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TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP, 

SZIÍIiKKSXTO^KU: 
Kollo/oy-ui 9. hoVÍV a lap özcltümí rés/ét íiielö kíJzlcményok 

kttliíendtik. Koloíőe ŝ i-kcvi» tíjt 
i\ Sámuel Victor. Nyiltlcí ben egy sor közlési dija 50 íiílcVr, i 

Kéziratokai a sm-koszltisúg nem küld \rÍ*sza. 
wkunwxmuírwsn w>-,riii JtomriKmimnVrrm^ i^r^i 

Messze esik ugyan Wlílnk Makó, 
de még sincs olyan távol, mint pél-
dául Jeruzsálem. Ez az oka annak, 
hogy tudomást kell vennünk Makónak 
egy közgyűléséről, mely egy szerény 
irnoki állás betöltése miatt módfelett 1 

viharos vala. A rn&kói városatyák ; Békésszentandráson* is van nép-
felháborodása onnan datálódik, hogy ; mozgalom. Tudni illik ott is szillet-
az irnoki állásra kénytelen kellet- i nek. sőt néha-néha meg is halnak az 

KIADÓHIVATAL: 
I BeÜűzay-ut számú íltot, hova az ol̂ B'Méöl és a hirdelöö 
j pénzek kiUdondök. 
j tó lő fizetési díj; Egész évre 8 K. Fél évre 4 K. 
j Nycg'yed évre 2 IC. Ügyes szám ara: 20 Fillér, 

zonyúlt, mint az írnoki állásért vetél-
kedő többi, természeténél fogva erős ?! 
De mi tapsolunk Zsiga Margitnak, 
mert lám bizonyságot nyújtott arról, 
hogy tizennyolez éve dacára inkább 
nagykorú, mint az ősz hajza 
abajgató makói városi képviselők. 

* 

változatos és azért változatos, hogy 
gyönyörködtessen, A másik, hogy a 

! születési és névnap egybeesvén, 
| nemzetgazdaságtani szempontból az 
1 ünnepi lakomák tekintetében nagy 
| megtakarítások eszközöltetnek Szóval 
; lehet ám tanulni Békésszentandrás-

is. 

len megválasztották Zsiga Margitot; ; emberek. Bennünket ez idő szerint 
Ha a megválasztottnak keresztneve Já- j csak a születési népmozgalom érde-
rios, István, vagy éppen Jakab lett \ kel Mert bárha üékésszentandráson 

sem más a születés tényének áíladéka, 
mint másutt, annak következményei 
mégis annyira speciálisak, hogy ér-

Peturok lázongása, mert fulajdonké- j demes velük foglalkozni. Mert Békés-
pen miért is vakmerősködíUt Zsi^a I széntandráson praktikus életre törté-
Margit kisasszony tizennyolez éves j nik a születem Aki ugyan's szeren-
leány létére többet tanulni és többet ! esés a szent római katholikus egyház 

volna, a békétlenkedés nem dúlta 
volna fel a makói városatyák lelküle-
tét, Így azonban indokolt a makói 

tudni,mintatobbi idösbbférfi pályázó?! 
És miért tett eleget Zsiga Margit 
kisasszony a törvény kívánalmainak, 
holott Makón csak azért szokás a 

hívőinek leszármazottjaképen születni, 
az olyan nevet fog a keresztségben 
kapni, amilyent a születési napon a 
Gergely féle naptár jegyez. Ennek 

pályázatban bizonyos kvalifikációt is : főkép két nagy horderejű jelentősége 
követelni, hogy azt ne tartsák be ? ! ; van. Az egyik, hogy Békésszent-
Végiil igazság az, hogy Zsiga Margit j andráson a naptár összes nevei kép-
gyöngébb nem létére erösebbnek bi- viselve vannak, ami azért jó, mert 

M o d e n hunokban a munkásjó-
hU onudes»-* fgyik legnagyobb probléma. 
A műn kas'szliilyolc >yj rvezeteik eívjé-. 
vol ina már i'üvenesen kényszerítik a tv J 
tar^adalmaL cm a korm »nyliai almat a 
veink vjtlo foglalkozásra. így Magyar-
oívzá^nn is az utolsó idob m lázasan 
Indult meg a szociális tevékenység, 
Miinus azonban a munkásosztály elé-
«¿ed-thrns^gót leszerelni nem sikerült/ 
Ennek persze természetes, de föíeg 
nagyméi t<Hui nv^ternéges okai vannak. 
A U rmöszetcs okok allatán ismertek,- ; 

a m^suTs^ges okot pedig az a körül* 
irh'ny szolgáltatja, hogy a munkásosz- * 
lály v é z n á é t a szociáldemokrácia ra-
g a d u karmaiba, ez pedig a polgári'** 

T Á R C A . 
U R S A. 

Iría: Abonyi Árpád 
i Folytatás » 

A/A gmululom, uiíí - IvH/dh* me-
gint — hogy .;«'"* !t4mn\ lia lülvonnéJ az <mj 
kíjpunyegcmol i*. 

— Nem kell, Tv-a - hangzott a mvid, 
vissüantnsitt i vaLsz. 

— Én iíímii ftuum — iíróba!ku/.o I ujr,\. 
néhány pHIanatnyi rsend után az nlnh --
elhalok a jegni ia egy s.ral pluiu3ial>-tn Vedd 
fel a köjnMiycgemet 

S MomoIkedctL h»«gy ltvcssc vállairól 
a szürke lum'aláii kóp^n;, L 

Tarlód uu'g - rá ^/iguinan 
az jljti — î y a^axotii! 

Ursa engedelmesen visszaült a köre, 
buzgón szívta eseróppipáját, s csak morgott, 
mint a medve, Ríéuis csak istentelenség az 
óbester úrtól* amit a fiával teszen. Őt nem 
gyűri te a hideg, — de más az ilyen urt 
ivadék, ha uieg olyan kemőiiyen tartja is 
ma^ál. »S í4p[ieu nia, k rae^ony -/Áiit cstójún, 

' amikor t-suk a>: iíyen ö hóim ha-onlalit^ 
1 szpgúiy n'ali kulyat ^/ibad künn lí.'-ayni a 

ía^a^buii, nivrt amuilt nem art. De lám, 
mini rt'--/.lvcl az uríi. S do mierl, a Ki ití'/tus 
s/íMvlnaf'í l, kell itkm s/.ctivpduic . » . rnir-i tV 
Már e t̂dí rá^/.ánja ívjel ós mtigkérde/i, bár 

JHM.1I illendő, lio^y «icv?lgal(4»óny vailassa 
jiívonüu uiáL 

Ne luira t̂tJ.lj ur fí kezdte habo/Ara 
okili de nem tudom, tniert toszen így 

veíovl a thunt u óbesterV Ne haiUL lulj . , . 
kerlek . , . 

A íiatal ember nem haragudott* Vállat 
vont a kérdésre. 

Azért, Ursa fiam — felelte rövidén — 
mart nem akartam katona lenni. 

— Értem « • . Mévt, mert indzsellQr 

— Azért 
- - Nagyon ertem — biezc/entett bo-

zoutnis fejűvel az olab, s elgondolkaíott exen 
a m»ki roppant különös dolgon Persze, ho^y 
pers/.e > . . A méUn«ágos óbester ur nagy 
nr, nagy katona, hatalmas rangbéli katona, 
Bu.su! bizonnyal uri szive, hogy fia czibilség 
lett inkább és nem haladt a/ ö iiyortidokam. 
IíZífájhat a hatalmas rangbéli katonának -
de mi köze ehez az édes apának ? Mert ez 
íáu rnégi« előbb ^ aló , , , A többi mind 
kicsi dolog az apa dolgához képest . — s 
Jam, még sem igy ean. 

Kapható 8/urvuMín: S á m u e l A d o l f kíinyv- fis pnpirkereskedésébtn (Bidlczuy ut 9, szám), valamint 
nvoulen mum>bb dohánvtözsd^ben. 
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társadalommal szemben a féktelen iz-
gatót, a kien gesz telhet e tje n vádlót, az 
örök harczot képviseli. 

Különösen az agrárkérdésekt ki^ 
nálköziiák á szöciáldeniokráciának al-
kalmas sérelmi tőkéül, mely irányban 
igen könnyűnek látszik a jelszavakkal 
dobálózni, ugy hogy tényleg a legidő-
szerűbb kérdések egyike az izgatókkal 
szemben, a megdönthetetlen igazság 
fegyverével kiállani a porondra s a 
számszerű adatok bizonyító erejét sze-
gezni a hazug jelszavakkal támadók 
ellenében. 

Körülbelül erre a ha la lmás fel-
adatra . vállalkozott Buday Barna, a 
,,Köztelek" felelős szerkesztője, mikor 
egy beható, tanulmány keretében a 
magyarországi mezőgazdasagi munka-
bér, a munkáskereset és a földbirtok 
viszonyok megoszlási képét tárja elő> 
különösen a munkáskérdés s Ír»ként a 
kivándorlás szempontjából. Az alapos 
statisztikai kimutatásokon alapuló ta-
nulmány uj szempontbői Világítja meg 
e kérdést, amennyiben oly adatokat tar 
élö, amelyek megdöntik a bir.ok meg-
oszlás és a kivándorlás okozóiul eddig 
általánosan táplált fogalmakat. Szám-
szerű adatokkal bizonyítja, hogy a 
birtok megoszlás aránya Magyarorszá-
gon korántsem kedvezőtlen a kisbir-
tokra nézve, mert a mezőgazdaságilag 
megművelhető területből cs \k J9 szá-
zalék esik az 1000 holdon felüli bir-
tokokra, ellenben 65 százalék a kis-
birtokra ; a nagy birtok tultengéséröl 
emelt panaszok tehát alaptalanok. Bu-
day Barna az első, a ki most bebizo-
nyítja, hogy a munkabér magasabb 
azon megyékben, ahol a nagybirtok 
területe meghaladja az országos átla-
got, mint a tulnyomólag kisbirtokos 

megyékben és hogy a nagybirtok a 
terület arányához képest is sokkal 
több munkásnak nyúj t biztos kerese-
tet, mint a kisbirtok. 

Megállapítja végül, hogy a nagy-
birtokoá megyékből a kivándorlás jó* 
val csekélyebb mérvű;, mint a lulnyo-
mólag kisbirtokos megyékből éppen 
azért) mert a kisbirtokra tagoltság 
nem biztosit a népnek megfelelő kere-
setet. Adataiból kézenfekvőnek és bi-
zonyítottnak látszik, hogy a kivándor-
lás jelentékenyei! fokozta ugyan a 
munkabéreket, de a magasabb mun-
kabérek éppenséggel nem csökkentet-
ték a kivándorlást, vagyis, hogy azt 
a munkabérek emelkedése egy Általa 
ban nem befolyásolja, A. munkás ke-
reseti viszonyok egyenlő mu ka bérek 
mellett is kedvezőbbek a nagybirtok, 
mint a kisbirtok vidéktn, a kivándor-
lás pedig a nagybirtok vidékről arány-
lag kisebb, mint .a kUbirtok vidékek-
ről. Végül pedig, hogy a kivándorlás 
áz eddig ki vándoroltak számáva l hó 
Japdaszerü.eg fokozódik, inert az Ame-
rikából küldött pénzzel válik lehetővé 
az itthon maradottak kivándorlása. 

Mindeze k b öl k \ ibl yólag m egál la-
pítható, hogy a kivándorlást sem a 
mezőgazdasági munkabérek emelésével, 
sem a nagybirtok annyira sürgetett 
parcellázásaval hatásosan korlátozni 
nem lehet, mert # kivándorlást nem 
a föld és kereset hiány okozza* ha-
nem az aránytalanul magasabb umeti-
kai munkabérek, amelyek a gyors va-
gyonszerzést I m i k lehetővé és ame-
lyekkel Magyarország ín ezőgazdasága 
sikeresen sem versenyezhet. Emelhet-
jük ugyan a népjólétéi, a mezőgazda-
sági szakismeretek fejlesztése kapcsán 
az állattenyésztés, mezőgazdasági ter-

melés és a mezőgazdasági gyáripar 
fejlesztés ével, de addig raig Ara eriká-
ban a munkakereslet csökkenni nem 
fog, a kivándorlást csak preventív in-
tézkedésekkd, nevezetesen a meglevő 
kivándorlási törvény rende Ikezéseínek 
oly értelem be ni szigorú végr eh •»írásá-
val kor'áto^haijuk, hogy l é h á b b is a 
k atom* köreies-k k i lökése , m útlevél 
néíkü)i. kivándorlás teljesen megs/.ün-
teltessék, 

B'uday Butna meggyőző okfejtés^ 
sel mutat rá arra, hogy a magyar 
inezőgazdaság rnegerősilésének és a 
mezőgazdasággal foglalkozó nép jóléte 
emelésének elsőrendű lel tételei,: 1, a 
n«'p ga-d-sági nevelése, 2, az állatte-
nyésztés érdekének megóvása és vi-
rágzóvá tételv, e m 1 w> n 3. 7 szo-
ciális s / í í i i iponiból , mint általában a 
mezőgazdasági haladásiM nézve káros-
nak j i öl minden olyan inté:skedé^, 
mely a földbirtokok túlságos s'.élfo r-
gácrfolás íl elősegíti. 

X A /cőzigavgatási bizott-
ság ülése* Békésva-megye közigaz-
gatási bizottsága e hónap l(Mn, hét-
főn fogja megtartani január havi ren-
des ülését Adpi us Sándor alispán el-
nöklete ulnlt. 

X Á $zeghcilnii j irásfriréi 
állás. A szeghalmi kir, járásbiröslg^ 
nál Bajor Antal távozása folytan az 
egyik járásbirói állás megüresedett. A 
kitűzött pálytízail határidőig 25 pályá-
z a t kérvény érkezett be a járás! ti ró-
sig" vezetőjéhez. A pályázók között van 
IMez János gyulai kir. törvényszéki 
jegyző R Hír szerint öt fogják a Ba-
jor Antal utódjául kinevezni, 

Midőn azonban észrevette, hogy a 
fiatat ember ásítva tekint az égbolt világos-
szürke mélységében úszó holdra — minden 
egyébb kii épült a fejéből, hogy helyet adjon 
a félelemnek. Az oláh előrehajolt, zsebébe 
dugta kiégett pipáját és éles figyelemmel, 
ijedten ügyelte az ifjú egykedvű, álmos vo-
násait. 

— Mi bajod, úrfi ? — kérdezte, majd* 
nem fölriadva. 

A fiatal ember ránézett és akaratlanul 
elmosolyodott a rámeredő szemek ijedt ki-
fejezésén. 

— Semmi, té csacsi — felelte meg-
nyugtatva — kis$é fáradt vagyok. 

— Nem igaz, uram — vágott szavába 
az oláh — álmos vagy . . 

>— Dehogy vagyok ! 
— Látóm . > . — mormogta fogai 

közt a katona s a fiatal ember égy ujabb 
ásiiására nyomban eléhozakodoít vele, hogy 
akin ekkora hidegben erőt vészen az álom, 
az elalszik és megfagy. Nem segít azon se 
szidás, sem imádság, Megfogy menthetetlen. 
MAr pedig, oh be szomorú leniie, ha odahaza 
a marosszéki kúria bársonyos belső hnzaba 
egyszer csak megvinné hirét a postai hogy 
a becsületes fiúnak tartott Lírsa pedig akasz-

tófára való tolvaj volt, merthogy nem figyel-
mezett elegendően a méltóságos asszony 
fiára, hogy megvédelmezze gyermekét a ha-
lál farkasai ellen* kik ímhol itt is, ott is, meg 
amott is . . . meg mindenhonnan rávicsor-
gatják fogaikat a keményre fagyott hónak 
csillogó fehérségéből. Mennyit sirna, jó isten 
az ő kegyelmos asszonya, ki reá, a szegény 
parasztra nem átallá biziíi uri fiát, hogy 
óvja, ha lehet — teremtő szent Jézus — az 
apja ellen, ki ideparancsolta, hogy széttépjék 
testét a hónak farkasai. 

— Kelj fel üram éz jöjj, járkáljunk — 
indítványozta aggodalommal, miközben fel 
állt a köröL 

Nem kapott választ. Erre hangosan el-
kiálltolta magát: 

— Ne aludj, urfí> ne aludj! 
— Ne kiabálj, Ürsa , . . — hangzott 

a bágyadt vnlasz, 
Ürsa hallotta a hangot s etlő- még 

jobban megijedt. 
Odaugrott w ífjuhofc és közvetlen közelről j 
elébe térdelve, megrázta terdeit kérges te-
nyerével, minialt ismét rákiállott: 

— Kelj fel, uram I Hallod-e, kelj lel 
Á fi¿itol ember rábámult s csendesen1 

megrágta fejéi. Az olnh szorongva nez^getic. 
Nem tudta mit csináljon. 

— Fázol úrfi ? — ordított rá újra és 
ismét rázni kezdte. 

— Nem fázom - . . hagyj békét — 
felelte ingerülten, de nagyon hallkan az ifjú. 

Az oláh látta, hogy köpönyegét most 
már hiába adná oda. A hónak farkasai már 
rálcheltek, nem fázik . * , tehát meg fog 
fagyni. Bozontos, fekete feje kiníódva kereste 
a mentő-gondolatot, de nem talált semmit, 
amibe bekapaszkodhatoiL volna. Vastág tik-
iét nekifeszítette a ¡¡végtelen messzeségbe 
húzódó hónak és mcgfonyogetle a halálos 
fehérséget . . . 

— Dögölj meg * • » ~ sziszegte el-
keseredve 

A fiatul ember fehér volt, mint maga 
a hó. Az arczára világító hnldfcny sápadt 
világosságában talán még fehéivhb. Az olah 
nézte . . , Homlokán kidagadtak végre Jásas 
lukielésfre az erék, tagjaiban forróság szá-
guldozott, Érezte, hogy ha azonnal nem 
tesz valamit, nemsokára mindennek vége. 

Ismét beletördelt az itju elé a hóba. 
— Kelj feli Kelj fel! — kiáltozta M-

kendefcve és joi megrázta. 
- Mondtam . . hagyj békét . . . — 

dunyogta az ifjú, anélkül, hogy lecsukódott 
szempillái fclnyiltak volna, 
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B A B E L. 

Hazudott az írás, Bábel! 
Még nem hörgött vérben Ábel 
És te már voltát é$ te már szóltál, 
Voltál káromlás és fehér zsoltár. 
Hazudott az írás, Bábel! 
Benned hörgött vérben Ab eí, 

Elhagyva a felhős ormot 
Gyorsan szökött fel a tornyod. 
Az első köved m első Élet 
Magara-bámész Miértbe széledt, 
Aztán felölt uj kérdéssel, 
Megint, mindig, így nőttél fel. 

Ahány álmom, vágyam, hitem, 
Minddel faladat építem, 
líyehennás éden, fázós vigaszság, 
Lárvás clnyugvás, vcrzö igazság 
A tied mind, le rneg övék, 
Te vagy a Kezdet és a Vég. 

1 rÍ3s ujjongás, fáradt bánat, 
Vig szédület, hűs káprázat, 
Pompázó lótusz, színtelen moha, 
Egy villó igen, egy dörgő soha, 
Ez Bábel, az ös, az örök, 

imádok, kit gyűlölök. 
Sámuel Viktor, 

h í r e K . 

Lyceimhi felolvasás, A 
ki hangverseny felolvasója 

m Lajos fővárosi tudós lesz. 
Mivel többen kérdezősködtek az elő-
adó Ili* személyét illetőleg g kénlezŐK-
ködésekre a vezetőség a következő 
fel világosítást adja : Dt\ Márton Lajos 
fia a néhai jóhirü Abonyi Lajos Író-
nak, kitol több jeles népszínmű ered. 
A nemzeti nutzeiurtnál ft régészeti osz-
tályőre ; a tudományos irodalomban 

igen jó hangzású neve van. Mielőtt a 
nemzeti muzeumhoz került volna, Te 
mesvármegye s (an fel ügyelője volt. 35 
öves nős felesége Rakovszky István 
állami számvevőszéki elnö k leánya. 
Nagyon rokonszenves, kedves modorú 
szép iivtelligentiájii uri ember. 

— Tahitói közgyűlés. A 
,,Szarvasi helyi tani tó egyesület1' Mol-
nár János elnökiele mellett jatu 2-án 
tartotta meg tisztujitó közgyűlését 
Tudomásul vették az elnökuc-k évi 
jelentését, A ^Magyarországi Tanitók 
Ors/.ágos Szöveiségébe" való be'épést 
egyhangúlag elhatározták. A közgya-
lés a pénztár átvizsgálása után a 
Számadásra vonatkozólag felmenti a 
pénztárost. Á pénztár niult évi mérlege 
a következő : bevétel 234,12 K., kia-
dás 196 48 K,9 maradvány 87-64 K., 
ehhez számítva a ki nem mentett 
nyugták értékét 87 00 és 8.62 K., 
mint köszöntők árában levő hátralékot 
az összes vagyon 133'26 k., A Fe-
renc József Tanitók Házánál tett 
szo baalapitvány gyarapításira az 
egyesület f br, £ én ..élő újságé be-
mutatásával és az egyesületnek aján 
dékozott kiilönféle tárgyaknak elárve-
rezésével kapcsolatban táncmulatságot 
rendez. — A. tisztviselőket következő-
képen választották meg 1 elnök Molnár 
.Iáin Sj alelnök Vargha János, pénztá-
ros Bodnár Endre, könyvtáros Blon-
der Salamon, jegyző Rohoska Géza, 
választmányi tagok: Brózlk Lajos, Ri-
degh János, és Trnovszky Márton, A 
legközelebb tartandó értekezleten 
Frankó Mihály és Konyecsni János 
fog közre működni. 

— Sere na & A szarvasi férfi 
dalkör Sáska Soma íögimn* tanár ve-
zetése mellett dvc. 26-án este szere ná-

Jários fögimn. tanár s 
a férfi dalkar elnökének névestélyé 
alkalmából. A köztiszteletben álló elnö-
köt a dalkar nevében Raskö Soma üd-
vözölte, aki a szives mégemlékezést 
megköszönve, az egész d<alkart mfeg^ 
vendégeli e> ,, 

— Nemzeti zászló az isko-
Iáknak. A mostani kultuszminiszter 
mindenképpen ki akarja domborítani a 
magyarországi iskolákon a magyar 
államiságot. Nem. régen magyar czimer-
táblákat függesztetett ki mitiden elemi 
iskolára, amitől a nemzetiségek ugyan-
csak prüszkölnek. Legújabban pedig 
nemzetiszínű lobogókat küldött szét 
azzal a rendelkezéssel hogy azokat a 
zászlókat nemzeti ünnepeken ki kell 
tűzni nz iskolákra. Békésvármegye is 
kapott ilyen rendelkezéssel több, mjnfc 
300 darabot. A lobogókat az alispáni 
hivatal fogja a községi elöljáróságok 
utján szétosztani az iskolák között, 

— Szabad Lyceum. Ma dél-
uián 5 órakor ismét előadást tart a. 
Szabad Lyceum a főgymnásrum torna-, 
csarnokában 10 filléres belépti^dij mel-
lett. A műsor következő: 1M Sélíó. 
Gyulai Páltól. Szavalj?, Óváry Zsuzsika. 

Dalok. Énekli; Sinkovics Mariska. 
Imrmoniumon kiséri Rohoska Gréza 
tanító, lyceum i titkár. A konyha» 
kertészetről, tekintettel a bolgár kerté-
szeire. írta és felolvassa Benczúr Mi-
hály lyceumi titkán 4., Dalok. Énekli 
Líska M'hály. Zongorán kiséri Rohoska 
Géza. 5., Karácsonyi és újévi ének. 
Énekli a szarvasi cigány leányok kara.* 
Ez utóbbi mint érdekes etnográfiái 
kuriozitás kerül bemutatásra. 

— Sztrá jk a polgári leány-
iskolában. Kissé titokzatos ügy 
tartja izgalomba a békést lakosságot. 

— Megfagysz uram t Majd fölemellek — 
— Menj innét . . . 
— Járnod köll 1 — kiabálta az oláh és 

talpra ugorva az ifjú karjai alá dugta kar-
jait, hogy fölsegítse a korul* 

— Takarodj . » . Ursa . , . 
Az oláh nem takarodott, hanem erő-

szakkal is föl rántotta inkább, semmint 1x31-
emelte* A fiatal ember kinyitotta szemeit* 
de nem szólt, hanem megfordult és ismét 
vissza akart ülni a kőre. tírsa melléje állt 
és nem engedte. Megfogta valtait, gyengéd 
erőszakkal eltaszitolta a kő mellől és húzni 
kezdte a kolostor falai alá. Nehezen valló 
feje azt remélte, hogy ellenállásra talál, ele 
ez nem következett be. Az ifjú ellen lállás 
nélkül: engedte magát húzni* Az oláh ráné-
zett s midőn az ismét lezárult szempillákat" 
s a félig kinyílt, elfehéredett szájat meg-
pillantott^ baljával mellen ragad i a s jobb-
jával arcul csapta az ifjút. 

Az összerázkódott az fitésro, mintha 
villám érte volna» Hirtelen felpattant, szemei 
rámeredtek Ursftra, szája reszketni kézdetb 

— Gazember I . . » — szakadt föl mel-
léből egy rekedt kiáltás, s rávetette magát 
az oláhra, 

— Gazember vagy magad , . . — 

adta vissza a szót ürsa, s nagyot taszított 
a fiatal emberen, aki e pillanatban ököllel 
vágta fejbe. Az oláh sziklakemény csontja 
meg sem érezte az -¡¡kulcsa pást. Szemeit ő 
is kimeresztette, öklei közel jártak az ifjú 
fejéhez, szája az aljas szavak egész mokány 
zuhatagát ontotta a fiatal ember szemei 
közé, miközben mellélt rázta. S kimondta, 
ami hirtelen eszébe jutott: 

— Elszeretted, úrfi, a szeretőmet , . 
meg kell halnod l 

— Nem is ismerem* te barom ! — 
ordította az ifjn, s öklével ismét hatalmas 
csapást mért nz oláh fej ere, Az ülesf orrát 
í$ érte* — abból megeredt a vér. Ürsa ha-
sonlóképpen ordított, miközben széimázolta 
árexah a vért, hogy még jobban inegerelje 
foldíihösitett „kis urát", akivel ugy bánt:, 
ahogy akart. Oda :i$ teremtette szilaj ordí-
tozás közben o hóba, s hempergette ide-oda, 
mint egy la; dát, mit sem törődve a fejére, 
mellére és vállaira hulló ökölcsapásokkal, 
ívét perez alatt mindketten véresek voltak» 
Az oláh orrából bőven ömlött ; jutott belőle 
a fiatal ember arczára is. A fagyos hó por-
zott n hevesen dulakodó Icát katona körül. 
Egy-egy pillanatra egészen eltűntek benne. 

* 

Ürsát a patrouille szuronyok között 
hozta le a plivai fővárdára, hol nyomban 
vasra verték. Az ezredes, midőn meghallotta 
ml történt, kissé Összerezzent, s megparan-
csolta hogy hozzák szine elé a nyomorultat, 
aki „bajtársát" orvul megtámadta és meg-
akarta ölni. 

Ürsa megjelent. Az ezredes keresztül 
szúrta villogó szemeivel, s recsegő hangja 
egész fenyegető szenvedélyességével kiálltott 
rá, 

— Mit tettél, szerencsétlen! 
Az oláh szelíd szemeiben megjelent 

valami bánatos öröm: 
— A mariásza megparancsolta nekem, 

domnu óbester — felelte halk, szemrehányó 
hangon, miközben földre sütötte feldagadt, 
bozontos fejét — hogy ügyeljék az urfira . . . 
Nem engedhetem, hogy megfagyjon» Hát 
ezért történt 4 . » 

Az ezredes beharapta ajkait, lenézett a 
földre, azután hirtelen fölkaptá»fejét, s ráve* 
regetett az oláh széles vállára i 

— Holnap mindketten elmentek haza, 
a pokölba I Dorélc fiu vagy, Ürsa . . . mars I 
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A polgári leányiskola református val-
lású növendékei ugyanis az utóbbi 
időben nem jelenték meg a hittanórá-
kon. A dolog szüleik tudtával és bele. 
egyezésévél történt, akiknek állítólag 
okuk Volt ari% hogy gyermekeiket 
azokra a tanórákra ne bocsássák. A 
titokzatos ügyben az iskolaszék kikül-
dptteik vizsgálatot tartottak, amelynek 
eredményét jegyzőkönyvben terjesztet-
ték a királyi tán felügyelőséghez és 
Dömbi Lajos gyulai reformá'us espe-
reshez. Högy Mi lappang é titok leple 
alatt, a legközelebbi jövő talán fel fogja 
deriteiii. Hogy jó nem, áz már eddig 
is huönyos. 

— Hangverseny. A január 
3Ö-iki lyceumi hangverseny diszelnö-
kéül a kővetkezőket sikerült megnyernie 
a vezetőségnek - Dr. Wielánd Sándor, 
föszolgabiró, Kollár Lajos íöjegyzőj Dr. 
Haviár Gyula kir. közjegyző, Dr. Dancs 
Szilárd ügyvéd, Dr Déry Henrik or-
vos, Ballá Sándor tiszttartó, Welnber-
ger' Faiiny p*%. leányisk, igazgató, 
Mpcskőnyi Jiőzsef főgyran, igazgató, 
Nikelszky Zoltán tan. kép. igazgató, 
Grimm Mór v. bíró, fakereskedö, id. 
Kovácsik Károly kereskedő, Farkas 
Soma kereskedő, Vitális János keres-
kedő, Perczel János ezukrásiz, Eóth 
Béla fényképész, Kölbl József czipészY 
Forster Gusztáv bádogos, Valkovszky 
Mihály v. birö. Vidéki diszélnökök; 
Békésszentandrásröl; Dr. Hajas József 
főjegyző, Bencsik József biró. Öcsöd-
ről Soós István főjegyző. Kondorosról 
egyenlőre: Czirbusz Endre tanitó. A 
hangverseny műsora csaknem teljesen 
megállapított már. A meghívók nem-
sokára szintén utuak indulnak, a ve-
zetőség előre is jelzi, hogy a meghi-
vók egyszerűsége kifejezője lesz annak, 
hogy a hangverseny s a vele kapcso-
latos táncmulatság külsőségekben ke-
rülni fog minden költséges cicomát, 
úttörő óhajtván lenni ezen a téren is. 

<— Hangverseny. Ma délután 
3 és egy negyed órakor az Árpád 
szállóban a 46-ik gyalogezred zenokara 
hangversenyt rendez. A nálunk ritka 
lévezetnek előreláthatólag nagy kö-
zönsége lesz. 

— Ún^Mkosság egy pár 
csizma miáM. Porubcsaimzky Jó-
zsef eíidrődi 14 éves gyerek karácso-
nyi ajándékul egy pár uj csizmát ka-
pott az apjától. Újévkor szeretelt volna 
benne grasszálni, de az apja nem en-
gedte meg. Ezen a túlságos érzékeny 
fíü annyira elkeseredett, hogy siránko-
zott egy darabigj aztán felment á la-
kásuk padlására és felakasztotta magát 
Mire észrevették, már meghalt. 

— Egy gyermek tűzha-
lála,. Boizalmas véget ért egy kis 
leány. Megégett, Szűcs Mária 7 és fél 
éves kis leány szülei 30-án disznót 
öltek. Az aprólékokat egy füstölő he-
lyiségbén abálták, A katlanbán nagy 
tüz égéit A kis leány, meg egy szom-
szédbéli pajtása jöttek-men lék, nezié'c 
a disznóölést^ bontást. Legtöbbet a 

katlan körül forgolódtak. Szücsné 
amint egyszer kifordult udvarrá, 
a kis Mária egészen a katlan mellé 
ment, A katlanból kicsapott a láng, 
végig szaladt a kis leány ruháján^ 
Mari pajtása kiszaladt az udvarra. Á 
nagy jajveszéklésre berohant az anya. 

3 leányát, ki ekkor már ugy égett 
egy fáklya, magához szorította, 

majd az udvarrá szaladt ki, hol be-
kente sárrá), a ruháját letépte. Dr. 
Sebeiner Miksa orvost bivták ki a 
kis leányhoz, ki első segélyben része-
sitette és bevitte a kórházba, hol még 
az éjjel meghalt. 

r — Nyilvános szamiidás. 
A „Szarvasi NöegyleL" szilveszterkor 
fényesen sikerült táncmulatságot ren-
dezett, Összes bevéti*! volt 393-50 t , 
kiadás 238-53 f. Maradt t isaa jőve-
delein 155 kor,, mely az egyesület 
pénzlárába szállíttatott be. Félülfizetlek: 
Benka Gyula 2 k,, clr. Belopotoczk'y 
György 5 k., özv. Bakay Sándorné 
által N, N, 3 k., Bretz Berta 2 k,, 
(Mbrádi János 3 ühován Károly 
5 k.r Dauda József 1 k., dr. D m 
Henrik 5 k,, dr. Dancs Szilárd 7 k., 
dr. Faragó Mór 4 k., Fényes N. 2 k v 

dr . Fuksz ígnác 5 k , H íviár Dani n é 
10 k„. Haviár Dani 10 k., dr. Haviár 
Gyula 10 k.r Kollár L »jos 5 kM Krebsz 
Zoltán 1 k., Lukács L 5 k , Leszlch 
Gábor 1 k., Löwi Sándor 2 k., dr. 
Mázor Elemér 8 k., Mészáros Gusztáv 
L k., Márton László 1 kv, dr. Na /y 
Béla 3 k., Perczel János 5 k., Papp 
Ernő 6 k , Pollák Béla 1 k., Péczcly 
Béiáné 10 k.f Réthy Sándorné 1 k., 
dr, Szlovák Pál 4 k., dr. Szemző 
Gyula 4 k., Szabó Jánosné 1 k., dr, 
Salacz Aladár 4 k , Sárkány Imréné 
2 k., dr. Scheiner Miksa 4 k.v dr, 
Takács Izsó 4 k., Vadász F. 1 k., 
Vitális Jánosné 1 k.» Weinberger Mór 
1 k., Wihs Béla 2 koronái. Fogadják 
ugy a felül fizetők a jótékony cél ér-
dekében tett áldozatukért, mint a köz-
reműködő hölgyek azon készségükért 
hogy a megjelenteknek kedves mégle* 
lepetést sfcereirtek táncukkal, a vigalmi 
bizo ttságnak köszönet ét, 

— Modernség. Minden irodalöm 
iránt érdeklődő ember ismeri már azt az 
uj költészeti irányt, melynek legnagyobb 
tehetségű művelője, úgyszólván mestere 
A d y Endre. Követői vannak sokan, kü-
lönösen a fiatalabb generációban. Még a 
közép iskolai tanulók között is sok akad, 
aki az Ő hívének vallja matjáí, Ha nem is 
de legalább szereti á modern verseket. 

Egy fiatal szarvasi gimnazista, mint 
az alábbiakból kitűnik, szintén olvasója le-
het a modern poétáknak. 

Újévkor az édes anyja meglepte egy 
olyan ajándékkal, amilyenre már régóta vá-
gyott. A diák elragadtatva nézte egy dara-
big a kedves ajándékot, aztán szinte köny-
nyes szemmel igy szólt az édes anyjához; 

— Óh mamuskám, hadd leheljek egy 
! csókláncot a karodra I 

— A szarvasi i$ctro$ iffiafc 
önképzőköre által 1909. december 
26-án, azaz karácsony másodnapján 
megtartott mulatságon való felülfize» 
tesékért ez uton mond hálás köszöne-
tet a r tndezds% nevében Demcsák 
János ifj, önk. jegyző. Dr, Haviár 
Gyula 3'40 t r Jeszenszky Frigy es 3 
k., Weiizner Gábor 2 k,f D'spiter Já-
ivoSj Pödani János, Vágó László, Gséke 
G-yula 1—1 k,, Szrnka János 80 f(, 
Brlázs János 60 f., Magioyecz János, 
Kkss János, Turi György, Cseraák 
I?tván, Blaskó György, Ribárszki Já -
nosné, Súlyai v János, Tör öcsik József, 
líun Margit, Zsigmondi György, Pö-
dani Sámuel, Juhász Vinczé, Melis Já-
nos, Glózik JánoH, Osontos Pál, Opau-
szkv János, Győri János 40 —40 f., 

Ferencz 40 íillér. 

— FŐgimnA&iMmi liang^ 
verseny, A szarvasi főgimnázium 
zeneköre február hó 5-én este a fő-
gimnáziumi dal kar és Vajda-önképző-
kör bevonásával nagyobbszabásu, 
tánccal egybekötött hangversenyt ren-
dez. A műsort következő számunkban 
tess'ük közzé. 

— A Szarvasi fótéiwny 
nőeg ylet tánezmulatsága, Nem 
kellett hozH nagy jós tehetség, högy 
a nőegylet s/ilveszttri táncmuiatságá-
nak fínyes sikert jósoljunk. A kellő 
gonddal és körtí I tekintéssel megtett 
előkészületek, a kitartó buzgalom, mely-
lyei az egyesület vigalmi bizottsága az 
ost poinpáhan beállitott programmja és 
sikere érdiíkében eljárt — min 1 meg-
annyi biztosítékai voltak az elért szép 
eredménynek. 

El kell ismernünk, hogy ily dis-
tingvált mulatság Szarvason még igen 
kevés volt. De ugy véljük, hogy e 
nívós is t a közönség hozzáfűzött vá-
rakozását is télies mértékben kielégi-
Uvt:t*\ Mert hiszen a mii ió előkelő és 
'gyönyörködtető volt s a megjelent szép 
számú közönségen fesztelen, meleg 
hangulat uralkodott és lettrekész tán-
cos s igy természetesen tánc is volt 
bőven, pcurezselyem ellenben semmi. 
Hát koil-e ezeken kivül még valami 
% y táncvigalom kielégítő sikeréhez ? 
Azt hisszük : senimi. Ámde ez estén 
kaptunk még egyebbot is. Egy kis 
csemegét, Atnely kicsi volt bár, de 
teljes mért ék bon csemege volt Éjfélre 
egy kis ünnepségét áHitottak be az óév 
bucsu'/tálójául s az újév beköszöntő-

z ünnepség mdsörát Eengíovich 
Bo5iSvka ós Luluka tímiperrimentumos 
toborzója nyitotta niegj melyet Bal la 
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Jolánka, Bottká Dal ma, Bugyis Babi, 
Háviár Manci, Mészáros Jolánka, Szlo-
vák Manci, Szlovák Pancsi ¿s Sinko-
viiz Étiké által bájosan ellejtett ,,ga-
vott-' követett. ^ 

Juliáunát pedig 14 napi fogházra Ítélte, 
Utóbbinak büntetését az uj novella 1. 
§ a értehnében felfüggesztette. 

Á korcso lyázás halot t ja i . 

Három diák a vizbefult. 

Borzalmas szerencsétlen4g hírét 
vesszük lapunk zártakor. A szarvasi 
főgimnázium két első oszlá'yu tanulója 
és a. tanitóképzö egy első osztályú 
növendéke tegnap délután a Körösbo 
fult, A két kis gimnazista névszerint 
Lestyan és Borgulya, csúszkáltak a 
holt Körösnek a Bolza-kert, alatti részen, 
miközben a gyenge jég leszakadt- alattuk. 
Segélykiáltás likra közelben korcsolyázó 
Rácz Mih ily tanitóképzöbeli növendék 
mentésükre sietett, de vesztére, mert ö 
is ott veszett. 

A parton állt Fekete Sándor ta-
ni tóképzö béli növendék, ki a kataszt-
rófa láttára segítségért szalad I. Mire 
azont/an az emberek összefutottak, a 
szerencsétlen diákok a jég alatt meg-
fúltak. Holttesteiket a községi rendő-
rök fogták ki a vizből és besníHi tolták 
a közkórbázba. 

A szerencsétlen diákok rettene-
tes halálküzdelmet vívhattak. Kezük 
és arcuk a jégtől borzalmasan Össze-
vissza volt vagdosva. 

Megrendítő volt. a holttestek be-
szállUása. A három hullát egy sze-
kérre tették és pokrőczczal takarták 
lé. Kilátszott azonban négy kis csiz-
más láb, meg egy pár nagyobb kor-
csoly ás cipő. Olyan szomorúan verőd-
tek össze azok az élettelen kis lábak 
a döcögő kocsin. 

A vizbefult diákok mind szarva-
siak. 

Az eset városszerte általános iz-
galmat keltett. 

Az ország egyik leghírnevesebb 
bábak?pző-ig)t?zetéo?k igázgatóta-
nára írja : „A JózS^f-keserü-
vizet állandóan alkalmazom és bizo-
nyithatom, hogy a „Ferencz József"-
viz a gyermekágyasoknál is a legjobb 
hashajtó". 

E rovatban közlöttekérl nem vállal fololőssógot a szerk. 

Köszönetnyilvánítás. 
» . • azon jó ismerős;^«, 

barátnak, — kik drága, jó férjem ; a 
Uvgszemöbb és legjobb atyánk elhuny-
tából őszinte szívvel osztoztak mély 
bánatunkban, a leghálásabb köszönetet 
mondunk. 

Fogadják igaz köszönetünket kar-
társai, a szarvasi kereskedő urak is, 
kiknek nn gnyilvánult igaz részvétük 
feledhetetlen lesz számunkra. 

özv. Hóléczy Gusztávné 
és családja. 

, * 

Érvényes 1909. okt. 1-tőL — 

Ángyalcnnálds. Ángyalcsiná-
vádolva állottak a gyulai tör-

vényszék előtt Bánfi Juliánná, egy 
szép orosházi 16 éves leány és Pór 
íslvánúé ugyancsak orosiiázi bábaasz-
szony. Á kis hány beismerte, hogy 20 
koronát adott Póriiénak, hogy ayógyit-
sa meg, mert nem tudja mi a baja. 
Pórné kereken tagadott mindent, még 
azt sem ismerte be, hogy nála volt á 
leány. A tanuk azonban, köztük a le-
ány anyja is látták mikor a Bánfi 
Juliunna Pórnénál volt többször, sőt 
egyik tanú előtt Pórné maga m emle-
gette az esetet. A törvényszék ennél 
fogva Pórnét 6 hónapi börtönre, Báníi 

índ, & í 2 29 n. 12 15 n . 5'40 
érk. » 1 íí ló ,| 103 é . 6*28 
Índ. n 1 3-27 „ 1-27 „ 6 38 
érk. . i jt 4 11 „ 2 12 „ « 1 -V /i 7*25 
erlc. « ' 5 35 „ d"26 „ 840 

Szarvas 

Mezőhegyes érk. n, 7'55 „ 5*40 „ —1 

Mezőhegyes ind. —*— n 9*18 é. —4 -
Orosháza ind, é. M>5 „ 1 M 7 „ 607 
Kisszénás ' erlc. n 7'18 „ 12*29 „ 7M6 
Szarvas 6pk- » 8 24 „ 1-26 ,, S13 

- ind „ 8*44 „ 144 „ 8.23 
Mezőtúr érk. „ 9-30 „ 2 30 „ 9 10 
A nappali idő teggcli 6 órától esti 5 óra 
59 percig terjed. A számjegyek előtt levő 

ük é — éjjelt, n. — nappalt ji 

szam. 

Árverési hirdetményi kivonat 

A szarvasi kiry járásbiróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi • • 
hogy a Szarvasi Takarékpénztárnak 
Baros István végrehajtást szenvedett 
elleni 150 kor, töke követelés és jár 
iránti végrehajtási ügyében a gyulai 
kir. törvényszék (A szarvasi kir. járás-
biróság) területén lóvé Szarvas község 
fekvő a szarvas nagykondörosi pusztai 
519. sztjkybeii foglalt 6285—86 — 
b — 1 — 41. hrszámu 3 hold 700 négy-
szögöl Borgulya dullöbeli szántóra és 
239. sz? lakó házra az árverést 4429 
korona ezen iel megállapitott kikiáltási 
árba'i elrendelte és hogy á fentebb 
megjelölt ingatlan az I9Í0. évi már» 
cius hő 4-ik napján délelőtt g 
órakor Kondoros község házánál 
tartandó nyilvános árverésen eladatni 
fog, de a kikiáltási ár 2|3-án alól nem. 

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 °/®-át kész-
pénzben, vagy az 1881. évi LX. 
Kc. értelmébe jelzett árfolyammal szá-
mított és az 1881: évi november bó 
1-én 3333. száin alatt kelt igazságügyi 
miniszteri rendelet 8 §-áhán kijelölt 
óvadékképes érték papirban a kiküU 

ött kezéhez letenni avagy az 1881. 
i LX. t.-c. 170 §-a értelmében a 

bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt álszolgáltatni. 

Kir. járásbiróság mint telekköny vi 
hatóság. 

Szarvason. 1909. évi december 
hő 4-ik napján. 

SCHABATKA, kir. járásbiró. 

mmmm w v w \v # 

Szarvas nagyközség áló'írott elöl-
járói ezennel közhírré teszik, miszerint 
mindazon ingatlan tulajdonosok akik-
nek jelzálogilag bekebelezett terheik 
van ák ezekre vonatkozó bevallási 
iveket folyó év január hó 1-től folyó 
év január bó 31-ig, községi elöljáró-
ságnál atiyival is inkább adják be, 
mivel később beadandó bevallási ivek 
Csak abban az esetben lesznek figye-
lembe véve, ha hitelt érdemlöleg iga-
zoltatik, hogy a késedelem elháritha-

- ^ 

tation akadály miatt történt. 
Szarvason, 1910. január hó áru 

Az elöljáróság nevében : 
Boszik Mihály, 

t. bi. 

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

1— 6 

Konyecsni-féíe házban, 
piácz mellett 3 szobás 
lakás május 1-töl kiadó 
esetleg eladó, Értekezni 
lehet Dauda Mihály tí-
márnál. 1—3 
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Szállítok finom 
.. . K 10,— 

piros alma , . K 18,— 
gg" 500 drb rózsa alma , . K 17,— 

" 500 drl? gyöngy aftna K 17,— 
5ÖÖ drb masáusv/ky alma K 16.— 

Rauet alma > , K 20.—-
500 drb arany Rauet alma K 22,— 

Csomagolás ingyen. — Utánvét. 

rti almát 
50 kg. finom alma , • K 16— 
100 kg, finom alma . . K 3.1.— 
50 kg. Rauet alma . > K 20.— 
100 kg. Rauet alma . v K 39 — 

kg. körte K 7.— 
kg. császár körte K 8.50 
kg, vajkorte , . . K 10,— 

FRIEDIVEAN MIHÁLY 
3—5 

n , ül» W& '-seb tíUM 

\v PrisSj» 7/ I P> I 

A magyar kiviteli és csomagszálliiási részvénytársaság liirlap -
osztályának helybeli m^gbixotijn előfizetéseket elfogad bármely 
budapesti, vidéki vagy külföldi napi-, heti-, szak , szépirodalmi« 
és képeslapra s a lapot megérkezés után azonnal házhoz kózhesitteti. 

ĴSJ 

(Postaköltség nincs.) 

Tisztelettel: 
3—4 fűszer- és vegyesáru kereskedő. 

m 
lV® 

1910. január 14. 

•n ro 

&kcom£ra és hasonló bÖyböjqkr?*, neveze-tesen ha nedvesedő helyeket vagv kéwsedest idéznek elő, i aííyon !i*m Zuckcr-féíe szabad, ffyójfyszapjjnu, ám bár ezen b »jok. ál injndén Köiuuuc yelí kc> ¿itt as o vo* tanácsát ki kell kérni. Azon sol sz ro* tnpsia. t il tból, ím lyd az örvösök 
C'S b e t e g e k cgó** 6c '<250 sae^/i'U, iiití ilUapit-llíífű, lio>»y a Zucke.-lülb BÉabiúl. gyógy S7.G3>pan a leiUui-b cm tb.cn nz nwu ci.yhlti a V»s Kt't''g»cg£i, ín. a vn-taj; lír6<r.fzeru hab — a bn<* nálad ntfisiíás szeriül aibiíniazva — a rhos«-kndás Mán c y >Ucig n migldelő \v\ycw ;níarád. E r(jl ffl 'K n̂ yim's, Jmsv á baj álla» c fajzoti és elhaló 1 I IműI án.ík H ''zcl á* erŐ3 viszl.eleT.p cl okozu bünnger: nyhíUjöiva bÖr iiíeg-vijti ¿bá; elumo. dituigrifó üt a Zuckcr-félo szab. jry<5gy.szapx>aMt li.Q5Fícnbb ideit? bíi >7.náiutik,. ren-ae.HU lunniro-sm ieluiniilk a bor JegMs.0 rétege, wy uj, tgíís'/ségcs, gvenge b<3r keleikezik utána, 

c. ciszeru egy ktvá mn jó ¿5 cnylulŐ, de nem 
iMÍsígnSHiY 5mY /ő ! ö ivrJmmcí I10 s/sibb ideig 
Icmii, íitití kn%inleg s 'ífo* é íucs szük-
ség* £tre le^alkabfasalib a Zuck.. „ .•kremeé 

Rendeléseknél figyeíjfink a kdvelkezö különb-ségeki e: 
Zuclccr «zab. 35'",,-o« yydgyszappanja 

a IctilinUaiwsabb és a leguajájöbb, I:gy darab 
ára 2.51) 

Z11 ekei: szab* 1gyógyszóppanjá-imk l m : & nieimyisöge vataui ¡vei gyöngébb. 
Darabja 1 kor* 

Clíliez vaíő a Zwck«' íi-krémo (nem zsírozó), valamennyi bcirki'é n g> öngye. Egy tubus ára 2.50 kon, kis Inbus 1.25 kor. 
Minden ffyö<yyszertárban» drojyőrlábaií, illatszéi-keréBlcedcsben stb. kapliató. Pígyel-jilnk nzfuiban á k .áíölaü általunk Ii.t̂ jűU eredeti rs'impj'nl,; :rn <5 cnftcujtink ráb; s/e'c-ní-lt, högy •t!ríC»isti-,t u szaj'n.̂ nokat •»('j/zan.ik nyakunkba. -
A Zucícér gyój;ys7,a)>i»ant Í5 a 

LucLj^-krómtot nem pólülja semmi. 

Kapható : 

Mezőturí)n: Gölluer Hugó z er-
űn. 

Húszár Á. 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség, 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela* 
dá^i űs hirdetési iroclájii, DúdapeSt, 
Zrioyi-útcza I. 6r%&i)an) palota. 
Külön ós-/tály ingatlan, birtok, fővá-
rosi há/ak vételére, eladánára, cserére. 
Ezenkívül mind^nnemii Ügyben 5 kor, 
előleges beküldése mellett ulbaigazi-
tást, fel világosi tást ad, E czélra. külön 
infoi mnliós osztál ya van, VálaSzbe-' 
Iy«g- Leginogbizliatőbl) vállalat. Bisö 

rangú ajánlatok, 
a a x , ; i " V f , iBsaticr-irviy.-JiKJ»̂ . «sw 1 ÍM" , O ^ " ** . . i r n -III 1 i i - - " II r • I rn - • - , | | |- , 

m m m m 

hajfrizérnő Budapestről hazaérkezvén 
elvállal olcsó árban mindennemű haj 
frizérozást a legmodernebbtől a leg-

egyszerűbbig. 

Lakása : II., Cróf CSáky-útca 6 9 . 

1 I 

a „Szarvas és Vidékében", melynek hirdetései utján 

legtöbb példányban való inegjelené^Onél fogva a U 

nagyobb eredmény érhető el. 

jutányos áron 

felvételnek a 

Bzurvas ^ Vidéke 

kiadóbivatalálífin. 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

I !li 



1910, január 23, 

+ 0 

Üsidßk tői fogva szappannal tisztítjuk a ru-
hán es ott foltot, szappannal tartjuk tisztán 

tÖblünket, sfcappan a legjobb .szer 
a fo)í é* wsájmoKásia n mu-
ci m i orvosi luJnmány It-'í; ujabb 
Lainu^a sprint, Jirthe fl te hal 

Iraka Menthol H i i j á N í i k 
ImzkrdvJi^g \ m e l y az ínyt nem 
marja, mégi« eroMUt (h'siniícial, 
Jrajba uem undorít 6, *ot eílen ke-

zűleg tartósan üclito hatása eljut a logkö-
zök l'jgolrrjtettchh zugába is K szappannak 
köszönhetjük* hogy kelleme! Ion szájszag, 5 
fogak romlása nincs :obhé. Ara gyógytárak-
ban 1 kor, íí tlrhol 3 korért bérmentve 

küld S&traka gvogyszerosz Mohok 

Kapható S z a r v a s o 0: (Medvoezky utóda) 
Miklós P á l gyógyszert árábai)« 

12934—909. ikt. sz. 

Hirdetmény. 
Ak lirott községi előljáiönág frlhivja 

a katonai kcdvennniyre jogositottakal, 
hogy akik jogcwu'ikei igazolni ólmjijuk. 
azt a katonaügyi jegy/őt irodában az 
1910 évi március hó vt'géig okvetlon 
jelentsék ln\ 

Szarvas, 1909 110 v. H. 

Az elöljáróság nevében : 

J eazenszk y Deincsák ta 
jegyzíV. lu biró. 

jr. f t * . . » « ! 

SZARVAS ÉS VIDÉKE 

A n, érdemű küzötiség tudomására hozom, riiikéU Szarvason 
Deák Ferencz-utcza 4M) sz, alatt (Oravccz-fére ház 

nyitoitain, Blváíla'ok mind, nnemü orvosi műszerek, ollók, bérét-
vák kések és barctuk élesítését, Táinaszkodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés és a ké-es ipar terén ifibb nagy műhelyben 
szerezte in, nyugodtan állithatom, hogy e téren a versenyt bárki-
vel is felvessem. Műszerek, kések, ollók javítását és élezését a 
legjutányosabban és n megrendelésnek megfelelőéi) eszközlöm. 

zives pártfogást kérve lisztélettel 
Fíaijkd Tkt)drá$ késes és műköszörűs. 

MVI ,*3jn .'íívfr/'-Wií l'.f!« 

feSt t e t s z é s SzeriQti ¿z lore Vagy Vegyileg ti&ztit 

kelmefestő és vegytiszthő Szarvason 

használt, de jó karban lévő jutányos áron eladó. 

Czim megtudható S ám u e 1 A.-nál a „S z a r v a s és V í d é k e* 
kiadóhivatalaban, Szarvason (Békésvármegye). 

wmmm wmm® wmmm 

Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesí-
teni, hogy Szarvason a FŐ utczán, Réthy-féle házban, 

(Holéczy Gusztáv üzletével szomszédságban) 
m 

¡fej 

m m 

m 

Főüzletem Orosházán a legnagyobb forgalomnak 
és kitűnő hirnévnek örvend. 

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

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

Kiváló tisztelettel 

mmmk 
MjMta 
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(Syor^a. SZARVAS. KoodoroS, 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-

czjpők írníizléssel 
készíttetnek el. 

i 
B' í 

Muzsiiyai Balázsnak linclröd 

EISőr?l}dü czipé&zcizlet (az Árpád bnzárJielyiségben), a hol a 

legjobb áaiyágból müizléssel készített modern szabású ozipők kapba'ók. 

Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) kü-

lönös .gonddal és ízléssel készittetnfek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel áolgozom, miután a 

;. Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatnsa révén tsaiul-

mányözlam a c/dpészet teclrno]ogiájíU, miből jeles ered ménnyel virsgázinm. 

TiSzta, fii)on> rpod^ro n?Cii)ka az iráijy^lv^n?. 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
Czip^Sz njeStcr . 

i 

kozse^ben J&vo varnynsi pusztán 
a n agylaposi r.11 am ás m cl 'el t 
4 0 hold kÖzröndli telke 

esetleg haszonbérbe kiadó. 

Értekezni lehet Mezőtúron Fótí-
ntca 559. sz. a, vagy a .helyszínen. 

3 - 3 

'WIUMUIM 

H i f í j lá t ta a fek&ifirerpet ? 

bemenni L1TAUSZK Y PÁL fodrá-zhn?, 
azóta 

$ 1 1 ü i> t 
minden bevásárlási gondja, ami a pipere 
és toilette szüks 'gíetát ílleíi, inert ott a 

j du^an felszerelt raktárhői a legkénye-
sebb igényeket U ki lehel elégíteni. 

A legjobb gummisar-* 
kok, krémek, selyem-
fűzök minden szín-
ben, czipö sámfák 
nagy választékban. 

Lúdtalpbetét faragá-
sát eszközlöm úgy-
szintén rendes talpbe-
tétek, parafagyökér 
asbes és r emez bői, 

kaphatók. 

ScbWartz Zaka r i á s granl-, svo-
' njt, márvány*irem!¿k<,k valamint épi-
1 l(*s/eii kövek raktárát a Lu.szlig féle 

bábból áthelyezte a KossnUi Lajos-ut-
cába, a Klóin rs ^ehb\sin. er fntelipi'ro. 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

Á P t U E L D 0 L F 
l e , 

r . % f 
V - , p a p í r - £ 2 i r o a z e r a s ~ Sw 

S Z A R V A S O N , Bel iczey ut 9 «4m. 

Köny vnyomdám ban 

mindennemii könyvnyomdai 

munkák, u. m<: báli meg-

hivők, eljegyzési és esküvői 

értesítések, névjegyek, üzleti 

kártyák, levélpapír és boríté-

kok, számlákj falragaszok, 

körievelek és gyászjelentések 

pontosan és jutányos árak 

mellett készittetnek. 

Könyvkötészetem ben 

mindenféle könyvkötészeti 

munkák egyszerű és díszes 

kivitel ben a legjutányosabb 

árak mellett gyorsan és pon-

tosan készlttetn ek. Iskola-

könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 

Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

Könyvkereskedésemben 

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. 

n zar vas es u 

I 

filia «aw-û-Viŷti'JuyMy > 
Sámuel könyvnyomdája, Szarvason 
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