
TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

SZERKESZTŐSÉG: 
Boliczoy-ut D, koya a lap azollemi róazóí illető klizlonienyok 

kUltfondök. 

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

Felelős szerkesztős 

Sámuel Andor. 

Áskálódbatnak, kigyót-békát vet-
hetnék rád Szarvas, te az ország' köz-
pontja, te akkor is megmaradsz a ré-
ginek, annak, aki romlatlan, tiszta, 
fehér vagy. Mert hazudnak, akik meg-
szólnak, Mért hazudnak, mert szeret-
nél^ akik arcodat sárosnak mondják, 
akik szemedet vaknak, világtalannak, 
eszedet csökönyösnek, balgának. Ki-
áltanak rádj mert ugy szeretnek, amint 
most vagy. Most még a Jókai senki 
•sziget je vagy. Vadvirágos, természetes. 
De ha felfedeznek, lelepleznek* akkor 
a hóditóknak, be kell adnod a dere-
kad. Addig tehát csak dicséret szóljon 
rólad, még ha érdemetlenül is. Mert 
rnégHs csak szép vagy érintetlen ter-
mészetességedben . Szépek a fehér, 
tiszta házaid, vonalegyenes utcáid. 
Szép ha leereszkedik rád az est, a 
fák sötétlenek és illatoznak, ha feljő 
a hold és a nagy csöndben, békes-
ségben csak egy kutya csahol és ugatja 
a íróidat Béke, csend, ki is haragszik 
itt és kire. Hisz csak a kutya szokott 
haragudni. 

ion 

KIADÓHIVATAL: 
Boliczey-ut 9. számú ház, hova az előfizetési és a hirdetés 

pénzek küldendők. 
Előfizetési dij: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K. 
Nyegyed évre 2 K. Egyes szám ára : 

Meg lesz nálunk is az első gyer-
mek biró sági tárgyalás. Nagyon kíván-
csiak vagyunk a beállítására.. Fog-e 
ünnepi keretét adni Szarvas e nemes 
institúciónak ? Lesz e értékes gondo-
lat, mely kifejti a büntető novella e 
részében rejlő nagyfontosságú és szo-
ciális értékű újítást, a humánust, a 
szépét, a gyönyörűt. A megértés tel-
jes erejével fogják-e hangoztatni a 
hivatottak a humánus érzület, az em-
beries sziv diadalát a megtorlás fe-
lett? Megfogják e tudni magyarázni, 
hogy minél több büntetést rónak ki a 
hatóságok annál több büntettet idéz-
nek fel és hogy a korlátozásnak csak 
mindenütt jó hatása van és hogy ép 
e motívum meg a humánus gondol-
kozás vezette törvényhozóinkat a no-
vella megalkotásánál. 

Az iSzákoSSág. 
Az anyagi élvezetet felváltja a 

szellemi és megfordítva, mórt az em 
ber hiába nem él egyedül kenyérből, 
ő neki szellemi táplálékra is van szük-

sége, mely nélkül el nem lehet. Az 
aixyagi élvezetek közt ott találjuk az 
italokat és ezek közül különösen a 
szeszes italokat, melyeknek nagyban 
való élvezete társadalmunkban már 
nagy mérveket öltött. A pálinka már 
kozmopolitikus ital, mert nem csak 
Oroszországban mint tulajdonképeni 
hazájában, hanem még az északameii-
kai indiánoknál is csak ügy honos, mint 
a Fidsi szigelbeliek között, kikmég nem 
rég emberevök voltak. De hagyjuk az 
Óceániát és maradjunk a mi világré-
szünkön, mily mérveket öltött már az 
iszákosság, ami vén Európánkban. Né-
metek és az angolok, tehát a legmű-
veltebb népek nem tudnak eleget pa-
naszkodni a szerfölötti iszákosság miatt 
nem említve az orosz, lengyel, szláv, 
oláh és más kevésbé civilizált népeket, 
hol a szellemi élvezetek vajmi csekély 
fokon állanak. 

Az angol és német nemzetek mér-
tékletességi egyleteket alákitötlak, hogy 
ezen roppant körságnak elejét vegyék. 
Amerikában még a temparaur egyle-
tekben a nök vesznek legnagyobb részt 
abban, hogy könyörgésükkel a férfiakat 

Egy iStíjcröS kiS fiú. 

Az a kis fiu jár el hozzám 
Mostanában nevetve, holtan, 
Aki voltam. 

Édes kölyök: beteg, merengő, 
Körüllengi s babrálja lágyan 
Szegény ágyain. 

Í / ; nézi Vénülő arcom 
Csodálva s köhyót ejti 
A szememre. 

S én gyermekként ébredek sírva 
Százszor is egy babonás éjen, 

r< 

Ábráíjd. 
: Lux Terka. 

Künn borongós őszi este s benn Imb-
ranovieséknál imádkoznak. A két gyerek 
térdig érő ingecskéjében térdel az ágyban, 
Fáni néni előimádkozik s Erzsi, á szép su-
gár Imbranovies Erzsi, fejét az ablaküve-
géhez szőritvaj kibámul a szürkülő alko-

Néz és hallgat. Mindkettőre van oka. 
A szomszédban lakodalom van s valahonnét, 
ki tudja hányadik szomszédból, egy nótának 
a hangját hajtja errefelé a szél. Valami szo-
morú leány énekélhetii Ha meghalok, ne 
borulj a koporsómra. . . 

Fáni nciii pedig megigazítja sürün 
pislákoló öreg szemein az okuláriumot és 
tovább mondja az esti litániát: 

— Az ínségben és szenvedésekben 
való elcsüggedéstői . . . 

— Ments meg uram minket — felöli 
erre a két gyerek gépiesen. 

Az Erzsi hangja hiányzik az imádko-
zók hangjai közül s az öreg asszony feléje 
fordul : 

— Hallod, Erzsi fiam ? 
A leány int & fejével. 
— Hallom, Fáni néni. 
S áz öreg asszony folytatja: 
„A te isteni gondviselésed elleni zu-

golódástól és panasztól , . . M 

— Ments meg uram minket. 
Az Erzsi hangját ismét nem hallani, 

mire az öreg asszony megcsóválja a fejét, 
összekopesolja az imádságos könyvet s a 
két gyereket lefekteti. 

Most már senki sem zavarja Erzsit. A 

Kapható Szarvason: S á m u e l A d o l f könyv- és papirkereskedésében (Beliczey-ut 9. szám), valamint 
—-—— minden nagyobb dohány tőzsdében. - —* 
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az iszákosság szenvedélyéről leszok-
tassák. Az angolök a tea, a németek 
pedig a kávé nyujtáöávál Jpaíkodnak 
a szeszes: italok élvezetének terjedése 
ellen küzdeni* nagyiban mozognak, 
sók. helyen kávéházal nyitnák ol-
csó kávé és tea méréssel, sőt még 
ebben a vasúti Igazgatóság is segéd-
kezik, mely a vasúti állomásokon ké-
szen tartja az olcsó teát és kávét pá-
linka helyett, , 

Nézzük meg a dolgot hazánkban. 
Eleintén azt hittük, hogy a páíinka-
Iváb cssak oly vidékekén divatozik 
nagyban, hol nem terem bor, hol a 
a szegény embernek nem telik borra, 
meri, drága.; De nem. Már azöii a vi-
déken is ahol. Sok feor terem, ahol már 
30 fillérért lehet iható bort kapni, ott 
is annyira elharapódzott a pálinká 
élvezete, hogy a termelő inkább eladja 
saját bortermését mint azt meginná és 
áráért pálinkát vesz, azt issza, mert az 
gyorsabban s?áíl a fejébe és hamarább 
elkábul tőle. A pálinkához szokott 
nép már a csecsemőnek is ad pálinkát, 
ezen szokást nemcsak Trencsén- és 
Árvamegyében, de még nál unk is kul-
tiválják. Bátran mondom az ily fajta 
népet bufának, mert a pálinkaivás 
nemcsak a kifejlett embernek, de még 
inkább a gyermeknek valóságos méreg, 
melynek folytonos élvezete nemcsak 
a„ fejlődést akadályozza, de elkorcso-
sitja a gyermeket és végkép elpusztítja 
annak szervezetét. 

Nem tartozom azon jámborok 
közzé, kik nzt biszik, hogy itt nálunk 
is lehetne tea és kávéval segíteni a 
bajon. Nem> inért a mi népünk nem 
elégszik meg pálinka helyett kávé rneg 
teával, mert az anyatej sem volt neki 
édesebb mint a 30 fokos spiritus. Hogy 

K • " • - . 

.testvérkéi lassan elszunnyadnák, Fáni néni 
behúzódik a maga szobájába s a leány 
egyedül marad. 

Hossza, halvány fénycsíkok világítják 
meg a szöbát, az utcáról beszűrődő gáz-
láng fénye s a nagy, régi almáriumnak réz-
karikái ezüstösen csillognák a sápadt vilá-
gitásnál. 

Ebből a szomoriiy beteges fényből va-
lami jutott az alvó gyerekek fejére is s a 
szőke fejecskék, mintha belisztezték volna, 
szürkésfehér színben tápadnak a fehér pár-
nákhoz. 

Künn az utcán is szomorú a világ. 
Egy teljes napi készülődés után, végre rá* 
gyújtott az eső egy csöndes nótára s fino-
man szitálva, ragyogó cséppekbéii ül meg a 
sárguló akáczfák fázós levelein. 

Jókedv, vidámság csak a szomszéd la-
kodalmas ház ablakain hallszik ki. A kapu 
elé fogatok jönnek frakkos urakkal, habos-
selyemruhás* bóbitás frizurája asszonynép-
séggel s ezek mi ad mosolyognak, beszélnek, 
kaczagnak. Egyszer maga a vőlegény is ki-
jött a; kapu elé, amint valami előkelőbb 
vendég érkezei t s a csinos, szőke fiatal em-
ber láttára Erzsi megszédült ott az ablaknál, 

SZARVAS ÉS VIDÉKÉ 

az erős munka után a mnnkásuép 
természete megkívánja a maga italát 
azt nem akarom vitatni, de ennek nem 
áz egészség rovására szabadna tör-
ténnie, de okkal-móddal és mérsékelve. 
Mert hiába a sok beszéd, eikkezés és 
nevelés, ha már csirájába nltjuk be a 
a népbe a gyűlöletes pálinká ivását 
A pálinkaivást megszüntetni teljes le-
hetetlen, mert aki ezen itallal élt, az 
készebb gyilkolni, mint a pálinkái vás-
ról lemondani. 

Ha végig nézünk a népszokásokon 
ugy azonnal szemünkbe tűnik, hogy 
nincs ünnepély, vásár, bucsu, temetés, 
keresztelés pálinka néiktU, A borra 
már csak akkor kerül a sor, ha már 
a pálinkától mámomorosak. Akkor a 
bórt elöntik az asztalon, mert nekik 
nem értékes, holott a pálinkából még 
Ceak egy cseppet sem hagynak el-
cseppenrii, mert az áz igazi nemzeti 
Zwafeoplnk itóka, nektár. Á paraszt 
gazda, ugy mint a bérese egyforma 
vérbeli, a nemzeti gazdászatnak főága-
ként kultiválják a pálinkaivást és ezen 
élvezeti cikkben nem takarékoskodnak, 
mert bőviben isszák és csak akkor 
boldogok, ha leitták eszüket^ sőt gya-
kori vége ez élvezetnek a korcsmák-
bani veszekedés és bicskázás. 

Statisztikailag ki lehet mutatni, 
hogy a közigazgatási fenyítések alkal-
mazásának hárómnegyedrészéiiek a 
pálinkától mámoros tett volt az okozója. 

Itt már sem kávé sem tea nem 
használ, csakis két tiszteletre méltó 
férfiú közbelépésének és működésének 
van helye; ez pedig a tanitó, meg a 
pap, kivált faluhelyen, ahol ők képvi-
selik egyedül az intelligenciát Sokat 
követelünk a két fentemiitett egyéntől, 
majdnem mindegyiknek ezermesternek 

Ahoz a vőlegényhez mintha neki is 
lett volna valami joga, nemcsak annak a 
fehér koszorús mejxnyasszoiiynalc, aki ott 
benn, a fényesen világított szalonban bizo-
nyosan mosolyogva fogadja most a sok sze-
rencsekivánatöt* 

Az Erzsi joga 1 t , . Á szegény leá-
nyok joga 1 - . , Én Istenem, de szánalma-
san nevetséges egy jog ez. Talán nem ís 
jog, mert minden jognak racionális alapon 
kell nyugodni s a szegény leányok érzel-
meinek nincsen más alapja —- mint az áb-
ránd , > . Ez ábránd pedig semmi más — 
mint árnyéle s kitörődik az árnyékkal? Át-
lépik vagy eltapossák, 

Erzsid meg az a szőke fiatal ember 
gyakran találkoztak s mert mind a ketten 
fiatalok és csinosak voltak, hát tetszettek 
egymásnak. Csakhogy a leány jónövelésü 
és komoly természetű volt, akit nem lehet 
elcsábítani s a fiatal ember — tetőtől talpig 
modem férfi, aki csak azt a leányt csábítja 
el, aki ostoba, vagy maga is hajlandó a 
esábitlatásra s az Erzsi fajtájú leányok elöl 
egyszerűen kitér abban az esetben is, ha 
igazán tetszenék neki* 

Szegény és komoly leányokkal ezek a 
férfiak semmit se kezdenek. 

kell leiiniéí hogy hivatásának megfe-
leljen, no de az emberi szerétet meg-
kívánja tőlük, hogy képességükhöz 
képest öljék ki a, csiráját ez emberirtó 
rossz szokásnak. Ezen kát karbeli tisz-
teletre méltó férfi legtöbbet tehet ezen 
pokoli szen vedély ellen, mert kezökbén 
az ifjúság nevelése, oktatása és taní-
tása, Rá leéli mutatni az erkölcsök 
hanyatlására, az anyagi jólét megsem-
misülésére, az egészség aláásására és 
az ittlét teljes elzülésére, ami mind á 
szeszes italok mértéktelen élvezetének 
a következménye. 

Végül pedig a szülőkhöz is van 
pár szavunk, különösen az anyákhoz, 
felkérve őket, hogy sorainkat megszív-
lelve, neveljék gyermekeiket az erköl-
csösség niérsékletésség és józanság 
utján, figyeljenek gyermekeik minden 
lépésére és nemcsak a gyernxekök, de 
az egész nemzet még poraiban is ál-
dani fogja őket, hogyJL hazának egész-
séges, józan, dolgos polgárokat ne-
veltek. 

JP. 

Az a nagyfontosságú és szociális 
értékű ujitás, mely a Büntető Novellá-
nak a fiatalkoruakra vonatkozó részéi 
bői kitetszikj ez év első napján lépett 
életbe. Az 1908, évi XX&VL t. ez. 2. 
pontja a fiatalkorú, 18 életévüket m % 
be nem töltött büiiösökre, uj büntetési 
rendszert és elbánást ir elő, mely a 
bűnvádi perrerultartásnak eddigi általá-
ban a bűnösökre vonatkozó remi el ke-
zésénél sokkal enyhébb és okosabba 
A novella értelmében a fiatalkoruakra 
vonatkozó bűnügyeket a közönséges 

S az liizsi ábrándjait alaposan elta-
posta ez a csinos, okos fejű, hideg számi-
iásu fiatal ember s a leány most olt állt, 
mint a virágjaitól megfosztott kert. árván, 
egyedül és mindörökre elhagyottan. Mert ha 
újra megszólalna is a szive, az a másik 
fiatal ember ugyanúgy el táncolna vele egy 
pár négyest, mint az előbbi, egyszer-kétszer 
hazakísérné, egy néhány harmatos rózsa-
szállal megajándékozná s amikor informá-
ciókat szerzett volna a leány vagyoni álla-
pota felől, szépen, simán, lel tünés nélkül, 
de mindörökre elkerülné . . . 

És hogy még ebbe belé nöm törőd Lek 
azok a szegény, ostoba leányok 1 Hogy sir 
ez a szegény Erzsi is ott a kanapé sarká-
ban, ahova görcsösen zokogva borult le s 
hogy sirat egy gyáva, forró kézszorítást s 
két szál habiig üzenetü, szerelmes színű ró-
zsaszálat. 

A lakodalmas házban pedig megszólal 
a zene. Keringőt játszanak, lágyan, ringató 
ritmusókba, mintha valami vizitündérek ara-
nyos szanláljaik alá húznák s Erzsi még 
jobban sír. Azután magyar nótákat húznak, 
bánatosat, epj en Erzsinek valókat s a leány 
egy fél éjszákári át füröszti könnyeivel a 
kanapé hímzett párnáját. 
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bünügyektöt elkülünitve tárgyaljlk | a 
tárgyalásra a biröság pártfogót, az 
ügyvédi kamara pedig hivatalból védőt 
rendel ki, 

A büntetések tekintettel a fiatalkorú 
bűnösök nevelésének elhanyagolására, 
az erkölcstelen környezet befolyására, 
a rossz anyagi viszonyokig rossz olvas-
mányokra, bűnös hajlamra, síb. ve, igen 
enyhék, dorgálás, próbárabocsátás, ja-
vító nevelés és csak a legsúlyosabb 
esetben 15 napig terjedhető áliamfógház, 
inkább a javítás, mint a feiiyités gon-
dolatából kiindulók. 

Olvasóink figyelmét felhívjuk bogy 
a szarvasi leír, járásbiróságnál az első 
gyermekbirósági tárgyalás február 4-én 
cL e. 9 órákor az 1 ajtószám alatti 
tárg}ralóteremben lesz, a súlyos testi-
sértés vétségével vádolt és 18 életévü-
ket még be nem töltött Bordács Sándor 
és Szombat Sándor öCsöd i lakosok fi-
atalkorú vádi ottak ugye kerül tárgyalás 
alá. Védőül az art dí ügyvédi kamara 
ch\ Dancs Szilárd ügyvédet rendelte ki, 

gyűjtésére felkéri, jelentkezzenek, ki 
minden ebbéli fetyilágositást készséggel 

pártfogóul pedig a bíróság 
Benedek őcsödi - közgyámot kérte fel. 
A szarvasi kir, járásbíróságnál folyó 
évben a fiatalkorú terheltek birájaként 
Schabatká Mihály kir. járásbiró fog 
eljárni, A tárgyalások nyilvánosak. Akik 
a békésmegyei P&trouage egyesület 
(gyermekvédő liga) szarvasi alosztályá-
nak létestilését sánmkön hordják és 
annak tagjai akarnak lenni — az egye-
sületnek nők is lehetnek tagjai — azok 
Schabatká Mihály agilis járásbiránknál, 
kit n gyulai törvényszék elnöke a lagok 

X A csabai képviselő he-
SzámoWja* Dr. Pető Sándor, Cs iba 

•országgyüléöi képviselője vásárnap, e 
hónap 30-án, d. u. 2 órakor fogja 
tartani beszámolóját a ,, Vígadó "-han. 
A képviselő kiséretében valőszinüleg 
Csabára fognak érkezni Vázsonyi Vil-
mos és Leitner Adolf demokrata párti 
képviselők íb. A képviselők a szombat 
délutáni gyorsvonattal érkeznek Csa-
bára. 

X Az idei nvankásházak. 
A vármegye munkásházépitő-bizottságá 
legközelebb ülést tart, melynek fel-
adata lesz megállapítani azokat a köz-
ségeket, ahol a folyó évben munkás-
házakat fognak építeni Az idén körül-
belül Öt községben fog építeni a vár-
megye 120—150 munkásházat, amivel 
második részét fogja beváltani erre 
tett kötelező igérelének, 

X A vármegyei kórházi 
bizottság ütése* Békésvármegye 
közkórházi albizottsága kedden, e hó-
nap 25-én délután ismételten ülést 
tartott, melynek legfontosabb tárgya a 
kórház kibövitésével kapcsolatos 
egyébb intézkedések megtétele volt. 
Ezeken kívül csak a szokásos folyó 
ügyek szerepeltek a bizottság ülésén. 

X Békésvármegye katasz-
teri bizottsága. Békés vármegyé-

nek" a decemberi megyegyűlésen meg-
választott kataszteri bizottsága február 
B^án fogja tartani alákuló gyűlését. A 
bizottságnak ez első ülésén a pénz-
ügyminiszter rendeletének megfelelően 
az alispán fog elnökölni. Az Ö előze-
tes vezetése mellett fogja megválasz-
lani á bizottság elnökét és á tisztikar 
többi tagját és ezen áz ülésen fogják 
mogálIapitáni azt, hogy á megbizatá 
sukat el nem fogadó rendes tagok he-
lyett a póttagok milyen sorrendben 
fognak behívatni az ülésekre. 

Egyedül S í rok . 
Könyes köszöntőt a iiajnalpirnak, 
Áz' alkonyatnak fátyolos szemei . , . 
Ha azok boldogok, akik sirnak, 
Boldogabb nálam senki sem lehet, 
ügy-e két szemem,? 

Hiszem, hogy magát boldognak tudja, 
Kinek a könye más könyébe vész. 
Az én szemem a fájdalmak kútja, 
Benne meril a dolgos szenvedés. 
Egyedül sirok , , 

Sámuel Viktor. 

H I R E K. 
— H á i á M z á s o í c , özv. .Züsz 

Ábrahámné f. hó 22-én 78 éves ko-
rában elhunyt. Temetése 24-én nagy* 
részvét mellett történt, Di\ Szemző 
Gyula helybeli ügyvéd édes anyját 
gyászolja az elhunytban. — Gráspár 
Sándor öcsödön 58 éves korában med-

reié a csöndes, búgó sirásra Fáni 
néni is felébredt a maga szobájában s óva-
tosan kinyitva az ajtót, oda souij oiyog- a ka-
napéihoz, 

Fáni néni örég asszony, meg tapasz-
talt asszony s egy csöppet som ütődik meg 
azon, hogy daczára éjfél utánnak, Erzsi még 
felöltözve fekszik a kanapén s hogy búgó 
sírásával megtölti az alvó gyerekek szobá-
jának csöndjét. Tudja Ö, hogy mit tesz az> 
mikor egy fiatal leány éjjel, zeneszó mellett, 
egy lakodalmas-ház szomszédságában, sírva 
virrasztja át az éjszakát, 

Fáni .néni nem is kérdez semmit, csak 
leül a leány mellé, ölébe vonja a fejét és 
elkezd neki beszélni holmi józan, okos dob 
gokat, olyasfélét, liögy ; 

~ Száz férfi sem érdeméi egy koiiyot, 
Erzsi fiam I Egy okos leány nem is hullatja 
értök szemének a gyöngyét, mert: gyöngy-
ház, ha leöMkad, lesz más! , . , Áz Úristen 
minden fűnek, fának és bogárnak elrendeli 
a maga párját s egy szemes leáiiy, 
sze nez e an, nerf! 
marad a hoppon . * < Erzsinek pláne nem 
is kellene valami messzire tekingetni. Itt van 
mindjárt a kercsztszomszédságban a gazdag 
Hoffmaun fiiij a Lenezi. Égy kicsit hóbortos, 
az igaz, de annál jobb. Annyi esze mégis 
van, hogy megtudja különböztetni a szépet 
a csúnyától s mig a többi leányokat cszre 
som. veszi, addig Erzsit egyre ott lesi a 
zöld zsalugáteres ablakok mögül * , * Azu-

tán ott van a kényes Balogh Károly is, aki-
nek az apja szappanos az Alszegen, de n 
Károly fin királyi alügyész és négylovas ko-
csin hájtat cl mindennap az Erzsiéit utcáján... 
Balogh ugy félig meddig rokonságban is van 
Erzsiékkel és ki tudja, hogy nem lehelne-e 
ml a hatalmas potykát behúzni a hálóba ? 
Egy kicsit körülbelül eviczkélne az úrfi, de 
hát egy okos lány, aki szép is, sok mindent 
elérhet, ha akar . > . 

És Fáni néni tovább beszél; 
— Egy jó házasságra szükségünk is 

volna* Erzsi fiam. Én magam ugyan nem 
számítok semmit, de ott van a két kis ne-
veletlen testvéred, akiket a te gondjaidba 
ajánlott a haldokló anyád. Mi lesz ezekkel V 
Az apádurad nem gondol se Istennel, se 
emberrel, csak iszíkt egyre iszik, mint va-
lami búvárszivattyú s az a kevéske pénz, 
ami az anyádról maradt, fogytán van, édes 
fiam. És mi lesz Veletek, ha ez elfogy, sze-
relmes magzatom ? A házon is adósság van, 
a gyérekékot is iskoláztatni kell és a baj, 
csövestül fog a nyakunkba szakadni. Gon-

Érzst gondolkodik * * > 
Már nem sír, pedig a szomszédban 

egyre húzzák még az édesen-bus jiótákat. 
Ott fékszik a kanapén, feje alá dugott kar-
jaival s szép piros .ajakát összeharapva, 
lángoló, lázadó pillantással néz fel a piá-

ra. 

— Btiesuző lelkész. Lukáesik 
Mihály ránkfüredi lelkész, volt szarvasi 
ev. káplán r állomását elfoglalni tartoz-
ván a szarvasi hívektől febr, 6-án szán-
dékozik elbúcsúzni az ó-ternplomban. 

— Nyílatkoza/t. A napokban 
ama roszak&iviLu híresztelés kelt 
szárnyra, hogy a Szabad -Lyceuni a 
jaiiv 30 iki mulatság diszelnökemek 
bizalmasan tudtul adta; hogy a/mulat-
ság kiadásainak fedezése végett a dísz-
ein ölei tisztség megváltását 10 koroná-
ban állapította meg. Ez a a minden 
jő ízlést nélkülöző álhír teljesen alap-
talan s rósz tréfánál egyébbnek nem 
minösithető. A Rendezőség. 

— üj Üstökös, Nagyban vár-
juk" a, I-Ialley üstököst és hétfőn' este 
egy hozzá teljesen hasonló jelent meg 
a nyugati égbolton, kissé déli irányban. 
jB(soréMü csillaghoz hasonló fénylő 
feje s rövid, de intenzív fényű s kö -
zepétt osztódott farka volt Alkalmas 
fényes nappal is; léluíett látni, Eleinte 
a csillagászok is azt hitték, hogy a 
földnek tart, de most már bizonyos, 
liögy a n p felé közeledik rohamosan. 
Persze csak -egy bizonyos távolságig 
közelíti majd meg, mivel a nap taszí-
tó ereje folytán északra log távolodni 



SZARVAS ÉS VIDÉKE 

tőlönk, A kambridgei observátorium 
színképelemzése szerinl; óriási menyir 
ségü izzó szilárd résziekét tartalmaz a 
magva, vagyis az egész mag egy bor-
zalmasan nagy terjedelmű lángtömeg 
s a vele való karamból félángojosra 
süthette volna a föld felületét, Ezen 
üstökös még söhásem jelentkezett s 
már neve is yan :. „lölO.a^. Minden* 
esetre már kérdjük egy kicsit meg-
elégelni a sok üstököst t szinte félős, 
hogy a világűr valamelyik ismeretlenül 
előbukkanó kóbor alakja még neki 
talál vágódni a mi szegény jó öreg 
földünknek, 

— Előadás. A rossz idö da-
cára i$ szép számú közönség jelénlé^ 
tében folyt lé a jan> 23-iki lyceumi 
előadás. Zolnay Márton és Szaíay Zsu^ 
zslka szavalatai élénk tetszést arattak. 
Br. Faragó Mór élvezetes és tanulsá-
gos felolvasását szintén lelkesen fogad-
ták s erősen megéljenezték, ugy 
Törőcsik Endre kellemes énekét is, 
mélyet Vajday Ilona kisért cimbalmon. 
Az első zenekar több hatásos zeneszá-
mot mutatott bév 

.—Jég gyár. Schreyer József 
békéscsabai tekintélyes cég és társai 
100.000 korona befektetéssel motori-
kus érőié berendezett jéggyáíat létesi-
tériek Csabán, Ha egyrészt tekintetbe 
vésszük, hogy közegészségügyi szem-
pontból is mennyire fontos lenne ná-
lunk is egy állandó jéggyár felállitása, 
másrészt meg, hogy ez évben elmú-
laszthafatlan szükségesnek lát szik 
Szarvason mű jeget gyártani, fel kell 
hívnunk a vállalkozók figyelmét egy 
ily irányú vállalkozásra. 

— Óramiséria. Az ó-templom torony-
órájával nem tudjuk, hogy mi van ? Hol 
nagyön sokat mutat, hol meg igen keveset. 
Szegény diákok halálra vannak rémülve. 
Reggel javában szívják otthon a cigarettát 
azon hiszemben, hogy tél 8 sincs s nemso-
kára rémülve hallják, hogy kongatja a nyol-
czat. Délután kimerülten buknak be az iskola •m " 
kapuján, azt hiven hogy 10 percet késtek s 
ime a pedellus nem engedi be okét, mert 
hiszen * még háromnegyed két óra sincs. 
Mindenesétre nem ártana a toronyóra lapját 
üveggel borítani s így sem a verebek, sem 
pedig a szél nem befolyásolhatnák olyan 
szeszélyes módon az óraidöt. Vagy pedig a 
reggeli 8 órát és a déli 12 órát mozsárágyu-
val jelezzék pontosan a községházán, ez 
egyszersmind alkalmas lenne a vérebek 
elijésztésére is. 

— Árvízveszély elleni vé-
dekezes. A vármegye alispánja, fi-
gyelemmel a tavásszai netán bekövet-
kezhető árvizveszélyekré, már most 
megtette azon intézkedéseket, amelyek 
a védekezés szempontjából szüksége-
sek. A szükséges tudni- és tennivalók 
tárgyában körrendéi etet intézett h já-
rási tisztviselőkhöz és a polgármester-
hez amelyben ütasitötta Ökethpgy árizve-
gzély esetén foganatositandó előzetes 

íntézkiBdéseket is azonnal tegyék még 
s egyben kijelölte azon tisztviselőket, 
akílc a tényleg előálló árvízveszély 
esetén m egyes védtöltéseken a védő-
munkálatokat vezetni s irányitani fogják. 

— Nyilvános nyugtázág. A jan. 
2STÍki előadáson felülfizetni szivesék Voltak: 
Grékszá Mihály állatorvos 70 fill,> ifj. Ková-
csik Károly 40 filL, ifj. Vátkoyszky Mihály 
40 filL, ifj. Reitter Ferencz 40 fül., Vitális 
János 20 fill., Röth Béla 20 fillér,, Összesen 
2 kor. 30 fill. Fogadják ezúton á Szabad 
Lyceum hálás köszönetét. 

— Munkásházak —- Kon-
doroson. A munkásházak céljaira, 
a vármegye alispánja Kondoroson az 
ev, egyháztól vásárolta a szükséges 
területet. De a gyomai üt áthelyezésé-
nek kérdése akadály volt az ügy ren-
dezésén él, mig most az evang, egy-
háztanács elhatározta hogy a gyomai 
útnak Szarvas felé esfí oldalán is ma-
gán leieknek fog osztani telkeket, mi 
által az ut rendezés kérdésé nem lesz 
többé akadály mivel a megoldás ma-
gától érthetödö módon történik. 

— Mmigverseny. A január 
30 iki lyceurai hangverseny, mely ere-
detiségével nagyban felcsigázta a kö-
zönség érdeklődését, minden tekintet-
ben igen sikerültnek igéi kezik. Páholy-
jegyet épeii 35-en kerestek ezen elő-
adásra. Az ülőhelyek nem számozot-
tak, dé kérelémre ferintartott helyeket 
szívesen bocsát a rendezőség áz uri 
közönség számára. Ki rendes időben 
jön, okvetlen kap ülőhelyet. A kibo-
csátott falragaszok sok érdekes látvá-
nyosságot Ígérnek s valószínűleg na-
gyon népes lesz nemcsak a szálló 
belseje, de környéke is. Az érkező 
fej olvasó, Dr. Márton Lajos eléba fo-
gatökön vonul ki a rendezőség, A 
hangversenyen váló pontos megjelenés 
nagyon ajánlatos annál inkább is, 
mivel a későn jövök könnyen hely 
nélkül maradnak. 

— jElőadás. Bár a jan. 30-iki 
lyceumi hangverseny óriási munkálattal 
és fáradsággal jár, á felette tevékeny 
vezetőség már a következő vasárnap, 
febr. 6-án a tanitóképzö dísztermében 
egy ujabb ünnepélyes előadást rendez 
d. u. 5 órakori Kéri József békéscsabai 
s/ámveyö fog előadást tartani. tűz-
kár elleni védekezés" címen. Az érde-
kes előadásnak előreláthatólag sok hall-

— Az Utcai iamaáó. Nágy 
ribilliót okozott Békésszeritadráson a 
múlt év június 10-án Baíla András, 
Az erős, robusztus ember részegen 
nekiesett Bencsik Jánosnak és felesé-
gének* Földhöz csapta őket, ütötte-
verte, még bicskát is rántott rájuk és 
Ugy kövételte 50 korona tartozásuk 
megfizetését, Megjegyzendő, hogy kö-
vetelésének egyáltalában nem volt 
alapja, A gyulai törvényrzék, tekin-
tettél a vádlott részegségére zsarolás 
vétsége miatt egy hónapi fogházra 
Ítélte; Az itélet jogeíőtív 

TER E-F E R E, 
P$$ti zSúroi). 

I, Zsúr- szókincs és apró ebetek. 

Féltétlenül előkelő, címeres, nem lipót-
városi uricsalád, ahová nem elég a jó sza-
bása smoking vagy frakk, hanem dühöng a 
protekció. A párbeszéd utolsó szóig hitefU 
érdemélő. 

A íovág: Társam, má éjszaka magára 
iülök. Magára ülök á kis bosztonban, magára 

ülök a jajdeámondklimrahágott csárdásban, 
magára ülök a négyes alatt, magára ülök, 
ha rendez az Isti kotillont, én csak magára 
ülök, társam, én nem ülök többét a tukörálló 
Lencsére, mert szkin dobolt, ródlin zúgott 
és végül rokolyán bökött. 

A nő: (elsápadva) Rokolyán bökte ? 
Na ez hallatlan topogányság! 

Á lovag: (magából kikéivé) S erre 
még azt mondta, hogy 5 csak harminckettőre 
megy s nem fog baubaüozni holmi ukmukfuk 
hinunthérezokkel, 

A nő : Én rám rámülhet. Még rámülhet 
Wiíly, ma még ném bukott rám senki. 

A lovag : Csókolom a szkijét a szive 
alatt, társam. Jaj 1 de széiméntem, mikor 
Toncsi berebegte, hogy Jente zsirontüsszen-
tette múltkor a Berotvásék háztartását. 

A nő > Köküszzsiron tüsszentette? 
A lovag : Igen Tudja a Jente comme il 

fout zsurkölöki Pofátlan és dühös aforizma. 
Hát akkor, tudja, kivitte a zsúr-társaságot a 
spájzba, beledugta az ujját a kókuszzsirha, 
aztán beletüsszentelt a jukba, amit csinált 
s elkezdett kiabálni ; ^Zsirontüsszentettem 
Beretvás tanteot, zsirön-zsuröntüsszentettém 
Beretvás tantoot!" Ezóta mondják :. zsiron-
zsurón*üsszenténi. 

A nő: Nagyon finom. Ez finomabb 
még annál is, amikor nálunk teleköpködte a 
szőnyeget s azt mondta i „Most átkelek a 
Niagarán, most átkelek a Niagarán". 

A lovag : (elragadtatva) Köpött ? Nagy-
szerű, Micsoda talentum ! Ezt maguknál pro-
dukálta először. 

A nő! Igény igen. Mindenki paff lett s 
puszirozta, hogy még egyszor, még egyszer. 
Persze ö kapta a legszebb cadéani Azután 
lecsavart és nem akart felcsavarni és azt 
kiabálta, hogy most: azt fogja kreálni, hogy 
miképen vallanak szerelmet a malacok, 
Gharmant röfögött. Azt, hogy kis püsikám, > 
pici hetairám, Loncsi baba, én leszek a te 
kicsi ringyed^rongyod, tépdliajonrugdmegpo-
fózód, rugóbököd, melledbekébledbevágód, 
ngedétpíszkálód, utolsóvasadelkérőd, bősz-
jajdefájásod, mamiiskámncsajnáldod, zsiron-
tüssz entőd, Niagarád . * . . 

A továg névető görcsökét kap, a nő 
nem tudja folytatni, mert szintén nevető 
görcsöket kap. Ekkor berohan a körzóngorás, 
óriás hajtinöseivel vegigcsapkod a billentyű-
kön s elcsápkodja á ; Hája 1 haja 1 hajhaj 
hosszú i 

Megállj olló, hajhaj bosszú kezdetit se* 
riosus boszton-valzért, A lovag ráül a nőre 
s clródlizzák a topog, tópög, tobógánobosz-
tönt. A 32-ík fordulónál a nő elveszti fél-
yáíláti szkije kiesik a szivé alól, kéhlei lehül-
ianak, egész eíherbül, dé ekkor a lovag hir* 
telen zsirontüsszenti, mire a nő visszatér 
önonmagához és leteszi tollát 

Refórenoz. 
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Árverési hirdetményiW 

A szarvasi kir. jarásbiróság inint 
telekkönyvi hatóság közhirré teszi, 
hogy a Szarvasi takarékpénztárnak 
Marton Jánosné Kernoch Rozália 
endrődi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 2200 kor. tőkekövetelése, vala-
mint a vele csatlakozottnak kimondott 
Grrossman R. és fiai 335 kor. 86 fii), 
és Kovács Mátyás é.s társa 603 kor. 
89 fill. tökékövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a gyulai kir. 
törvényszék, illetvé a szarvasi kir. j á -
rásbiróság területén lévő Kondoros 
község határában fekvő a szarvas 
kondorosi pusztai 541 sztjkvben A I. 1. 
rszám alatt felvett 6297—63391253«5 
hrázámu beitelkes házra 2979 kor. 
megállapitott kikiáltási árban elrendelte 
és hógy a fentebb megjelölt ingatlan 
1910. évi április hó 23 ik napján 
délelőtti 9 órakor Kondoros község 
házánál megtartandó nyilvános árveré-
sen eladatni fog, de a kikiáltási ár 
1 jíí-én alul nem. 

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
bánatpénzül készpénzben vagy az 
1881. LX t.-c, 42 §-ában jelzett ár-
folyammal számított és az 1881 évi 
november hó 1-én kelt 3333. sz. I. 
1VL rendelet 8 § ában kijelölt óvadék-
képes értékpapirokban a kiküldött ke-
zéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-c 
170 §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiá]lifott szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatnr, 

Kir. jbíróság mint tkvi hatóság. 
Szarvason, 1910. évi jan. hó 24. 

Mészáros, kir. járásbiró. 

Szarvasi dazdák *S Iparosok 
Szöv«tk«z*tctKk 2 szobás 
utczai lakása SzeDt <SyÖrgy 

oaptól kiadó. 1—3 

Húszár A. 

anna végrehajtást szenvedők elleni 
kör. tőkekövetelés és járulékai 

iránti végrehajtási ügyében, a gyulai 
kir. törvényszék (A szarvasi kir, járás-
bíróság) terület/ * lévő Öcsöd község 
határában fekvő az öesödi 2200 sztj-
kvben: A: f 1. rsz. a. felvett 1471 — 

2 hrsz. 4, hold 8()0||1600 
négyszögöl közép halmi szán tónak D. 
Kis Juliánná Tóth Imréné nevén álló 

részére a 68 rszám alatt özv. D. 
Kis Benjámiiiné Jordán Zsófia javára 
bekebelezett haszonélvezeti jog féntár-
tásával 654 kor. az öesödi 2075. sztj-
kvben A 1. 2. rszám alatt felvett 
2993 — 97|b—1. hrszámu 7 hold 
alrácsbeli szántóföldnek D. Kis Juli-
ánná Tóth Imréné névén álló 1|20 
részére a C. 1. rszám alatt D. Kis 
Mihályné jRolop Juliánná javára beke-
belezett h aszonéi vezeti jog ientartásá-
val 167 korona az öesödi 2080 sztj-
kvben A f 1. rszám alatt felvett 16 
hrszámu 15 népsorszám ü ház és 256 
négyszögöl házra a C. 1. rszám alatt 
özv. ü . Kis Mihályné Kolop Juliánná 
javára bekebelezett haszonélvezeti jog 
fen tartásává) 817 korona megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 
¡910. évi tébrüár hó 16-ik napjának 
délelőtt g órakor Öcsöd község házá-
nál megtartandó nyilvános árverésen 
el fog adatni, de a kikiáltási ár 2;3-án 
alól nem. 

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 °/Q-át bá-
natpénzül, vagy az 1881. évi LX. 
t-x. értelmébe jelzett árfolyammal szá-
mított és az 1881: évi november hő 
1-én 3333. szám alatt kelt igazságügyi 
miniszteri rendelet 8 §-ában kijelölt 
óvadékképes érték papírban a kikül-
dött kezéhez letenni avagy az 1881. 
évi LX. t.-c. 170 §~a értelmében a 
bánatpénznek a biróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elism érvény t ál szolgál tatni. 

Kir, járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 

Szarvason. 1909. évi október 
-ik napján. 

SCHÁBATKA, kir. járásbiró. 

csár András nevén álló l | 3 ad részére 
276 korona megállapitott kikiáltási ár-
ban az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1910, 
évi február hó 264k napján délelőtt 
9 órakor Békésszetandrás község há-
zánál elfog, nak adatni de a kikiáltási ár 
2|3-án alul nem. 

Árverezni szándékozók tartóanak 
az ingatlan becsárána;k 10 százalékát 
bánatpénzül készpénzben, vagy az 
1881. évi LX, t.-c. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számitott és az 1881. 
november hó 1-én 3333 szám alatt 
kelt igazságügyiminiszteri 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 előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszól gál tatai. 

Kir. járásbíróság müjt telekkönyvi 
hatóság. 

•vason, 1909. évi okt. hó 2. 
SCHABATKA, kir. járásbiró. 

szam. 

lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség, 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-elu~ 
dási és hirdetési irodája, B ú d a p e S t , 
Zrii)yi-út<;za I . á r a s b a n ? p a l o t a . 
Külön osztály ingatlan, bírtok, fővá-
rosi házak vételére, eladására, cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor, 
előleges beküldése mellett utbaigazi-
tást, felvilágosítást ad. M czélra külön 
inforaiátiós osztálya van. VálaSzbé-

Legmegbizhatóbb vállalar. Első 
rajigu ajánlatok. 

szam. 

Árverési hirdetmény és feltételek 

A szarvasi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré tesfci, 
hogy az Öesödi Takarékpénztárnak 
Tóth P. Imre> neje D* Kis Julianna 
és Özv. D. Kis Mihályné Kolop Juli-

Árverési hirdetményi kivonat 
A szarvasi kiiv járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a Békésszentandrási Takarékpénztárnak 
Mácsár András végrehajtást szenvedő 
elleni 700 korona tőkekövetelés és 
járulékai iránti ügyében a gyulai kir. 
törvényszék illetve a szarvasi kir. já-
rásbíróság területén lévő Békésszent-
andrás község határában fekvő a 
szentandrási 3438. sztjkvben A f L 
rszám alatt felvett 2153— 56||a—1 
hrszámu 1468 négyszögöl gödényaljai 
szántóra 236 kor. á szentandrási 3444 
sztjkvben A f 1. rszám alatt felvett 
2149.—52-4^ lírszámü: 4 hold 200 
négyszögöl gödény alji szántóra 894 
korona, a széütaftdrási 410 Sztjkvben 
felvett 500 hrszámü 419 népsorszámu 
báz és 352 négyszögöl udvarnak Má-

A szarvasi kir járásbíróság mint 
tkvi hatóság közhirré teszi, hogy a 
Szarvasi Takarékpénztarnak Lalik Pál 
és neje végrehajtást szenvedők elleni 
957 kor. tökekövetelés és járulékai 
iránt végrehajtási ügyében a gyulai 
kir. törvényszék illetve a szarvssi kir. 
járásbíróság terüleién lévő Kondoros 
község határában fekvő a Szarvas 
kondorosi 436. sztjkvben A f 1. rszám 
alatt felvett 6 2 8 8 - 6295—a—2—113. 
hrszámu ház és 300 négyszögöl ud-
varra 1249 korona megállápitott kiki-
áltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 
1910. évi február hó I9-lk napjának 
délelőtt 9 órájakor Kondoros község 
házánál megtartandó nyilvános árveré-
sen el fog adatni, de a kikiáltási ár 
2-3-án alól nem. 

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok bécsárának 10 százalé-
kát bánatpénzül készpénzben, vagy az 
1881. LX, t-c. 42 §-ában jelzett ár-
folyammal számított és az 1881* évi 
november hó 1-én kelt 3333. I. M. 
sz. rendelet 8 §-ában kijelölt óvadék-
képes értékpapirokban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-c. 170 §-a érteimében a bánatpénz-
nek a biróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltalní. 

Kir. j bíróság mint tkvi hatóság. 
Szarvason, 1909, évi o k t hó 20. 

Schábiitka* kir . járásbiró , 
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1909. febröár ijó IJM0 délélőtt 9 órakor 

Szarvasán a Szövetkezet saját helyiségében fog megtartatni 

melyre a t részvényesek ezennel meghivatnak, 

A köggyiMés tárgyai: 

1. A közgyűlési jegyzőkönyvet hitel esi tő bizottság kiküldése. 
2. Igazgatósági jelentés a lefolyt üzletévr'ől, 
3. Az 1909 évi zárszámadás és mérleg előterjesztése. 
4. Á fel ügyel ő - b izo ttság jelentése és ennek alapján a felmentyények megadása 
5. A tiszta nyereség felosztása és az osztalék megállapitása. 
6. Elnök megválasztása 3 évre. 
7. 5 igazgatósági tag és 3 póttag választása 3 évre. 
8. 3 fel ügy elő- b i zo ttsági tag, 3 póttag választása 3 évre. 
9. Választmányba 12 tag választása és 3 póttág egy évre. 
10. Netáni egyébb indítványok tárgyalása. 

Szarvason/ 1910 január hő 22-én, 

Zvarmyi János 
szövetkezeti elnök, 

A t részvényes urak értesittetnek, miszerint az 1909 évi eredeti zárszámadások a 
szövetkezet pénztári hivatalában az üzleti órák alatt bármikor megtekinthetők. 

A * * t #éfe&fék ( §4mmiáw 

19W> évi február hö 16-án (szerdán) délelőtt 10 órulcor 

Szarvason, saját helyiségében tartja meg, 

melyre a tisztelt részvényes urak ezennel tisztelettel meghívatnak. 

1. A közgyűlést jegyzőkönyvet hitelesítő bizottság kiküldése. 
2. Igazgatósági jelentés a lefolyt uzletévről, az 1909-Ík évi zárszáma-

dás és mérleg előterjesztése és megállapitása, a felügyelő-bizottság jelentése 
és ennek alapján a felmentvények megadása. 

3. A tiszta nyereség felosztása és az osztalék megállapítása. 
4. A vezérigazgató fizetésének megállapitása és a vezérigazgató meg-

választása 6 évre. 
5. Helyettes vezérigazgató és 5 igazgatósági tag választása 3 évre. 
ö. A választmány 25 rendes és 5 póttagjának választása 1 évre. 
7. Netáni egyébb indítványok tárgyalása. 

Kelt Szarvason, 1910. január 21. 

líaviár Dani 
társasági elnök, i 

A t. részvényes urak értesittetnek, miszerint az 1909. évi zárszámadások a takarék-
titkári hivatalában az üzleti órák alatt bármikor megtekinthetők. 

i>wiiniTii»i»i»É«i>illi miimti 

akinek éjiéi - nappal szün-
telenül yiszkctegsége van 
s nyugalmát, alvását és 
s o k k o r társadalmi létpt 
veszélyezteti, az sajnálátra-
méUtf, Ámbár ez csak bőr* 
ingéi lésre mutál, mégsem 
|éte?.ötj czidcig oly szer ez 
ellen, ami eniielt a kinas 
llQÍyJ:etnaK; v éget vetett 
volna. Hetek sőt hónapo-
kon át ezen b,ajban szen-
vedők ktHsögbc vannak 
esve,, testileg s lelkileg 
megtörve, képtelenek tár-
saságba n mozogni. Soksxör 
csak egy kís pontot képez 

a bőrön, amely rcitcnctcscn Vis/kéi s a vakard 
ujjat i)nkivülctleníl 1 magához készteti. Ez rendesen 
a kezdete ó rosszabbodó viszketégsögre vezet,« A 
viszketegség' okai miig eddig néni lettek kikutatva, 
miután azonban a betegség jelcinek tekinthető« 
U g y m i n d e n i l y e n e s e t b e h á m u g y is a z o r v o s i 
t a n á c s r a k o l l h a l l a t n i . Sok Öf VOS. S viszketeg-
betegek különösen hangsúlyozzák a Zuclcér.fci 'o 
s z a b a d / g y ő g y s z a p p a n kedvüZŐ § gyofs hMá*átV 
Á vastag fehér hab ezen szappan által előírás 
szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s a vísz-
ketegség beszüntetését ,hozza magával, ügy, hogy 
végre teljesen elmúlik. Ezen ídcgbáníő borbajt a, 
Z u c k e r - f ó l c s z a b a d , g y ő g y s z a p p a n Segélyével 
egyszerűen s a legnagyobb renidnynyel el lehet 

C^ távolítani. 
Á megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni: 
Züc l tc r s z a b a d . 35%-orf g y ő g y s z a p p a n j a á leg-
hatluWsab s legnagyobb, Uaubjá . 2 kör. 50 flih 
Zuclcer szabad. 15' . os g y ó g y s z a p p a n j a , ha-
tásában s uie iuiyis iében gyengébb, Oai abja 1 kor. 
Ehhez va'd Zuclcooh-krém (zsírtalanító) a bőr-
krémek gyöngye, Kgv tubus ára 2 kor. 50 ílíh, 

kis tubus 1.25 kor. 

nl 

w 

Kapható: 

Mezőtúron: Golluer Hugó gyógyszer-
tárában. 

Három s/obás utcai lakás, mellék-
helyiségekkel együtt kiadó, ugyan 
Ott egy üzlet berendezés eladó* 
értekezni lehet a tulajdonosnál, 
Kossuili-ulca 88. szám alatt, 

2 - 6 

Két lakrészből álló ¿püleir 3 -É szo-

bás lakájokkal ós a lvozzájnk tartozó 

mellékhelyiségekkel azonnal kiadó, a 

Szent Islván uteaí 215« a. 1 — 4 

i w lUmiM^ uM IÁ 

jutányos áron eladó. i~3 
Értekezni lehet: Rohoska Béla 
tanítónál; Vesselényi-ti. II. ker», 15. sz. 

A Bárány-utcai 89-ik számú ház 
«a •. * 

Tagy bérbe kin dó. 
Értekezni lehet. * Hzv> D e m c s á k 

Jánosáénál. 1 — 2 

MMMmMWMMu 

III- kerület 146. házszám alatt, közel 
a piitqléi'b.eís, 2 utcai és egy idöszóba, 
konyha, kamara stb, kiadó. Tuda-

kozódhatni a jelzett liáxnál. 

k 



. január ^ 

Ősidőktől fogva szappannal tisztítjuk a ru-
hán esett foltot, szappannal tartjuk tisztán 

'testünket, szappan a legjobb szer 
a fog és szájmosásra is a mo-
dern orvosi tudomány legújabb 
tanítása szerint. Érthető tehát 
Sülraka Menthol fogszappanjáíialc 
közkedveltsége, mely az ínyt nem 
marja, mégis erősen desinfieiál, 
hajba nem undorító, sőt ellenke-

zőleg tartósan üditu hatása eljut a fogkö-
zök legelrejtettebb zugába is. E szappannak 
köszönhetjük, hogy kellemetlen szájszag, s 
fogak romlása nincs többe. Ára gyógytárak-
ban 1 kor, 3 drbot 3 korért bérmentve 

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

Miklós P á l gyógyszertárában. 

3 s z o b a 
a hozzátartozó mellékhelyiségekkel 
azonnal kiadóé Kossuth Lajos-utca 
23. sz. alatt. Molitorisz Lajosnénál. 

34- . ikt. sz. 

AlClirott községi elöljáróság felhívja 
a katonai kedvezményre jogosítottakat, 
hogy akik jogcímeiket igazolni óhajtják, 
azt a katonaügyi jegyzői irodában az 
1910 évi március hó végéig okvetlen 
jelentsék be. 

Szarvas, 1909 nov. 8. 
Az elöljáróság nevében : 

Jeszenszky Dentcsák 
h. birő, 

MHMXmun: nmm • mi 

Kon ye osni féle házban, 
piacz mellett 3 szobás 
lakás május i-tfll kiadó 
esetieg eladó. Ér'tekezni 
lehet Dauda Mihály ti-
márnáJ. 3—3 

SZARVAS ÉS VIDÉKE 

A n. érdemű közönség tudomására hozom, niikéut Szarvason 
Deák Ferencz-utcza 430 sz. alatt (Oravecz-féie házban) 

nyitottam. Elvállalok mind nwmü orvosi műszerek, ollók, berek-
vák kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés ás a késes ipar terén több nagy műhelyben, 
szereztem, nyugodtan állithalom, hogy c téren a versenyt bárki-
vel is felveszem. Műszerek, késők, ollók javítását és élezését a 
legjutányosabban és a megrendelésnek megfelelően eszközlöm. 

Szives pártfogást kérve tisztelettel 
Frankó Rí jdráS késes és műköszörűs. 

m 

K«23 l&mmj 

fm 

\ 
A magyar kiviteli és csomagszállilási részvénytársaság hirlap• 

osztályának helybeli megbízottja előfizetéseket elfogad bármely 
budapesti, vidéki vagy külföldi napi-, heti-, szak , szépirodalmi-
és képeslapra s a lapot megérkezés után azonnal házhoz kézbesittetű 

(Postaköltség nincs.) 

Tisztelettel: 
5 - 5 fiiszer- és vegyesáru kereskedő. 

iföS 

fe&t tet&zS Szeríoti Sz iofs Vagy Vegyileg t i sz t i t 

kelmefestő és vegy^isztitő Szarvason 

S9UI 

Szállítok finom fajú almát 
500 drb piros alma - . K 10.— 
1000 drb piros alma . . K 18.— 
5Q0 drb rózsa alma . . K 17.-
500 drb gyöngy alma K 17.— 
500 drb masánszky alma K 16.— 
500 drb bór alma . . . K 19.— 
500 drb Raiiet alma . . K 20.— 
500 drb arany Rnuet alma K 22.— 

50 kg. finom alma , 
Í00 kg. finom alma . 
50 kg. Rauet alma . 
100 kg. Rauet alma . 
100 kg. kürtő . . . . 
100 kg. császár körte 

kg, vajkörle « . • 

K Iß,— 
K 31.— 
K 2 0 . -
K 39.— 
K 7.— 
IC 8.50 

Csomagolás ingyen. Utánvét, FRIEDMAN MXHALY 
r> 

i -c -
i ifj 

i ,t 

i • 

H 

• ? 

1 



8 SZARVAS ÉS VIDÉKE 
n n n i m m M 

(GS. ... ICoodoroS. 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-

czipók inüizléssel 
készíttetnek eí. 

msa 

a ElSőr^rjdíi ^zipéSzüzí^t (az Árpád bazár-b.elyis0gl 

legjobb anyagból müMéssel k eszi tett modern szabású czipők kaphatók. 

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

lönös gonddal ós ízléssel készíttetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 

N vr y Mólt. Magyar Kjr. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

mányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

Tiszta, fifyötfi} é& ffi>od^rij rejü^ka az iráijyeltfenj* 

Kérem a nagyrabeesiilt közünsóg kitüntető pártfogását 
, r 

CzipéSz íij^St^r. 

Muzsnyai Balázsnak lCi 
községben levő varnyasi pusztán 
a nágytaposi álhimás melleit 
4 0 hold közrendű telke 
.Pl. M .. DB 

esetleg1 haszonbérbe kiadó. 

Értekezni lohet Mezőtúron. Fóti-
utca 559. sz. a, vagy a helyszínen. 

8—3 

Mell) látta a fcIcSég^n^et ? 

bemenni LlTAlJSZKY PÁL fodrászhoz, 
azóta 

e 1 1 ü i? t 
minden bevásárlási gondja, ami a pipere 
és toilette szükségletet illeti, mert; ott a 
dúsan felszerelt raktárból a I eg-kény e-
Bi'bb igényeket is ki lehet elégíteni. 

HWiMrtJ I 

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

MIEMr »̂/í̂  • 

Lúdtalpbetét faragá-
sát eszközlöm úgy-
szintén rendes talpbe-

j} tétek) parafagyökér 
? asbes és remezböi 

kaphatók. 

»riimnumii.nlliil t»» wtunommuitt mruMn'p W f 

SqíjWartz Zakariás grant-, sye-
nitj márványsíremlókek valamint; épi~ 
t^szeíi kövek raktárát a Lusztig-féle 
házból áthelyezte a Kossuth Lajos-ut-
cába, a Klein ós Schlesingor fatelepére 

tfIÜÜJB ĵAiJ.ir̂ ; i wrawascromsssagŝ  

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

sr 

SIbeb 
• / • r - es 

S Z A B Y A S O H , Beliczey-ut 9. szám. 

I 

Könyvnyo m dámba n 

minden nem ti köny vnyom dai 

ni <, u. m . : ball meg-

hívók, eljegyzési és esküvői 

értesítések, névjegyek, üzleti 

kártyák, levélpapír és boríté-

kok, számlák, falragaszok, 

körlevelek és gyászjelentések 

pontosan és jutányos árak 

mellett készíttetnek. 

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! 

Pontos kiszolgálás! 

Könyvkereskedésemben 

kaphatók az összes helybeli 

iskolákban használandó tan-

könyvek, író- és raj szerek. 

Énekes- és imakönyvek nagy 

választékban. Mind en n enni 

papir és írószerek nag 

raktára. — Vidéki megren-

delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

n a r v a s 
iramúi • wigwam̂ ^̂ -araâ ^ ĵ̂ gfpgK̂ ŵngp. 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason, 
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