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SZEJÍKKSZTÖSÉG: 
Belic/ey-ul 9, huvu. a lop fc-zellemi részél illelö kljzloményok 

küMendők. 

Nyílt térben egy sor közlési dija 50 fillér. 
Kéziratokat a szerkesztőség nem küld viasza. 

Egyszer már megpróbáltuk inspi-
rálni Szarvast, hogy rendezzen Mik-
száth ünnepélyt. Nem reméltük, kár 
Is lett volna remélnünk, hogy ennek 
az ösztökélésnek annyi hatása is le-
gyen, mint az eláléltra a jó, öreg Hoff-
mann cseppeknek. Ez a nógatás, ösz-
tönzés csak arra irányultt hogy a pro-
dukált savanyu izü előadások, kabarék 
iránti túlontúl! érdeklődés alább száll-
jon, egyes ül étéin k ped ig sto p p olják 
meg részben foltos, üres, lyukas mű-
soraikat. Igaz ugyan, hogy az az egye-
sület, amellyel a Mikszáth ünnepélyt 
akarnánk rendeztetni, a viruló, eleven 
Leány egyesület kivételesen erre a mü> 
sorstoppofásra nem szorul, de éppen 
ez okból szolgált rá arra, hogy azon 
friss, különleges és nem méltatlan vá-
gyakat elégítse ki, amelyek mérföld-
nyi idők utón delikátszerü reportoár 
szolgáltatásához kapesoladnak. Adjon 

T Á R C A . 
Könny és mosoly 

Nem gyászol az, ki gyászát cl nern rejti, 
S jajongva hirdet but, vagy bánatot, 
Az szenved csak, ki könnyét titkon ejti, 
S ajkán a jajszó régen megfagyott. 
S nem az a mély gyász, mit bus fátyol hirílet, 
Színes szivárvány könnycseppböl lesben: 
Duhajkodással sokszor bánt az minket, 
Kinek a szive gyászos sirvereml 

Ha van gyötrő kin, melynél égobh nincsen 
A néma kin az mindenek felett 
Oh! hány szerezne könnyet drága kincsen 
S zokogna szivböl* mig—színből nevet 
Ha van teher, mely elviselhetetlen, 
A titkolt hu az mindenek között 

FelölGb aaerUesíilfií 
S á m u e l Andor. 

KIADÓHIVATAL: 
]Je]jc/.ey.ut 9. ázatna hova az elöli/etéeí ős a - M e l ó * 

' pénzek küldendők. 
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egy ülésen rendezvoust az ifjú Le-
ány egy let az őszülő Mikszáthnak, ha 
nem is lehet in persona, de a Mik-
száth-szellemnek, Írásainak, Az a Mik-
száth, aki annyi szívvel-lélekkel, sely-
mes szavakkal irt a Bede Annákról, 
az jobban örvend ennek a hódoló 
megnyilatkozásnak» mint egy Őt ün-
neplő akadémiai ülésnek. Ez volna az 
első, kedves, bájos renclezvous az or-
szágban, amelyre a női nem hívná 
meg Mikszáthot. Ez volna az a ren-
dezvous, amely bátor rendezvous is 
volna. Csak félünk, hogy az alkony-
órás találkák módjára meghiúsul. 

* 

Mi tisztelj lik az esküdtszéket, 
mint intézményt és a humanizmust, 
mint megértő érzést és abba is bele-
nyugszunk, hogy Jánossyt és társait 
fölmentette a szegedi esküdtbíróság, 
de veszedelmes dolognak tartjuk, 
hogy az egyszerű ember látja, hogy 

a másvilágra lehet küldeni valakit; 
anélkül, hogy azért bezárnák az 
embert. Itt van a mostani öcsödi 
eset. Három legény neki esik égy 
védtelen embernek és az isten tudja 
mi okból halálra veri. Nem-e gon-
dolkoztak-e legények ugy, hogy az. 
esküdtbíróság épp ugy jogosnak és 
igazságosnak fogja találni ezt a holtra 
verést mint jó maguk <— mert hisz 
ők okvetlen annak gondolják — és 
felmenti őke t ; mert kellő alap e véle-
ményük kialakulása a Jánossy, még sok 
más esküdtbirősági ítélet. 

1 í | i g p r 

a 
A magyar nép lelkületében és 

anyagi viszonyaiban kevés oly dolog 
vitt végbe annyi rombolást, mint a 
korcsma. Lehet, hogy ennek az oka 

Mikor sajgó seb rnarjul fői szivedben* 
S — mosoly ütt halvány ajkaid fölött! 
Nevetni; sirni egy isten tanított 
Örömre, bura egy Isten teremt, 
Sirj hát, ha sorsod mély buba taszított,. 
A könny ilyenkot enyhülést jelent. 
S nevess is, hogyha szived is nevethet 
Oh I a mosolygást ne titkold soha I 
Ki tudja ? szived hány könnyel fizet meg 
Egy mosolyért, mely nem röppent tova 1 

Erdélyi Zoltán, 

H a l l e y vezet. 
'öilágüeszoclelem les««e május í8-án. 

Az idei esztendő a csillagászok szem-
pontjából egyike a legnevezetesebbeknek• 

egy időben annyi és oly nevezetes 
üstökös nem volt látható az ég boltján,mint 
most 

Az év szenzációja, a Halley-üstökös. 
még nincs is az égen, helyesebben: már ott 
van, de most még csak a csillagdákból^ 
azok pontos műszerein keresztül látható, s 
ime már itt járt az égbolton a második, nem 
is várt szenzáció, a Johannesburgban felfe-
dezett 191o. A Üstökös, melyet ugyan csak-
nem állandóan felhő és ködpára takart, de 
néha alkonyatkor mégis mutatkozott s ame-
lyet határozottan a legnagyobbak közé kell 
számítani. 

Ezenkívül szintén már az ég boltján 
van, de a naphoz való közelsége miatt még 
egyelőre miiszerrel sem látható a ^Tempet 
ILU mely Bon rget franci csillagász állítása 
szerint nem sokára szabad szemmel is láthaó* 

Kapható tfzarvason : H á m n o 1 A d o 11 könyv- ötf papirkereskedêsében (Üdiozoy-nt ÊL szám), ^ valamint 
minden nagyobb doh/uiyfózsdében* — — -
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nem más, minthogy a korcsmák túl-
nyomó nagy része kezdettől fogva 
megbizhatatlan kezekben volt. De ha 
ettől a szomorú tünettől eltekintünk 
is a korcsma mindenképen veszélyes 
főleg a pálinka ivasnak legterméke-
nyebb melegágya. A pálinka ivás el-
len pedig ma már minden kuítur or-
szagban felvették a harcot, mert a 
pálinka megrontja a szervezetet, az 
egyént, a társadalmat és az egész 
nemzetet. Az emberiséget degenerálttá 
teszi s a szervezetben valóságos for-
rása az alkohol élvezet a betegségek-

A pálinka ellen tehát harcolni 
kell. Vannak, akik a küzdelmet ugy 
gondolják eredményesnek, ha lelkükre 
beszélnek ez embereknek. A modern 
antiaikoholista próféták nem is tudnak 
egyebet, mint prédikálni: He igyatok, 
mert az ivás árt! Igazuk is van, csak-
hogy ez a prédikáció amikor ezt egy 
tüzes antialkoholista apostol elmon-
dotta, bizonyos hatást gyakorolt is a 
lelkekre, de ezt a hatást egy-kettőre 
lerombolja az enyhe szellőtől lóbált 
korcsma cégér. És a korcsma cégtáb-
lák rikító, felhívása. Itt lehet a leg-
jobb kisüstön főzött, hamisitatlan ba-
rack. cseresznye,"meggy és szilvapá-
linkát kapni.u stb. 

A pálinka ivás korlátozásának 
sokkal alkalmasabb módj* tehát az, 
ha korlátozzuk az ivási alkalmakat. 
Csukjuk be a korcsmákat és a pálin-
kaméréseket és az emberek mindjárt 
kevesebbet fognak inni. Csakhogy ám 
ez ellen a kívánság ellen nagyon is 

'. mereven ellene szegül a mindenható 
állam, amelynek óriási jövedelme, van 
abból, hogy az emberek isznak, főleg, 
hogy pálinkát isznak. Jámbor kíván-
ság a korcsmák bezáratása. Ne is szá-
mítsunk ilyesmire, legalább addig ne, 
inig az államháztartás valahonnan nem 
birja pótolni a szeszadóból származó 
jövedelmet. 

Egy dolgot azonban joggal elvár-
hatunk mégis áz államtól, ez pedig 
az, hogy legalább olyan időben tiltsa 
el a korcsmák és a pálinka mérések 
nyitva tartását, amikor az embereket 
a munkanélküliség szinte ösztönszerű-
leg kergeti szórakozások keresésére, 
szórakozó helyek látogatására. 

Nagyon sok társadalmi testület, 
nagyon sok törvényhatóság követelte 
már a korcsmák és pálinkamérések 
vasárnapi és ünnepnapi munkaszüne-
tét. Most legújabban az Országos Ma-
gyar Gazdasági Egyesület lépett so-
rompóba és annak szociális szakosz-
tálya dr. Szilárd Ferencz előterjeszté-
sei alapján szintén formulázta, hogy 
lehetne megvédelmezni a falusi népet 
a pálinka ivás és korcsinázás veszé-
lyei ellen. A korcsma tudniillik, nem-
csak azért veszélyes, mert ott inni 
lehet, hanem azért is, mert a korcs-
mában elfogyasztott szesz gőze zava-
rólag hat a szellemi működésre s az 
alacsony eorsu embereknek poharazás 
közben 1ehet beadni 1 egkönnyebben 
mindenféle haza, nemzet és vallás 
ellenes tant és minden a társadalom 
fel forgatását hirdető eszmét. 

Az OMGE. nem helyezkedett az 

1910, február 27, 

anti alkoholisták merev álláspontjához. 
. hogy gazdásági szempont-

mit jelent az országra a borter-
melés és tudja azt is, hogy az orvo-
sok és a természettudósok máig se 
döntötték el véglegesen azt, vájjon a 
bor és sör mértéktelen fogyasztása 
árt-e valóban a szervezetnek. Az OMGE. 
éppen ezért csak azt kívánja, hogy a 
korcsmákat megbizhatő kezekre bízzák 
s éppen ezért a szövetkezetéket .az 
italmérési engedélyek kiadásánál előny-
ben részesítsék. Kívánja ugyan, hogy 
a korcsmák és a pálinka mérések szá-
mát fokozatosan apasszák, de ezzel 
szemben jelentősebb az az óhajtása, 
amely a korcsmák munkaszüneti na-
pon való bezárására és a korcsmai 
hitei teljes eltiltására vonatkozik. 

A gazdák azonban a pálinka ivás 
csökkentését az által is kívánják, hogy 
jövőben el akarják tiltatni, miszerint 
cselédeknek és munkásoknak a mun-
kaadó fizetés, napszámbér, vagy juta-
lom gyanánt pálinkát adjon. Céiszeril 
intézkedés volna az OMGE. szerint az 
is, ha a bérfizetés napját a jövőben 
a hét közepére tennék. Megfelelően 
kell természetein mődositani a bün-
tető törvényköny vet in, hogy ily módon 
az ittasságból származó bfinök és 
vétségek, ha nem is egyforma, de 
legalább hasonló beszámítás alá esse-
nek, mintha azt józan korában követ 
el valaki 

Ezek a kívánságok, amint látjuk, 
olyanok, amelyeknek visszhangra kell-
találni minden jobb érzésű ember léi-
kében, Az a nagy erkölcsi súly, 

lesz. Ennek keringési ideje 5 egynegyed 
év s utóljára 1905-ben volt látható. Megje-
lenik azután az iJén még az jfArresh,#-féle 
üstökös, továbbá a ,.Tempel 1." is. Tehát a 
bizonyos oldalról némi félélemmel várt Hal-
ley-en kívül nem kevesebb, mint 4 üstökös 
látható az idén. 

A soha teljesen ki nem alvó, soha ki 
nem pusztuló babona nevében nem volna 
rendjén, ha e sürü üstökösjáráshóz nem 
fűznének baljóslatú jövendöléséket. Neveze-
tesen áll ez a Halley üstökösről, melynek 
pályája metszi a föld pályáját. 

A Halley-féle üstökös minden 75—76 
évben visszatér s nevét Halley csillagásztól 
kapta, mert ez az ángól tudós volt az aki 
megállapította, hogy az 1531-ben, 16o7-ben 
és 1682-ben látott nagy üstökös nem három 
égitest, hanem egyetlen csillag, mely eliptikus 
pályán a nap körül forog s e pálya megfu-
tására 75 évi időre van szüksége. E megál-
lapítás alapján kiszámította, hogy a kérdéses 
üstökös 1759-ben ismét látható lesz. Halley 
ugyan nem érte meg jóslatának beteljesedé-
se t, de az üstökös megjelent, s alakjával és 
pályájának irányával is igazolta Halley állí-
tásait. Az üstökös azután 1885-ben megint 
¿átható lett, s mivel bolyongásának ideje 

hetvenöt év, látható lesz az idén is. Nálunk 
szabad szemmel csak március, április hóna-
pokban lesz látható; a földhöz való legna-
gyobb közelsége, esetleg a földnek a csillag 
uszályával való összeütközése edig május 
18-ra esik. 

A hallay üstökös óránkpnt 170 ezer 
km., tehát naponként 4,080.000 km. sebes-
séggel rohan a világűrben, mig a föld 
óránként 106.Ö09 kim sebességgel rohan a 
nap körül. Tudományosan megállapított 
tény, hogy a föld cs a Halley üstökös pá-
lyája metszi egymást. Ha tehát a föld és 
az üstökös ennél az ominózus pontnál ta-
lálkoznának, az osszeütküzés tényleg be 
következnék, de szerencsére a föld már 
május 2-án átmegy a veszedelmes ponton, 
mig a Halley üstökös csak május 30-án ér 
oda. így tehát az a veszedelem, hogy a 
föld és az üstökös magva ellentétes irány-
ban való haladtában egymásnak rohanna, 
ki van zárva. 

Ellenkeu május 18-án a két égitest 
helyzete olyan lesz, hogy a föld okvetlenül 
belekerül az üstökösnek 28 millió kilométer 
hoszu uszályába, feltéve, hogy ez a 23 
millió km, hozsziiság még meg van, Mert 
ép a csillag 18*35 évi megjelenésekor csa-

lódottan konstatáltak, hogy ez az uszály 
csak csonka csutak, melyre az előző kor-
szakokból ránk maradt grandiózus leirások 
éppen nem illenek. E leirások szerint 
ugyanis az üstökös farka akkora volt, hogy 
az égboltnak egy teljes harmadát elfoglalta, 

Már most feltéve az épen nem lehe-
tehctetlen eseter, hogy a föld belekerül 
ebbe az uszályba, minden attól függ, hogy 
ez az uszály milyen anyagból áll, Egészen 
komolyan vehető tudományos oldalról azt 
állítják, hogy az uszály anyaga gáz-szerü 
méreg, nevezetesen cián, s megöl minden 
földi lényt a földön. Ezzel szembon más tu-
dósok azt állítják, hogy ez a méreg a földre 
mi vészedelmet sem jelent. A római obszer-
vatórium tudós igazgatója, Miílosevich vi-
szont ugy vélekedik, hogy az uszály semmi 
más, mint ködpára s az egész találkozás-
nak csupán az lesz a következménye, hogy 
a föld néhány órán át sürü ködön keresz-
tül fog haladni. Erre vonatkozólag be kell 
várni, mig az üstökös látható les«, mert 
akkor ö szinképelmezés (spcctral-amüysis) 
utján majd meg lehet állapítani, hogy az 
üstökös uszálya milyen anyagból áll* 

Nem lesz végre érdektelen megjegyezni, 
hogy sokak véleménye szerint — és ezt 
a számítás, igazolja — a Hallay üstökös 
azonos a napkeleti bölcsek betlehemi csilla-
gával • ^ 

r i 
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amelytyel a gazdák legfőbb társadalmi 
szervezete, az Országos Magyar Gaz-
dasági Egyesület rendelkezik, reményt 
nyújt arra, hogy a pálinka pusztítását 
ismerők egy akaratú lag sorakoznak a 
gazdák zászlaja köré. 

H I R E K. 
— Halálozások. Társadal-

munknak köztiszteletben áll ó, igaz 
embere dölt lei Grósz Árminban. Egész 
életét a becsületes munka, véghetetlen 
jóság, családja iránti nagy szeretet 
jellemzi. A szenvedést macába fbj tv a 
fáradt, csendes lemondással viselte a 
sorsnak rámért csapásait. Halála elő-
kelő családot borított gyászba. Teme-
tése ma délelört fog végbe menni. 
Aludjon nyugodtan. — Nagy részvét-
tel értesülünk Melis Lajosnak e hó 22-én 
történt elhunytártI. Általános részvét 
kisérte utolsó útjára. 

— Papválasztás Békése n 
vasárnap töltötték be a református egy-
háznál megüresedett egyik lelkészi ál-
dást. Dr. Márk Ferenc okányi segéd 
lelkészt 991 szavazattal megválasztották 
Enyedí Sándor esperesi titkár 05 8 sza-
vazatával szemben. 

— Eljegyzések. Kellő Gusztáv, 
a szarvasi ág. h> év. egyház lelkésze, 
eljegyezte Lügner Erika kisasszonyt 
Bárt fáról. — Dr. Drechsler Miksa temes-
vári főrabbi eJjégyezte néhai dr Rosen-
berg Sándor aradi főrabbi, leányát 
Esztert. 

— Előadás. A múlt vasárnapi 
lyceumi előadás á vásár dacára is 
Bzépen sikerült. A nyilvános elszámo-
lás megtartása után Sipos Flóra ha-
tásos szavalata következett. Dr. Dancs 
Szilárd ügyesen összefoglalt felolvasása 
általános tetszést aratott s lelkesen 
megtapsolták. Úgyszintén sikerült és 
kedves volt Balázs Annuska tiszta 
kellemes hangú éneke, Vajday Ilona 
cimbalom kísérete mellett, Mégis új-
rázták, A magyar zenekar szép zene-
darabot mulatt be a hallgatóságnak. 
Bevétel 13 koi\ 20 filh volt Felülfi-
zetett N. N. 90 fillért. Köszönettel 
nyugtázza a vezetőség, Mához egy 
hétre ismét lesz lyceumi előadás. Fe-
lolvas : Illyés István adótárnok, 

— Gyászhír: Helyi iparosaink 
egyik munkás és köztiszteletben álló 
tagja, Vitái Antal pék mester f. hó 
38-án este, életének 42-ik évében, 
hosszas szenvedés után elhunyt, Te-
metése f. hó 25-én d él után mont vég-
be nagy részvét mdleíu Béke poraira I 

— A tanitöU „Elő Üjság*,-
j a . Lapzárta miatt részletes ref.erádát 
mai számunkban nem Írhatunk. Az elő-
adás egész teljességiben fényesen si-
került Kiváló tudással szavalt Wihs 
Béla Simkovics Etelka és YVeisz Art-
hur bravúrral játszott egy kis operet-
tet és frenetikus hatást ért el kupiéival 
.... 
Pollák Béla, Á többiek is mind nagyon 

jók voltak. 
— Értekezlet. A szarvasi 

szinügyi bizottság március 6-án délu-
tán 3 órakor az Árpád szálloda dísz-
termében a szinügy iránt érdeklődő 
közönség be vonásával értekezletet 
tart. Ezen értekezlet célja első sorban 
az lenne; miként lehetne biztosítani a 
jövőben a közönség azon régi óhaját, 
h o g y ál tan dóan oly szin társul atot 
kapjon rendes időben : amely az igé-
nyeket teljesen kielégítené. Az érte-
kezleten az is tárgyalva lesz; nem 
volna e kívánatos, hogy a község 
Kecskemét város központtal Szolnok 
és Makó városaiból megalak'ut színi 
szövetség be belépjőn. — A szinügyi-
bizottság °a nagy nyilvánosság előtt 
tartott ezen ülésén méltán remélhető 
hogy a nagy közönség azon minél 
nagyobb számmal fog megjelenni. 

— Gyilkossági kísértet 
Öcsödön Selmeczi Samu öcsödi fa-
kereskedőt gyilkossági szándékkal meg 
támadta három legény ember kedden 
este 6 óra tájban mikor az udvaron ke-
resztéi lakásába igyekezett és a?yon 
verik, ha a félelem adta erő ki nem 
szaduditji, támadói kezéből és az ut-
cára nern menekül, hol segél ykiáltása-
ira az arra jövő Gólján Lajos jegyző 
ki nem szabadítja* A gazok revolver-
rel lövöldöztek vissza Goljánra, ki re-
volverrel válaszolt, mire végleg eliram-
lottak* Kilétüket mindez ideig nem sike-
rült kideríteni, bártia lázasan folyik e 
nyomozás. Sehneczi halálos sebeket 
szenvedett és felépülésére kevés a remény* 

— Igazgatói értekezlet. A 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
két évvél ezelőtt kelt rendeletével azt 
az újítást hozta be, hogy egy-egy 
tankerület igazgatóit évenként vagy 
két évenként liivja egybe a főigazgató 
s tárgyaljon velük a paedagógia vagy 
tanügy körébe vágó közérdekű kérdé-
sit kérdéseket* Az értekezlet megállapi 
dásávaival aztán a közoktatásügyi bi-
zottság foglalkozik. A tledreceni tan-
kerülőt főigazgatója, Géresi Kálmán, 
most másodízben hivja értekezletre 
korülete gimnáziumi igazgatóit. Ez ér-
tekezlet Nyíregyházán március 30-án 

és 31-éh fog lefolyni. A megvitatás tár-
gyát képező kérdések közül emliKst 
érdemelnek a következők ; A dolgoza-
tok javítása. A különféle vizsgálatok 
kérdése az egyöntetűség szempontjából 
Legyen e a német nyelv a szóbeli 
érettégi tárgya ? A tanulmányi kirán-
dulások. Az iskolai fegyelem. Téli fe-
lolvasások, 

— Tanulmányi kirándu* 
l á s . Főgimnáziumunk folyó tanévi 
tanulmányi kirándulásának szintere a 
tanári kar határozatából Bosznia Her-
cegovina, Dalmácia és Fiume lesz. A 
kirándulás tervezetét Plenczner Lajos 
tanár készítette él s ismertette meg 
a kirándulásban résztvevő 21 tanuló-
lóval. — Ezekkel március 2L-én in-
dulnak útra Plenczner Lajos és Udvar 
dy Sándor kisérö tanárok s április 
elsején térnek vissza bizonyára sok 
érdekes s egész életükre kiható ta-
pasztalat megszerzésére adva nekik al-
kalmat. A 10 napra terjedő kirándu-
lás költsége fejenként 80 korona. E 
költségek fedezésére adott a békés-
szentandrási takarékpénztár 25 korona, 
amit e helyütt is hálásán emüt meg a 
vezetőség. 

— Zenei előadás. A Szabad 
Lyceum ma délután fél 6 órakor oly 
tárgvu előadást rendez a fögymn. 
tornacsarnokában, amely Szarvason 
valósággal zenei esemény s a főváros« 
ban is csak 5 — 6 évenként élvezhetni, 
Dr Horváth Dezső s. tanfelügyelügyelö, 
kiváló zongorista és jóhirü zeneszerző, 
a magyar zené történetét fogja ismer-
tetni a legszebb zenei darabok bemuta-
tatásával. Ö maga 9 zongoradarabot 
fog lejátszani. Azonkívül Tinódi dalo-
kar Szupits Károly tanítójelölt énekel 
Rohöska Béla tanító harmónium kísé-
rete mellett. Ugyancsak Szupits Károly 
továbbá Lén árt János tani tó] elölt kü-
rucdalokat is előfognak adni Róhoska 
Jenő tanító zongora kísérete mellett. 
Mösonyi Messze földön" cirníi na-
gyon szép dalát zongorakiséret mel-
lett Lén árt János énekli. Az előadás 
kezdetét és végét tárogatójáték fogja 
jelezni. Tekintettel az ezen előadással 
járó tetemes kiadásokra, a hely árak 
következőkép állapittáttak: Elkülőni-
tett ülőhelyek; 1 kor, A többi szék 
ülőhelyek: 40 fillér. Pados ülőhely 30 
fillér. Állóhely 20 fillér. Diákjegy 10 
fillér. Nemcsak a felüifize lések, de a 
tiszta haszon is a vetítőgép beszerző-
sérw fordiltatik. 

:k 
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A& i t a h Szeghalmon Molnár 
Károly aféle lajtos^ vízhordó ember, lei 
szerdán este amint a* artézi kútnál töl-
tögette hördójá', árrá ment két italos 
atyafi, a két Pásztó:* testvér. Az egyik 
ügy virtusból a botfával végig vágott 
Molnár vizes hordóján, Molnár erre 
megharagudott és szidaliim*ui kezdte az 
ittas embereket, mire verekedés támadt 
köztünk, A két Pásztor Molnárt Össze-

* vissza verte, ugy, hogy ott maradt vé-
rébe fagyva a kútnál. Másnap az a liir 
terjedt el, hogy Molnár Károly meghalt. 
Ez a hix annyira hatott Pásztor Sándor 
ra, bogy csütörtökön feUkaszt,0*ta, 
magát. Mikorra észrevették megh ut. 
A másik tettest a csendőrök letariózta-
ták. Molnár, bár súlyos sérülései van-
nak, még életben van. 

— Ujabb viziuták. Szar 
vasig hajózható a körös. A ha-
jóutak szaporitása és a hajózási szaka 
szók javítása érdekében jelentékeny mun-
kálatok folytak a Dunán a paks fajszin 
a bezdáni és a Tiszatorok alatti szaka-
szokon. Nagyobb építkezések ^folytak a 
Dráván és elkészült a barcsi téli kikö-
tő, mig a Száván jelentékeny hosszú 
ságban kotrási munkálatokat végeztek. 
A Bégát Titeltöl Nagybecskerekig ka-
marás zsilipekkel és duzzasztó müvek-
kel hajózhatóvá tették, a Hármaskőrö-
sön Csongrád fölött hajózó csege épült 
a melynek kiépítésével a hajózást e Kő-
rösön Szarvasig biztosították. 

— A kondorosi egyház 
felügyelő. Melis János, kondorosi 
egyházfelügyelő ügyében a főgymnási-
um tanárai közül ;s többet kihallgatott 
f. hó 23-án di\ Bikády Antal, egy-
házmegyei törvényszéki biró. 

— A Szarvasi Hitelbank 
Mig. a tulajdonát képező téglagyárat 
társulva a Hirsch és Frank Budapest-
Salgótarjáni Gépgyár és VasÖntő Rész 
vénytársulattalgözüzemre rendezi be és 
„Szarvasi göztéglagyár Rtg." cég alatt 
800 drb. 100. — koronás részvényre 
megosztó 80.000• — korona részvényi 
tőkével részvénytársasággá alakítja át. 
— Az uj gyár főleg hornyolt fedél-
cserepek, falitéglák és nyersfalazati 
disztéglák előállitásával fog foglalkozni 
— A vállalat részvényeiből 400 dara-
bot az alapi tó Bank, 200 darabot pe-
dig a társalapító Grépgyár vesz át, 
mig a nyilvános aláirásra bocsátott 200 
drb. részvény már is túljegyezte tett 

— Meglőtt gyermek* Kö 
röstarcsán Gulyás Imre 12 éves gyer-
mek bátyjával egyedül tartózkodott 
odahaza. A háznál levő fegyverrel ját-
szadoztak, mikor is az a nagyobbik 

fi.u kezében eldördült a Gulyás Imre 
holtan rogyott össze. Megindították a 
vizsgálatot. 

— Tévedni emberi dolog. 
Téved, még pedig nagyot téved, ha nem 
Goldsíéinnál veszi kenyerét. De • hát 
miért tévedjen, vegyen Goldsteinnál 
kenyeret, mert aki Goldstenban bízik 
az meg nem csüatkozik, mert ott kap-
ható a legjobb ízü házi kenyér, a -mely*-
be burgonya keverve nincs. 

Idegesség, levertség és bágya-
dtság jellemzik ezt az embert, a kinek 
emésztése nem szabályos. Ha reggelen-
kint éhgyomorra fél pohár JFerencZ 
József keserűmet iszunk, emészté-
sünket valóban észszerű eljárással ren-
í'e*tük, mert nem kívánatos mellékha-
tás soha nem mutatkozik és nem okoz 
eldugulást, mint a legtöbb közönséges 
einésztöszer. Ha nem akarunk csalósdni 
el /ceII olvasni az üvegezímkét, hogy 
csakugyan az orvosilag ajánlott, valódi 
Ferencz J ó ^ e f ' k e s e r ű vizet kapjuk, 
roert ezt a c ímkét sokan utánozzák. 

— Mgy fejlődő 'ujságvál-
lalátróL Magyarországot, ha sajtóját 
tekintjük, bízvást sorolhatjuk Európa 
első kulturáltam. u közé. Mégis rendkí-
vül fontos, hogy az epyes kereskédel-
mi és ipari érdekek az ö külön szak-
lapjukban találjuk meg mindazt, ami 
az ő fejlődésükhöz és előrehaladásuk-
hoz szükséges. A magyar újságkiadás 
egy ismert és sokat tapasztalt munká-
sának, Lenkei Zsigmondnak, ki 12 éven 
keresztül működött a Budapesti Hírlap-
nál • s ezen idő óta jegyzője a Ma-
gyar Újságkiadók Országos Szövetségé-
nek, támadt az az életrevaló ötlete, 
hogy két csakugyan hézagpótló heti lá-
pot indít. Egyik a Textilipar, melyről 
az ország vezetőiparosai is elismerik, 
hogy a fejlődő magyar textiliparnak 
és kereskedelemnek nélkülözhetetlen 
orgánuma. E lap a kötött, fonott, szö-
vöttfonott stb. árucikkek magyarorszá-
gi iparfejlesztését czélozza, mert ha-
zánkba ma még évente százmilliónyi 
hasonló árut hoznak be külöuösenAu-
sztriából. Lelkes harcosa e lap amagyar 
textilipar fejlesztésének, amit mi sem 
bizonyít jobban, minthogy a hatalmas 
Magyar Textilvegyészeti Iparosok Orsz. 
Egyesülete hivatalos lapjává tette. Má-
sik lapja a Csemege-és Füsáerujság, 
moly a végtelen fontosságú magyar élel-
mezési kereskedelmet kívánja fejleszteni 
E hetilap nélkülözhetetlen minden-
magyar élelmezőkeres'cedonek* fogyasz-
tási, szövetkezetnek, de minden jó házi-
asszonynak is, mert a háztartás minden 
fontos tudn i valóját közli. Mindkét lap 
radikális irányú, bíitör, szókimondó új-

ság, Kollégánknak sok sikert és eredmé-
nyt kívánunk, annál is inkább, mert ná-
lunk az újságkiadás még mindig in 
kabb ideális, semmint jó üzleti vállalko-
r/áa 1 

Tctyntefes Siaer^esztő (¿1 r l 
Kérem sziveshédjék polgánár-

saim okulására következő tapaszta-
m ni. 

i* . * Távolabfi vidékek kereskedői he-
i lapjainkban is közölnek hirdeté-

seket. így a múlt hetekben Fried-
man Mihály, győri almakereskedő 
hirdette finomabbnál finomabb pi-
ros és nem piros almáit, körtéit. Nosza 
én is beküldtem hozzá 500 drb. piros 
alma hirdetett árát azon meg-
jegyzéssel, hogy az alma tetején le-
gyen egy-két drb. körte is, muta-
tóban. Meg is érkezett a láda. De 
mit tett a humoros Friedmann ura-
ság? Egy drb. fehér alma fölé he-

* lyézett 200 és egynehány drb. vac-
kor körtét, melyek, között — az 
igazsághoz hiven szólva •— volt 
néhány „nem rothadt" is. Meginter-
pelláltam, de már a válászökkal 
nem bibélődik Friedmann ur. Ne-
hogy eszébe jusson másnak is a 
rendelés, közlöm e vidám esetet. 

Szarvason, 1910. febr. 25-án. 
Tisztelettel 

Egy becsapott rendelő. 

A szarvasi ag. hitv. ev. 
közséíre az egyház által építendő 
emeletes központi elemi iskola {elépí-
téséhez szükséges munkák kivitelének 
biztosítása céljából nyilvános Írásbeli 
versenytárgyalást hirdet. 

Ezén versenytárgyalás az 
gondnoki hivatalában 1910. évi 
cius hó 12-én délelőtt 10 órakor tar-
tátik meg, amelyen az ajánlattevők 
vagy igazolt képviselőik megjelentik1 

A versenyezni óhajtók felhivat-
nak, hogy a fenti munkálatok végre-
hajtásának elvállalására vonatkozó 
szabályszerűen ki állított, pecséttel le^ 
zárt, sértetlen borítékban elhelyezett 
ajánlataikat. Ajánlat a szarvasi ág, 
hitv. ev. egyházi központi elemi iskola 
építésére" felirattal ellátva a kitűzött 
nap délelőtti 10 órájáig a gondnoki 
hivatalhoz annyival inkább ig.y ckezze* 
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<nek közvetlenül vagy pósta utján be 
adni, mivel á kéaöbben érkezett, vagy 
szab álytalajiul kiállított ajánlalok fi -
gyelembe vétetni nem fognak. > 

Aiz ajánlathoz az eredeti költség-
ei őirány zatí végösszeg 5 százalékát 
kitevő 4000 (négyezer) korona bánat-
pénznek a szarvasi ág, bitv. ,ev. egy-
ház pénztáránál készpénzben, óvadék 
képes érték papírokban avagy vala-
mely hazai pénzintézet által kiállított 
4$ at épitető egyház által elfogadott 
korlátozáíí nélküli betéti kömívbeu 
ben történt letételét igazoló pénztári 
nyugta csatolandó, 

Az ajánlatok felett a presbitérium 
legkésőbb 15 nap alatt végérvényesen 
dönt, amely ideig az ajánlat tevők 
ajánlataikkal kötelezettségben marad-
i a k ; ezen időre a bánatpénz után 
kamat egyáltalán nem követelhető. 

Ajánlatok csak az összes munka 
nemekre együftesen tehetők; az aján-
latban az eredeti költségelőirányzat 
vég összegéhez képest az engedmény 
százalékban kifejezve és ennek alap-
ján a magajánlott vállalati összeg szá-
mokkal és betűkkel tisztán Írandó ki. 

Ajánlat csakis az egyház részéről 
kiadott, ajánlati lapon tebstö, 

Oly pályázók, kik a szóban forgó 
munkálatok végrehajtására törvényes 
képesítéssel nem bírnak, kötelesek 
már ajánlataikban a képesítéssel bíró 
megbízottat megnevezni és annak ké-
pesiLését igazolni ; azon pályázók pe-
dig, kik az épitő egyház község illetve 
ennek építési bizottsága előtt (ismeret-
lenek, vagy velük összeköttetésben 
aiem állottak, tartoznak szállító képes-
ségüket és megbízhatóságukat az ille-
tékes, kereskedelmi és ipar kamarával 
igazoltatni* 

Ajánlattevőkre a kőszállítási sza-
bályrendeletnek a hazat anyagok és 
iparcikkek használatára vonatkozó ha-

'lározmányai kötelezők, 
A szóban forgó munkálatokra vo-

natkozó kiírási és műszaki müveletek a 
gondnoki hivatalban hétköznapokon a 
a hÍAatalos órák alatt megtekmthetök 
Ugyanott az ajánlati lap díjtalanul a 
költségvetés másolata pedig 6 koroná-
ért beszerezhető. 

A szabad választás jogát az aján-
lati órákra való tekintet nélkül a pres-
bitérium minden körülmények között 
magának tartja fenn ós a versenytár-
gyalás eredménye fölött semmi ciqten 
meg nem üimaclhatóan végi egesen ha* 
tároz. 

ívelt Szamson, 19 lü, évi február 
lió 25-én 

m Mnöhség. 

Hl w* 

Alulirótt * Szarvas nagyközség 
elöljárói az 1886. XX1L. t.-c. 142 §-
ának rendelkezés éh ee képest ezennel 
közhírré tesszük, hogy a községi köz-
pénztár-, kórház és ápöldá alap-, köz-
művelődési alap-j közmunka alap^ épí-
tési alap., állandó járda építési alap-, 
törzsvagyon, letéti, munkás segély 
alap-, el hagyatott gyermekek segély 
alapja,- téglajárda alap,- vámos 

és gazdai 1909. évi zárszáma-
dások a számvizsgáló bizottság által 
felvett vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt 
folyó év fobruár hó 27-től márczius 
15-ig bezárólag, vagy is 15 napon át 
a községi számvevőnél közszemlére 
vannak kitéve. 

Ezen zárszámadások a képviselő-
testület folyó év március hó 16-án 
délelőtt 9 órakor tartandó rendes köz-
gyűlésen fognak tárgyaltatni, 

Szarvason, 1910. évi febr. hó 22. 
Az elöljáróság nevében. 

Kollár Lajos, Kovács János, 
iegyzö 

Tisztelettel közlöm az igen tisz-
telt . vevőimmel és megrendelőimmel, 
hogy a pékséget egyenlőre tovább 
folytatom. 

Szíves pártfogását kérve vagyok 

szolgálatkész tisztelettel: 
ö&v. Vitái Antáiné. 

1 — 3 

Mocsárban két tábla jó kar-
ban levő termő oltvány szőlő 
eladó. Feltétek megtudhatók 

Réthv Sándor urnái. — 

~ A A A A Á A A 'A A A A j 

i 

A Világ 
Mi lesz május 18-án ? 

f 
Olvasta már ? 

• 

Ára 3 0 fillér. 
Kapható Sámuel Adolf kimy* 

papirkereskedésében. 

! 

es 
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•t; 

E rovatban közi ölték ért non* vállai felelősséget a ezöíjc, 

Köszönetnyilyánitás. 
Felejthetetlen jő férjem el-

hunyta al kaim áh dl kifejezett szi-

ves részvétükért rokonaim és is-

merőseim ez utón fogadják hálás 

köszönetemét. 

Szarvas, Í9;Í0> február 25. 

özv. Melis Lajosné. 

Köszönetnyilvánítás 
* 

Mindazoknak, kik szegény jó 
férjein elhvnyta alkalmából őszinte 
részvétükkel nehéz fájdalmamat 
enyhíteni szívesek voltak, ez uton 
mondok hálás köszönetet. 

vas, . hó 27. 

özv. Vitái Antalné. 

•¡sjes 

i.» »i»».' '« 
•iwr— 

akinek éjjel-nappal szün-
telenül vJSzketegsége van 
s nyugalmait alvását és 
sokszor társadalmi létét 
veszélyezteti, áz sajnálaira-
rnéíftf. Ámbár ez csak bör-
ingeflesre mutat, mégsem 
létezett czídeíg oly szer tz 
ellen* ami értnek a kínoS 
helyzetnek véget vetett 
volna* Hetek SÖt hónapo-
kon át ezen bajban szen* 
védők kétségbe vannak 
esve, testileg s lelkileg 
megtörve, képtelenek tár-
saságban mozogni. Sokszor 
csak egy kis pontot képez 

a bőrön» amely rettenetesen viszket s a vakartf 
tijjat ÖnkiyöiétlenUl Maghoz készteti. Ez rendesen 
a kezdete s rosszabb oűő viszket egségre vezet, A 
viszketégség oka*, még eddig nem léitek kikutatva, 
miután azonban a betegség jeleinek tekinthető, 
u g y m i n d e n Ü y c n e s e t b e n a m ú g y la a z o r v o s i 
t a n á c s r a k e l l ha l lga tn i . Sok Orvos s viszketeg-
biétegék különösen hangsúlyozzák á Zuckcr'féle 
szabad. gyó^yazappan kedvező S gyors h a tá'Sá t. 
A vastág fehér hab ezen szappan által előírás 
szerint alkalmazvá, azonnali enyhülést ;S a visz-
Ketégség beszüntetései hozza rhagávál, Ügy, hogy 
végre teljesen elmúlik, Ezen, idegbántó borbajt á 
Zuckor- fé lo szabad« g y o g y a z a n p a n segélyével 
egyszerűén s a legnagyobb W í i dny ny e l el lehet 

k - távolítani. 
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

. ügyein!Í 
Zuckcr s z a b a d , 3 % o s g y ó g y s z a p p a n j á a leg-
hathátősáb s legnagyobb, liauibja 2 kút. 50 flll. 
Zuckcr s z a b a d . IS'"f).©s. g y ó g y szappanja, ha» 
tásában s menflyíségébön gyengébb, Daiabja i kor. 
Ebhez; va'o Z t i c k o o h - k r é m (zsirtatánítíí) a bőr* 
krémek gyöngye. Egy tubus Sra 2 kor. 50 flM,, 

kis tubus i.25 kor, 

Ivaphaíó : 

Mezőtúron ; Göllner Hugó öjiysfce?* 
tárában. 

piros prirna 
Mercantil buza 
Üszkös buza 

13 70 

Kples 
Morzsolt tengeri uj 
Morzsolt tengeri ó 
Luezérná mag príma 
Hízott sertés 

6 
6 f 
6 10. 
6 50 

75. — 

I Három szobás utcai lakás, mellék-
helyiségekkel együtt kiadó, ugyan• 
ott egy üzlet berendezés eladó, 
értekezni lehet a tulajdonosnál, 
Kossuth-utca 38. szám alatt, 

6—6 

EGY ÜGYES irni és olvasni jól tudó 

nyomdász tanulónak fizetéssel felvétetik. 
Előnyben részesülnek olyanok, akiknek 2—3 

o középosztályuk van. o | 

Néhai Sőréd Károly II. k. 
306. számú Szent István 
király-utcai háza eladó. Tu-
dakozódni lehet: Rómer Pál 
asztalosnál. o o o 

2 
m ' 11 

Mély tisztelettel közlöm a 
hölgyközönséggel, hogy el-
sajátítván a nöi haj fésülést, 
lakásaikba e célból készség-
gel elmegyek, o o o 

—2 IL kerület 257. szara. 

r í 
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Á fogak közt maradt életmaradékok szét-
bomlásából minden ember szájában az éjjeli 

alvás aJ.aU 4 savak és 
rothadási mikrobiumok 

\ keletköznek, melyek a 
fogakat megtámadják. 
Ezek okozzák a fog-
szuvasudást a srájbüzt 
és a kinos fogfájást. 
Semmiféle -fogtiszt itö-

szer meg nem szünteti ezen bajokat oly 
gyorsan és biztosan, mint a Sztraka Ment-
hol-fogszappaii. Gyógy tárakban es drogériák-
ban ára 1 jcor. 3 koronáért bérmentve küld 

Sztraka gyógyszerész JViohoI. 
Kapható S z a r v a s o n : (Medveczky utóda) 

Miklós P á l gyógyszertárában. 

Mártonnénál Hl kerülfct 152. 
egy 2 szobás üdvari lakás 

. 3—3 

<Özv- Pataki Jánosnénál 3 szoba hozzá-
tartozó melléképületekkel, 2 üzlet he-
lyiséggel kiadó, vagy a ház örök áron 

8—3 

N ú s z á r A . 
lakás, bútorozott szóba, üzlethelyiség, 
ffrvárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, B t i d a p e S t , 
2 r i o y i - 6 t c z a I . Ó r á b a n ? p a l o t a . 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, eladására* cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor* 
előleges beküldése mellett Hibaigazí-
tást, felvilágosítást ad. E ezélra külön 
inforaiatiős osztálya van. VáfaSzb?-

Legmegbízhatóbb vállalat. Első 
rangú ajánlatok* 

A n. érdemű közönség tudomására hozoin, miként Szarvason 
Deák Ferencz-uteza 430 s«. alatt (Oravecz-féie házban) 

F F 

nyitottam. Elvállatok mindennemű orvösi műszerek, ollók, beret-
vák kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés és a késes ipar terén több nagy műhelyben 
szereztem, nyugodtan állíthatom, hogy e téren a versenyt bárki-
vel is felveszem. Műszerek, kések, ollók javítását és élezését a 
1 egjutányosabban és a megrendelésnek megfelelően eszközlöm. 

Szíves pártfogást kérve tisztelettel 
Fr? i )kó Ai>dráS késes és műköszörűs. 

Eltávozás miatt sürgősen eladó a Macó-Eri 
szőlőkben egy 880 Q-őlböl álló 4 éves termő 
szőlő, amely zöldreojtva döntés által lett tele-
pítve 48 legjelesebb fajjal, köztük 880 tőke 
Csabagyöngye. A szőlőterület drótkerítéssel, cse_ 
répes kunyhóval, 25 drb ojtott gyümölcsfával 
van ellátva, ezen szépen telepitett szőllő csekély 
3 koronáért • -ö lenként eladó-

Továbbá' a Macó-Laposban egy 360 • - ö l -
ből álló'felrígorizott, de nem beültetett igen jó 
föld 1 kor. 80 fillérért • -ö lenkén t eladó. 

' Eladó még potom árért több szölőojtváiiyok, 
1—2 éves gyökeres vad vessző és 16.000 drb 
sima vad vessző, valamint szőlészeti eszközök. 

Szivés vevőket kér 

Helyben, III. ker., Jóka :-utca 251. szám alatt. 

f g á t t e t á z é á Szer in t i ¿ziQre Vagy Vegyileg t i s z t i t 

kelmefestő és vegytisztitő Szarvason 
I 

é 
l 
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,ßß 

Kondoros. 

Hibás lábaknak a 
legípszelését elvál-

czip'ok miiizléssel 
készíttetnek el. 

•r 

EiSőr^ijdü czlpé&züzlgt (az Arpácl bazár-helyiségben), a hol a 
legjobb anyagból müizléssel készített modem szabása czipők kaphatók. 

Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) kü-
lönös gonddal és Ízléssel készíttetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 

Nt^y 

I 

rar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-
mányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam, 

Tiszta , fji)on> éS n jodero nj í i i jka az irányelven?. 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
czipe&z roester. 

Nerp látta a feléSégenjet ? 
bemenni L1TAÜSZKY PÁL fodrászhoz, 

eltüQt 
minden bevásárlási gondja, ami a pipere 
és toiJette szükségletét illeti, mert ott a 
dúsan felszerelt raktárból a legkénye-
sebb igényeket is ki leltet elégíteni. 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, seiyemfüzők 

minden színben, 

nagy választékban kaphatók-

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezből kaphatók-

Egy teljesen uj üzleti 

és egy 

szabadkézből 

Cím a kiadóban. — 

S í b w a r t z Z a k a r i á s graut-, Sye-
nit, márványsiremlókok valamint épí-
tészeti kövek raktárát a Luszlig-féle 
házból áthelyezte a Kossuth Laios-ut-
cába, a Klein és Schlesinger fatelepére. 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám ; 16. 

A M U E L A P O L F 
u? ) 

• r • r - es 
tí M JX R Y A S O H . Beliczey-ut 9. szám. 

n 

Könyvnyomdámban 
mindennemű könyvnyomdai 
munkák, u. m.: báli meg-
hívók, eljegyzési és esküvői 
értesítések, névjegyek, üzleti 
kártyák, levélpapír és boríté-
kok, számlák, falragaszok, 
körlevelek és gyászjelentések 
pontosan és jutányos árak 

mellett készíttetnek. 

i Könyvkötészetemben 
mindenféle könyvkötészeti 
munkák egyszerű és díszes 
kivitelben a legjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pon-
tosan készíttetnek. Iskola-
könyvek* a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 
Olcsó és tartós munka I 

Pontos kiszolgálás! 

i 

Köny vkeres kedésem b en 
kaphatók az összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, iró- és rajszerek. 
Énekes- és imakönyvek nagy 
választékban. Mindennemű 
papír és Írószerek nagy 
raktára. — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

z a r v a s es eke ti 

c, . ' , . « 

V * * i. 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason. 

» • 

r 
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