárzott. Ennek be 

kellett következnie. Szerencse, hogy oly rég 
nem csináltatta a czipőit. Most megtakarít-
hatja a pénzét. Éppen jökor jött ez. Már. 
náthát kapott, mert az olvadó hó múltkor 
behatolt a cipőibe, 

(Folyt, köv.) 
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— Haviár Dani az orszá-
gos függetlenségi párt alelnöke. 
A jelenlegi komoly, nehéz politikai 
helyzetben a függetlenségi és 48*as párt 
egyik alelnökévé Haviár Danit városunk 
orsz. képviselőjét választotta meg. E 
magas kitüntetés Szarvas város pol-
gárságának képviselőjébe helyezeit bi-
zalmán kikül élénken illusztrálja a poli-
tika ' embereinek, a függetlenségi párt 
képviselőinek is Haviár Dani politikai 
munkássága képességei iránü legtelje-
sebb elismerését. 

— Halálozás. Kocziszky Iván í 
dr. csabai árvaszéki ülnök f. hó 15-én 
hirtelen elhunyt. Az elhalt egyike volt 
a vármegye legismertebb gavallérjainak 
és ugy a társadalmi, valamint a po-
litikai közéletben élénk tevékenységet 

—- Párbaj. Veres József a Szarvas-
ról nem régiben Békésre áthelyezett közigaz-
gatási gyakornok és Borbély Gábor békési 
egyházi tanácsjegyző vasárnap politikai kér-
désben . összeszólalkoztak, Ebből' íolyólag 
kedden a gyulai m. kir. honvédség lövöl-
déjében pisztölypárbajt vi'vtak. Sebesülés 
nem történt. 

— A ^Szarvasi nőegylet f. 
hó 17-én tartott választmányi ülésén 
megválasztották a vigalmi bizottságot, 
amelynek elnöke lett dr. Lengyel Sán-
dorné, alelnöke özv. Péczely Béláné, 
tagok: özv. Bakay Sánclorné, Bugyis 
Andorné, Hauschka Gy.-né, dr. Haviár 
Gryuláné, Saskó Somán é és Wieland 
Matild. — Megál lapították a segél y zen -
dök számát és a segély összegét. Ha-
vonkint kap 15 segélyezett 103 kor. át. 
— Uj tagokul léptek be Kollár Lajosi!é, 
Nikelszky Zoltánné, ReUter Ferenc» né, 
Schabatka Mihályné, és Wünschendor-
fer Aladárné. 

— Közbiztonság. A csendőr" 
»ég október havi jelentését beterjesz-
tette a vármegyéhez. Nyomozás 211 
esetben, melyből 198 eselben a nyo-
mozás eredménynyel járt» 30 letartóz-
tatás, 11 gyújtogatás, 10 testisértés, 8 
orgazdaság, 4 csalás és 69 lopás íor-

— Gyors kábeltáviratozás. 
A folyó évben Londonban megtartott 
sajtó kongresszuson élénk vitát kelteti 
a kábel távi rátok tarifájának kérdése. Az 
angol állami kábeleken sikerült is díj-
mérséklést elérni, ellenben a magántár-
saságok egyáltalán nem hajlandók a 
tarifa leszállítására. A mai kábelezési 
rendszereknél az árleszállítás nem is 
lehetséges, Ujabb, jobb, gyorsabb rend-
szereket kell bevezetni, hogy az árak 
olcsóbbak lehessenek. Ilyen rendszer 
leírását olvassuk az egyik bécsi villa-
mos szaklapban, a hol hazánkfia, Gát 
Béla kir. főmérnök, a budapesli posta-
és távirdakisérleti ál Icmás vezeiöj<> 
cikkezik a gyors kábelezésről. A Gáti-

rendszer gyorsasagban eléri a 
Virágot; fő előnye az, hogy nemcsak 
légvezetékeken, mint a Pollák-Virág, 
hanem tenger alatti kábeleken is al-
kalmazható, és hozzá még nemcsak 
egyszeresen, hanem többszörösen. Va-
lósvdnünek tartjuk, hogy az Ausztria 
hozzájárulásával fektetendő Triesri -
Alexandria kábel már a Gáli* rendszer 
szerint fog építtetni. Azt h/s-zük, hogy 
az egyiptomi al királynak múltkoriban 
Bécsben való U rtózkodása a'att sike-
rült az összes kérdéseket tinziázni s 
igy a kábel létesítése nem sol áig vá-
rat magára. Sajnos Magyarországnak 
hasonló befektetésekre jelenleg nincsen 
pénze, pe lig közvetlen a Fiume-Ancona 
kábelösszeköttetésre ugyancsak szük-
ségünk volna. 

— Öngyilkos asszony. 
Klimaj Jánosné, egy szarvasi földmi-
ves 39 éves felesége szerdán délután 
a lakásán átvágta a torkát. Mire ész-
revették, már meg is h:ill. Elterülve, 
vértócsában feküdi, kezében szonin-
ga tva a kési. Hogy a szerencsétlen 
asszonyt mi vitte rá végzetes tettére, 
arról hozzátartozóinak srjfelíne sincs, 

— Lopás az ablakon á(. 
Rónay István héké.-sz-entandrási suhanc-
nak nagyon fájt a foga arra a 10 
darab szép íyu[ ra, amelj eket Rácz 
Bálázóné konylúj.iban pillantott, meg. 
Kilesie tehát a kiná'kozó alkalnrU, Rác 
Béláné távollétét. Mivel a konyhaajtón 
bemenni nem tudót', az ablakon ha-
tolt be és azon keres/J ül vitte el a 10 
darab tyúkot 16 korona értékben. Egy 
részét eladía, más részéből meg pap-
rikást csináltatott magának és jól lakolt, 
A gyulai törvényszék hétfőn lopás vét-
sége miatt 14 napi fogházra itéllé a 
tyuktoIvajL Az ítélet jogerős. 

— Gyikos szomszéd. Orosházáról 
telefonálja tudósítónk: Molnár Sándor Oros-
házái gazdálkodó összeszólalkozás közben 
egy ásóval agyonverte szomszédját Gabnai 
János földbirtokost. A gyilkost letartóztatták. 

— Zsarolni akart Hanyec/ 
Lajos 31 éves, endrődi lakos 1909. 
év elején egy levelet irt ifj. Vaskó Im-
rén ének s abban azzal fenyegette meg, 
hogy hűtlenségét tudomására hoz/a az 
Amerikában levő férjének, ha 62 ko-
ronát nem küld neki. — Iíj, Vaskó 
imréné azonban ártatlansága tudatá-
ban nem engedte ntegzs irollaíni ma-
gát, hanem feljelentette Hanyecz La-
jost, akit a bíróság a csütörtöki főtár-
gyaláson beismerése l ap j án zsarolás 
kísérlete mi alt 5 napi fogházra ítélt. 

— A nagykot ősi állami 
méntelep csabai parancsnoksága a táj-
faj la mének párosít ás'i idejét; december 
hó és 4 jöl december hó 10- és IJ-ik 
napjára tűzte ki. 

— A szabad lyceum előadó* 
esMl/yei. A szarvasi szabad .lyceum 
a Békésmegyei. Közművelődési Bizott-
ság megbízásából csütörtökön esté tar-
totta első előadó estéiyét a tanítóképző 
tágas diwztermében. Először Percei 
Micike lépett az előadói emelvényre és 
hatással szavalta el Sz&bolcskámk a 
„Grand cafféban" C. kö'toményét 
Michnay Gus/táv és Tóth Fal hegedi! 
kiséret e mellett. Ezután Kresmárik 
Endre tanár, lyceumi elnök tartott mély 
tanulmányra va'ló, tudományos érték ti. 
felolvas isi ..A. szervetlen vegytan/' cí-
men. Az estélyi Kaszner Lajos ügyes 
szavalj a la zárta be. A. szép számmal 
egybegyűlt közönség sokat lapsolt a 
szereplőknek. 

— Lyceumi elő idás. A 
szarvasi iparosok, ipari munkások és 
•földművesek Szabad Lyceum a vasárnap 
délután öt órakor a főgimnázium tor-
nrcsarnokában lanja második jendes 
előadását, melynek műsora: I. Népda-
lok, Énekli Töröcsik Endre, hantioníu-
mon kíséri Rohoska Géza tanító, lyce-
um i jegyző. 2. Szeptember végén. Irta 
Petőfi Sándor. Szavalja Perczel Micike. 
íL Szabad előadást tart InMnutatásokkal 
kipcsolatbíni Krecsmárik Endre tan. 
kép, tanár, lyceumi elnök. Az előadás 
czime : H f jves hnlásu s-.erveilon anya-
gok a vegyiparban. 4. Kossuth sírjánál, 
írta Ábrányi Emil. Szavalja Zolnay 
Marton 5. I)a ok1 E t u d c M Liska Mihály, 
harmóniámon kiséri Rohoska Gáza la-
niió, lyc umi jegy/ő. 

— Vidéki előadás. Az elmúlt 
vasárnap Szoníamlráson fényes sila*rü 
lyeeumi előadás volt, tekintélyes számú 
hallgatóság előtt. Siratóban Jánovszky 
György néptanító íailott igen tartalmas 
előadást az alkoholról. Ma, azaz va-
sárnap délután Benczúr Mihály lyce-
umi titkár olvas fel a csabai uíi isko-
lában a talajjavításról. Mindenütt álta-
lános érdeklődés tapasztalható az isme-
reti erjesztő felolvasások iránt. 

onxKsfély. A szarvasi jó-
It'kony nőegylet tegnap este tartotta ez 
évi első koronaestólyét az i.n\ kaszinó-
termeiben, A tánc vigalom fényesen si-
került. 

KaHonbiL A Icán yegy esület 
választmánya, mint már hirü) adt.uk, 
karton bál roudeyd.siU ha,tarázta el. A 
mulatságot jövő évi január 8-ikára ter-
vezik és az Árpád szálló dísztermében 
tartják meg. 

Szyl ves Jer Chtúiy* A szarvasi 
nőegylet nagyszabású Szylvcszter es 
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télyt rendez m Árpád nagytermében 
lárgysorsjo lékicai és táncvjgalommal 
egybeköive. Az estély iránt nagy az 
érdeklődés a közönség körében. 

Az iffimág bálja. A szarvasi 
ifjúság december 19-én főn yen elite 
bálát rendez az Árpád dísztermében, 
melyén a zenét fel váltva a szegedi 
bonvéd katonai zenekar és Elemér ci-
gányzenekara fogja szolgáltatni. A bá-
lon előreláthatÓ'ag ríszt vesz nemcsak 
a szarvasi, de a megye intelligens kö-
zönségének nagy része. 

öt órai 1ea. A szarvasi izr. 
nőegylet december havában kezdi meg 
szokásos öt órai tea estélyein ele tartá-
sát. Az estélyeken cabaret keretében 
fellépnek a szarvasi műkedvelő böl-

és urak. 

— a z ocsoai nos, Török Antal volt 
az Öcsödi legényeknek a réme. Verekedős 
természet, ki görbe botjával nem egyszer 
verte ki társait a falu csárdájából. Még a 
mult esztendő nyarán törtónt, hogy Török 
Anti összekülönbözött a korcsmában Pozsár 
Sándorral és Józsa I) Lajossal azon, hogy 
ki a legkülönb legény a faluban és a maga 
iga/ának oly módon szerzett érvényt, hogy 
két legény társát görbe botjával veresre verte 
és azok egy hónapig nyomták az ágyat a 
szenvedett sérülések következtében. A gyulai 
törvényszék elítélte Török Antit súlyos testi 
sertés bűntettéért nyolez hónapi börtönre, 
mely ítéletet a vádlott ídebbezése folytán 
a nagyváradi ítélőtábla felülbírálván leszállí-
tót la a büntetést hat lumapi börtönre és 
20 korona pénzbfmte' úsre. Török megnyu-
godott az Ítéletben és megkezdette bünteté-
sének kiállásút, Az öcsödi legények tehát 
bnt hónapig békében lehetnek. 

H I R P E T E S E l< 
3716—909. tkvi szám. 

Árverési hirdetményi kivonat 

A szarvasi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi halóság közhírré teszi, hogy 
a Szarvasi takarékpénztár Kupecz 
Jánosné Nyemcsok Zsuzsanna végre-
hajtást szenvedő elleni 600 korona 
tőke követelés és jár. iránti végrehaj-
tási ügyében a gyulai kir. törvén) szék 
(A szarvasi kir. járásbíróság) területén 
levő Szárvas község határában felevő a 
szarvasi 9232 sz. tjkvben A f 2. rsz. 
alatt felvett 6597—83-a hrszám 6, 
hold 240 négyszögöl juhos düllőbeli 
szántóföldnek végrehajtást szenvedett 
nevén álló l{6 részre a 8 3 r*zám 
alatt özv. ÍN yemcsok Pál né Uh Ij ár 
Judit javára bekebelezett haszonélve-
zeti jog fen tartásával az árverést 87 (i 
korona mint ezennel megállapított ki-

kiáltási árban elrendelte és hogy a 
fenlebb megjelölt: ingatlan az 1909. 
évi december hó 20-ik napján 
délelőtt 9 órakor e kir. jbíróság 
mint tkvi hatóság hiv, helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen ela-
datni fog, de a kikiáltási ár 2|3-án 
alól nem. 

Árverezni szándékozók tartó ,nak 
az ingatlan becsárának 10 százabikát 
bánatpénzül készpénzben, vagy az 
1881. évi I X t.-c. 42 § ában jelzett, 
árfolyai n m a! sz ámilo tt és a z 1881. 
november hó 1-én 3333 szám alatt 
kelt igazságügy i m i ni sztori, rendelet 8 
§ ában kijelölt óvadékképes érték pa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-c. 170 §-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróság-
nál e'őleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervén yt ál szolgáltatni 

Kir, járásbíróság mint telekkönyvi 

3 szoba, konyha és éléskamrából á 
kertre nyíló lakás 

, sz. I, 

Szarvason, 1909. évi szept. hó 24. 
SCH\BATKA, kir. járásbíró. 

a 
S á v k n n y 1 m r e tanár 

niMezóztigi 47(5 négyszögöles 

szőlőskertje 
s z a h a d k é z b ö 1 

C*>L« 

Értekezhetni a tulajdonossal ggji 
^ Csáky-m 1., 76 sz, a. 

íWi 

Több oldalról azon panaszt hal-
lottam, hogy egyes füszerkereskedök 
az általuk árusított kenyeret, mint az 
én sütödémből valót adják el és azok 
krumplival vannak sütve. 

Szíves tudomására adom a t. 
vüvőközönségnek, hogy olcsó kötéseim 
folytán azon helyzetbe vagyok, misze-
rint a mostani drágaságban a tiszta 
búza lisztből sült kenyeret jutányos 
áron adhatom, 

1 klg, kenyér 15 krajcár. 
Tehát nincs orra szükségem, hogy 

a vevőközönség félrevezetésére krumpli-
val sült kenyeret áruljak. 

Tisztelettel 

JVrV*r$Sí b i r d c t m c Q y -

Álulirott szarvasi kir. közjegyző 
ezennel közhírré teszem, hogy a 
Szarvasi takarékpénztár áruraktárában 
31 zsákban elhelyezett, mintegy (31) 
Harmincegy métermázsa lóheremag 
Aron Pál sarkadkereszluri lakos veszé-
lyére közbenjöttem mellett a helyszí-
nen folyó bő 30, napján d. e> 11 órakor 
megtartandó nyilvános árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek el tog adatni. 

Szarvason, 1909. évi november 
hó 20-án. 

Dr. Haviár Gyula, 
kir. közjegyző. 

í}ázi kenyér s ü t ő . 

Szarvas n agyk özség alóliro tt 
járósága ezennel közhírré teszi, 

hogy köztenyésztésre szállt s magán-
tulajdont. képező mének bizottsági 
megvizsgálása az egész járásra nézve 
fo]yó évi november hó 23-án. — 
Szarvas község közházánál délelőtt 9 
órakor fog megejtetni. 

Felhívatnak ennél fogva a méntu-
lajdonosok, hogy ménjeiket a jelzett 
helyen és napon pontosan elövezessék, 
mert alispán ur kellő alap nélkül pót-
vizsgálatot engedélyezni nem fog. — 
Akik pedig engedély nélkül fedeztet-
nek, szigorú büntetéssel lesznek sújtva. 

Szarvason, 1909. évi nov. hó 5. 
Az elöljáróság nevében : 

Kollár L\jos, s. k. Kovács János, s. k. 
főjegyző 

Szarvas nagyközség elöljárósága 
részéről alól Írottak felhívjuk a 1887, 
1888 és 1889 években született állilás 
köteleseket, hogy az 1910. évi soro-
zásra vonatkozó jelentkezéseket a fo-
lyó évi november havában a katona 
ügyosztálynál annál is inkább el ne 
mulazszák, mert azon állitás kötelesek 
kik jelentkezéseiket elmulasztják a tör-
vén y értelmében szigorúan büntettetni, 
fognak. 

Szarvason, 1909. évi szept, bó 28. 

Az elöljáróság nevében: 

Jeszenszky Frigyes, Kovács János, % 

jegyző. 



SZARVAS ÉS VIDÉKE 1909. novmeber 21. 

l 

íif 

. jutányos aroii 

felvétetnek a 

Szarvas és Vidéke 

kiadóhivatalában. 

'in? I I 

«< n "rí p; « f 
Feltűnést keltő ta lá lmány; A % i - ' - ' • 
ápolásra használt szerek csak részbon felei-

>g" 

meg 
Az illatos szájvíz a 
fogkő lerakodást meg 
nem akadályozza, a 
fogpor hosszas hasz-
nálata pedig a %>g. 
zománcát koptalja el. 
Ezen hiányokon segít 

egy Icítünő uj találmány, a S z t r a k a - f é l e 
Meúthol fogszappan, mely erős baeillus-
ölp hatásánál fogva a szájüreget hatalmasan 
desinficiáljö, a fogakat fehéríti s a romlástól 
megóvja. Beszerezhető gyógyszertárakban, 
drogériákban egy koronáért, — 3 darabot 
3 koronáért bérmentve küld Sztraka gyógy-

szerész MoboL 

rvas nagyközség elöljáróságai ól 

12934—909. ikl. sz. 
i * 

Aldiíott községi elöljáróság felhívja 
a katonai kedvezményre jogosítottakat, 
hogy akik jogcimeikefc igazolni óhajtják, 
azt a kaloiiaügyi jegyzői irodában az 
1910 évi március hó végéig okv< 
jeleritsék be. 

as, 1909 nov. 8, 
Az elöljáróság nevében :• 

Jeszenszky Demcsák 
h. birő. 

m 

w\ B 
m 

íjsii 
Wi 

. .^CTTff^tgqm^l . i^ Ml» WÍMRM 
szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesi-

, hogy Szarvason a Fő utczán, Réthy-féle házban, 
(Holépzy Gusztáv üzletével szomszédságban) 

¡ff 

£ | I w 

Fő üzletem Orosházán a legnagyobb forgalomnak 
és kitűnő hírnévnek örvend. 

Ugyanazon módon, ugyanazon pontos elsőrangú 
kiszolgálással óhajtom Szarvas közönségének szakmám-
ben szükségletét is kielégíteni, mint azt az orosházi 
főüzletemben teszem. 

Ennek szíves tudomásul vétele után kérem Szarvas 
b. közönségének kitüntető pártfogását. 

Kiváló tisztelettel 

msf: L 
m 

m w ÍCJ.AYTCHJ. »»UlTÍEWQRTTr, 
IW 

í i 
Pí/s. 

Í'fl'% 

1 • 
\ 

flHal a Jegjütílnyűsább fltítlt mellett ajánttalnaki 

LocomobSl ésf gőz cséplőgépek 
szalmakazaíozők, iárg^ny-GsdpíŐgépek, lóhere -csöplök» 
tisztító-rosták, iconlcöiyozók, kaszáló- és aratógópék, 

szén agy tíjíőtc, boronák, sorveio^épok, Planet jr . 
kapálok, szecskavágók, répavógók, kukoricza-

morzsolók, daráSők, őrlőmalmok, egyetemes 
aczól-okék, 2- ós 3-vasu okók ós minden 

egyéb gazdasági gépek. r 

i E3&S3 
Szobadísz festéseket 
saját rajzaimmal elő-

állítok. 

Legmodernebb és leg-
újabb sablonokkal vál-

falok a legegyszerűbb 
munkát. 

Van szerencsém á nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy 
Jókai. Mór ulcza 139-ik h.-száin alatt, Engeí Izidor ur saját hálában szobai 
les tő- és mázoló műhelyt nybottam 

A mai modern kornak megfelelő szoba-,, disz , templomfestés1, mázo lá s 
aranyozást, továbbá selymekre, mindenféle elÖriijxölási: és feslóst elvállalok, 
úgyszintén ruha- és máá e^yéb hinuésekre elő rajzokat kéli tek. Arra törek-
i e m , hogy a hagyérrtemü közönséget munkámmal mindenféle tekintet ben 
kielégit«« m, Sftives pán fogását kérve a nagyérdemű közönségnek 

íirvracbam kiváló tisztelettel 

Ugyanitt egy tanuló | | Olcsó és megbízható 
is felvétetik. I szobafestő, másoló aranyozó. B kiszolgálás. 
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:vas 5ftg< 

5 — 1 . Wm 

Az 1907. övi műszaki helyszínelés 
nyomán készült uj kataszteri munká-
latok Szarvas község házánál a ka 
taszteri irodában folyó évi október 
hó 27'töl november 26-ig terjedő 

n at közszemlére vannak ki-

Ezen idő alatt a hivatalos órák-
ban az érdekélt birtokosok a munká-
latokat megtekinthetik s a netalán sé-
relmes felvétel ellen irányuló felszóla-
lásaikat a fent kitűzött határidő alatt 
a községi elöljáróságnál benyújthatják, 
lletvé előterjeszt hetik. 

A terület felvétele ellen beadandó 
lel szólal ások föltétlenül műszaki felmé-
réssel, vagyis bármely okleveles mér-
nök által felvett vázrajzokkal indoko-
landó k, mert el lenkezö esetben figye-
lembe sem vételnek. 

Szarvas, 1909. évi okt hó 22 én. 

Az elöljáróság nevében : 

Krsnyák Mihály s. k. Kovács János s. k. 
j egyző . 

GíJ 

A nök bpídogsápí 
A monnyass-onyok 

hítozkMeoe! 
A szülök örömei 
A ' e r Hídi a SWSpSíg t" fii v is rrds/séjjre tiuti' t. U síHteitt <ls 1 nM<»4tia, 
A •/<* "(5íj a ftFr inom-vc\ \ ujv J i/Jos jíaz« íi tiM;í«»nr }p|<?ní. <?«y f/i ÍWÍévrJtá l^pCZ, iiU'lv v.fl rn nuyi kaput Kinyi ni ktípösv 

I 
I 

mint egy Isten! 
Ez ctollt íérUákra Mól hat rit panaszkodtok 
ti |iaüíiíiíisr«k. durva l'tfn ktc* mi,itt, 
líllkor oly könnyü <í>iMii k lüir i « S'íhmflk. 
maradni. 7mk -s/npan s 7» k I<n5m 
tényleg St(í tii ítoz, Mlpt t C"«J?J i a Ull("S 
bőrápolás s :t i Ijcs b<í ¡ipo'ás a diáü.i cjjúsz-

Stíget in jiivííl. 
Daczára napi 1umr»inat mellel olcsrt. sokkal 
oícscíbb mtni a drága hasztalan kosmeüka. 

közünst̂ cs tubusban 
1*25 kor. 

nagy tubusban 
2.50 k o r . 

kis csomagolásban 
1 k o r . 

nagy csörnagolásbaii 
(ajánddk) 2.50 kor. 

Egyedüli gyárosok: 
X.. ZUCKER & Cö., B E R L I N W . 67 

Kapható: 
Szarvason : Medveczky u. Miklós 
Mezőtúron: Göllner Hugó gyógyszer-

táraikban. 

Vili ( 
helyszűke miatt, jutányos áron eladó, 
C i m : N a g y G y u l a , Sz.ntadráson. 

f e s t t*t&z*S Sz*riQti S z j Q r t Vágy v e g y i l e g t i s z t i t 

kelmefestő és vegylisztitő' Szarvason 

használt, de jó karban lévő jutányos áron eladó. 

Czim megtudható S ám u e i A.-nál a „ S z a r v a s és V i d é k e" 
kiadóhivatalaban, Szarvason (Békésvármegye). 

a „Szarvas és Vidékében", melynek hirdetései utján 

legtöbb példányban való megjelenésénél fogva a leg-

nagyobb eredmény érhető el. 
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Alapíttatott: J 880-ban. Telefon szám : 16. 

mf'\ ' K ( J E L A D O L F 
, k ö n y t r - , p a p í r - é s i r p s z e r k e r e s k s d é s g 

R V A S 0 N , Beliczey ut 9 szám. 

KQny.ynyojTvdáraban 

mindenhemü könyvnyomdái 

munkák, u. m.: báli meg-

hívók, eljegyzési és esküvői 

értesítések, névjegyek, üzleti 

kártyák, levélpapír és boríté-

kok, számlák, falragaszo k, 

körlevelek és gyászjelentések 

pontosan és jutányos árak 

mellett készíttetnek. 

Kö ny.v k ö té sz ejt emb en 

i mindenféle könyvkötészeti 

munkák egyszerű és díszes 
1 kivitelben a Iegjutányosabb 

árak mellett gyorsan és pon-

tosan .készíttetnek. Iskola-

könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 

Olesó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

Könyvkereskedésemben 

. kaphatók az összes helybeli 

> iskolákban használandó tan-

könyvek, író- és rajszerek, 

f 
Énekes- és imakönyvek nagy 

választékban. Minden nem ti 

papír és írószere k nagy 

raktára. — Vidéki megren-

delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

zarvas es é k e" 
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állandóan nagy választékban. 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason, 
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