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TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

SZERKESZTŐSÉG; 
BcJiczey-ut D. hova a lap szellemi rőttaél iUclö közlemények 

küldendők. 

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

Micsoda ádáz kéjjel marják itt 
az emberek egymást. Ugyan ki hall-
gat itt az uri tisztesség szavára, ha 
röhögő dalt lehet fújni a rágalomról, 
A mi társadalmi viszonyainknak ez az 
állandó vonása különösen kidombo-
rodik a Szabab Lyceumnak mostani 
esetéből. Vért izzadva, teljesen izolálva 
küzd ez intézmény vezetősége igaz 
célokért; sanda szemmel nézik s 
meggyanúsítják rosszhíszémíien. Fel 
kell háborodnunk a gyariü lelketlen-
ségén. S hogy ez általában igy van 
nálunk, annak valósága mellett az a 
ráibiíieiés lesz tanúvallomást, mellyel 
a valóság képét látjuk. 

A jogosult magánérdek, egyúttal 
közérdek is, annak kielégítése tehát 
nem lehet közönbös a hatóságra 
De a kommunális kötelességet any-
nyira kiterjeszteni, hogy a közva-

T A R C A . 

Omphaíe. 

Meg nem ijesztett még szélvészes orkán, 
Lésbosi hydrúk lánqlövéllő torkán 
Meztelen oldom snjtoti... $ most tipor rám 

Szőke boszorkány. 

Bnsharagos) véres viadaloknak 
Gőzei még lobogna!^ kavarognak 
S szálai szikrázó hajfonatoknak 

icsi hajszál, lengők mini a pára> 
Elsuhanó egy esők fuvallatára, 

Folplög szerkesztő? 

Sámuel Andor. 

KIADÓHIVATAL: 
BeHczőyüt 9. szárnu ház, hova az előfizetési és a hirdetés 

pénzek köldendök. 

Előfizetési dij: Egész évre S E. Fél évre 4 K. 
Nyegyecl évrQ 2 K. Egyes szrám ára : 20 fillér 

' gyonból a magánérdek — bárha a 
közérdeket is szolgálja — kielégitessék 
kellő ellenérték nélkül, nem lehet. Ezért 
találjuk helyesnek a képviselőtestület 
határozatát, melyben megtagadta egy 
Szarvason megépítendő jéggyárnak, jó 
formán minden ellen szolgáltatás nél-
küli 15,000 koronával való segítését. 

a. 
A napi, heti, de különösen a szak-

lapok hasábjai csak ugy hemzsegnek 
mostanában a külömbózö pénzintéze-
tek üzleteredruényét feltüntető raérle* 
gelctől és évi jelentésektől. A legtöbb 
helyet természetesen a fővárosi milliós 
pénzintézetek foglalják el, de azért az 
Isten háta mögötti takarékpénztár r, t. 
szintén megszerzi magának a nyilvá-
nosságot és fennen hirdeti, hogy a 
mult esztendő kedvező üzleteredmény-

nyel zárult. Mert az évi mérlegeknek a 
legszembetíinőbb sajátsága, hogy azok 
rendszerint igen kedvezőek. Ezzel szem-
ben az ország népe szinte fuldoklásig 
evickél az egymásra következő gazda-
ságilag rossft esztendők válságaiban. A 
Cunard Line hajói megint zsúfolásig 
telve vannak kivándorlókkal, A főváros 
népe tüntrtő körmeneteket rendez a 
hallatlanul magas házbérek s az elvi-
s az elviselhetlen bus és élelmiszerek 
ára ellen. A vidéki gazdálkodó nép 
viszont arról panaszkodik, hogy nincs 
ára a búzát kivéve semmiféle mező* 
gazdasági terméknek, a búza ára is 
csak azért 4magas, mert az idei ter-
mésből állig jutott betevő falatra. 

A bankok, takarékpénztárak és 
egyébb pénzintézetek mérlegei azonban 
kivétel nélkül jók. De hát ez nem is 
csoda. Magyarországon a pénzintézetek 
hozzászoktak a legnagyobb óvatosság-
hoz, szerintük a legjövedelmezőbb és 
a legkevésbbé kockázatos üzlet — a 
váltó kői cs ön. És ebben igazuk van. 
Takarékbetétért, vagy külföldi pénzért 

Illatos és fénylő, mint nap s agára 
Aelheri árba*: 

Gnzsba kötött. Dagadó, büszke mellem 
lm nyöszörög tunyán és tehetetlen 
S két karomat mozditnom lehetetlen 

Vámpírom ellen. 

Jól tudom, ébredő nymfák, dryádok, 
Szörnyű bilincseim föloldoznátok, 
Am Hecalénak bns varázsa átfogj 

Sorom ez átok: 

Lábad elölt hevemig nritse tenni, 
Zsíbbatag aggyal, álmodón, pihenni, 
Zöld szemed örvényében elsülyedni^ 

Belesülyedni . , , 
Martos Ferencz, 

A szakadék környékén. 
— Irta Bársony István. — 

A sötétszemü Tógyer, ott a hegyi le-
gelő- hajlatában, egyszerre arra lett figyel-
messé, hogy mintha az erdőben egy fűlő őz 
csörtetne feléje. Öda tekintett és halvány 
arcára hirtelen egy kevés pirosság szokott. 

Nem őz jött, hanem egy asszony, aki-
nek őzszökelléso volt; a lepke se libbenhe-
tett volna könnyebben; a fák alatt tarka 
lepkéhez is hasonlított valamelyet; a prusz-
likja kék volt, a fején pedig piros kendő 
virított, hátrakötve; az arca is piros volt, 
de nagyon ; a szeme meg kék; és lihegett* 
pillogott,. ugy röpült errefelé. 

Amikor Tógyert meglátta, meghökkent» 
De nem sokáig tartott zavarodottsága. — 
Óh, Tögyei'j — kezdte, — nem láttad erre 
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hajlandó az összes költségeket a tár-
sadalom szégyenére magára vállalni. 
Akadt itt-ott hang a magyar sajtóban 
már, amely a pénzintézetek vállalko-
zási kedvének hiányát a politikai vi-
szonyok ziláltságával igyekszik mente-
getni. Ezt a mentséget csak igen kis 
részben fogadhatjuk el, és a mentség-
nek az eredetét vissz avezethetjlik oda, 
hogy há valamelyik pénzintézet mégis 
nagy nehezen kapható valamilyen ipari 
és kereskedelmi vállalkozásra, az első 
feladatának ismeri a tekintélyes állami 
subventió kiészközlését. Most, amikor 
zavaró* a politika,' nir.cs subventió, 
éppen ezért fagy is be minden vállal-
kozás. 

A pénzintézetek mentegetőzése te-
hát tarthatatlan. De viszont annyit 
megengedünk mi is, hogy Magyaror-
szágon a vállalkozási kedv is nagyon 
lanyha. Éppen ezért szeretnők, bogy a 
magyar pénzintézetek végre valahára 
hivatásuk magaslatára ébrednének, és 
a vállalkozási kedv dolgában is mege-
lőznék áz érdekeltséget. Nagy feladat 
vár különösen a pénzintézetekre a me-
zőgazdasági hitel reformja terén. A bel-
terjes gazdálkodás terjedésének ma 
már nem a szaktudás hiánya állja 
útját, hanem t pénz hiány. Az ipari 
fejlődésnek ugyanez az akadálya és 
kereskedelmi viszonyaink rendezetlen-
ségének szintén nem volt más oka, 
minthogy a pénzintézetek mindössze e 
három fogalmat ismerik: váltó, köte-
lezvény és takarékbetét. Javul e majd 
jövőben a helyzet, erre nagyon bajos » 
választ adni. Most csak annyi bizonyos, 

hogy a jő bankmérlegek kétségbe nem 
vonható jelei áz ország rossz gazdasági 
mérlegeinek. 

A lyceumi hangverseny szinte 
páratlanul fényes sikere megfeküdte 
bizonyos okvetetlenkedő elemek gyom-
rát s egyrészt a sárga irigység, más-
részt a korlátolt elmére valló szemé-
lyeskedés mindenáron ki akarja kez-
deni a Szabad Lyceumot. Álszenteske-
dő megboránkozással adnak kifejezést 
méltatlankodásuknak a felett, liogy 
a hangverseny kiadási horibil isek. 
Sértő durvaságuk olyan ki jelentésektől 
sem tartózkodik, nogy bizonyosan 
elette-itta a rende/öség a bevétel ja-
varészét. Mindenekelőtt tisztelettel meg-
hívom az érdeklődőket a mai lyceúrni 
előadásra, a hol a közönség sziue 
előtt nyilvános elszámolást tartunk s 
a számozott s pontosan bevezetett 
nyugtákat megtekintés végett a közön-
ség rendelkezésére bocsátjuk. 

Érdekes jelenség az, hogy a be-
vételt az illető okvetetlenkedő elemek 
nem keveslik, valószínűleg azért, mert 
tudják, hogy jómagok is talán teljesen 
ingyen, vjfgy részben ingyen voltak 
kegyesek ott megjelenni. Érdekes és 
tanulsáíros jelenség, az hogy a leg-
künnyelmübb emberek igen gyakran 
a leghangosabb erkölcsbírák ott, ahol 
azt remélik, hogy esetleg megfelelő 
oppos'tióra nem találnak Igen tisztelt 
jóakaróink (isten óvjon a mi jóbará^ 
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fizetnek 3 és fél — 4 koronát, ezzel 
«szemben á kölcsönvevő máig is hasz-
talanul eseng 8 százaléknál olcsóbb 
pénz után. ' 

Üíás országokban a bankoknak, 
takarékpénztáraknak és egyébb pénzin-
tézeteknek a hiteligények kielégitésé n 
kívül egyébb hasznot hajtő évS gazda-
ságilag sokkal nemesebb feladatuk is 
szokott lenni. Más országokbán a pénz-
intézetek alapitanak gyárakat, a pénz-
intézetek látják él á gazdát az okszerű 
gazdálkodáshoz nélkülözhétlen üzemi 
tőkével. Nálunk, ha ilyesmiért fordul 
V a l a k i akár egy fővárosi, akár egy 
vidéki pénzintézethez, a jól táplált ve-
zérigazgató ur á szeme közé nevet. 
Nem is. csoda tehát, ha nálunk pang 
minden ipari és gazdasági vállalkózás 
és csökken a széles néprétegek kereső-
képes?ége, mellyel arányban növekszik 
a tömegnyomor, és az egész ország 
közgazdasági mérlege évről-évre siral-
masabb képet mutat összehasonlitva 
a bankok mérlegeivel. 

Hálunk a fővárosi nagy pénzinté-
zetek csinálnak sorsjegy üzletet, vagy 
a legjobb esetben szövetkezeti cégér 
alatt alapítanák egy helyi érdekű fiók 
bankot, esetleg rávetik magukat a 
parcellázási üzletre, financieroznak te-
lekvételeket, de arra egyetlen fővárosi 
nagy pénzintézet sem kapható, hogy 
befektesse a* pénzét valami mezőgaz-
dasági üzembe. A huskiviteli vállalatot! 
külföldi pénzen kellett megcsinálni. Az 
oly annyira égetően szükséges borkivi-
teli vállalat is valószínűleg külföldi pén-
zen létesül, ha csak az állam nen lesz 

a kis fiamat ? Szénát gyűjtöttem ott, len-
tebb, s aztán a gyerek elaíudt a lekaszált 
füvön* Amikor eszembe jutott, hogy meg-
nézzem, nem volt ott. 

Ijedten beszélt és sóvár reménység 
ült a szemében, hogy talán jó helyen jár. 

Tógyer egy kicsit fölemelkedett a fek-
vésből, — mert ugy hevert az imént, a 
félkönyökér.e támaszkodva, — ^miközben 
nézte volt a birkáit, hogy legelgetnek. Na-
gyot lélekzett, ami sóhajtásnak is beillett 
volna, s rövid, tünödéses várakozás után 
igy szólott: 

— Szalmakalapja volt és kis kosara... 
— Az volt, Tógyer ! Jaj istenem, hát 

láttad ? 
—- Fölfelé ment a hegynek Azt gon-

doliam, te küldesz véle valamit az uradnak, 
aki tán odafent van, Csudáltam is, hogy el 
mered ereszteni. Ott nem jó helyen van az 
ilyen apró gyerek. 

— Dehogy eresztettem, Tógyer, dehogy 
*— Jaj, liiszeti ugy félek. Ha istent Ösmersz, 
;imitasd meĝ  merre ment. Vagy gyere in-
kább velem ; keressük! Te mindent tudsz 
átt; — az uram pedig máshol van; az 
égett kaíyibánál, 

A kesét tördelte és növekvő aggoda-
lommal leste, mit mond Tógyer. 

A sötétnézésü pásztor lassan emelke-
dett a füröl« 

— Hát jó van, nem bánom. Vezetlek, 
Vera. Hogyha nem félsz . . , 

— Mitől félhötnék, Tógyer ? Te csak 
nem bántasz, más szerencsétlenségtől meg-
véd az Isten ; ha pedig vadállat jön : elég 
erősek vagyunk ketten. Tudod, hogy fölérek 
egy közepes férfival 

Bizony fölért. Széles volt a válla, iz-
mos, kemény a karja; a dereka mint a da-
rázsé 1 onnan lefelé pedig telt és ruganyos, 
mint a jóvérű káncacsikó. 

— Én tőlem ne félj, ha már egyszer 
elvertél magad mellől, — biztatta Tógyer 
szájbiggyesztve. 

Az asszony megrezzent, Türelmetlenül 
mondta t 

— Tógyer no emlegesd most azt; ki 
gondol most arra. Á fiamat szeretném visz* 
szakapni. Megbolondulok, ha baj éri. Men-
jünk hamar, a jó Isten áldjon meg 1 

Menték. Jó darabig szótlanul haladtak. 
Az asszony minduntalan előre igyeke-

zett. Föl a hegynek is futott volna, de 
Tógyer nélkül nem tudta az irányt, hogy 
rrerro tartson. Meg-megállt, vissza is tért; 
szinte húzta volna Tögyert maga után. 

A sápadt pásztor nem sietett annyira. 
A talajt nézte, vizsgálta* Ha meg nem ma-
gyarázta volna, azt lehetett volna hinni, 
hogy a rossz lelkiismeret nem engedi nyiltan 
szembenézni, ég felé tekinteni. 

— A nyomot keresem, — mondta. — 
Ámbár itt nem könnyű fölfedezni. A gyep 
száraz* a kövön meg semmit sem lehet látni. 

Mindazonáltal egyre följebb jutottak s 
már elértek a szakadékos omlást, ahol nem 
egy szerencsétlenség történt az esztendők 
soránt 

— Látod, Vera, — morogta Tógyor 
szakgatottan, minthogy fölfelé igyokeztóbon 
ő is csak elfulladhatott itt, — nagy szomo-
rúságot okoztál nekem akkor. Hiába mondod, 
hogy ne beszéljünk róla; a szomorúság 
megvan ős most is rajta ül a lelkemen. Nem 
tudok én másra gondolni/ csak terád* 

— Tógyer, Tógyer b A szentekre kérlek 
hallgas, Még az ilyen beszéd is bűn ; és ha 
hiábavalóságot csacsogunk, éppen most: 
megver érte az isten. 
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Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé 
S Párisból az ősz kacagva szaladt. 
Ittt járt s hogy itt járt, én tudora csupán 
Nyögő lombok alatt. 

tainktől 1) tálán lesznek kegyesek meg-
engedni azt — ámbár semmi köztik 
a dologhoz — hogy a rendezőség 
néhány tagja a rendezés emberfeletti 
munkájának szerény kárpótiásakép a 
mulatság alkalmával ^ támadt néhány 
koronányi kiadását nem a saját zse-
béből fedezte, hiszen egyik sem mág-
nás ; ebből senki sem csinált titkot, 
mert hisz egészen természetes dolog, 
viszont ilyen tétéleket piszkálni nem 
uri emberhez méltó eljárás. 

Azért, hogy a Szadad Lyceum 
népies intézmény s mert nem állanak 
az élén rangbéli s pénzbeli kapacitá-
sok, ne higyjék a megtévelyedhettek azt 
hogy a Lyceum talán az a mesebeli 
haldokló oroszlán, melyet a szédítő 
bátorságú fülések kedvökre rugdoshat-
nak. Ignotos fallit, notuque derisui. A 
Rendezőség nevében ifj. Krecsmárik 
Endre lyceumi elnök. 

X Megy egy ül és. Békésvárme-
gye törvényhatósága február hó 24-én 
rendes közgyűlést tart. A vármegyei 
hivatalos lapban a közgyűlés meg-
hívója már megjelent. A tárgysorozat 
72 pontból áll. Nagyon valószínű,hogy 
a póttárgysorozatba még vagy ötven 
tárgy lesz felvéve. 

X A gyomai járásbíróság 
iigtie. Fábry Károly, a gyomai válasz-
tókerület orsz. képviselője sokat fára-
dozott, hogy Gyoma községnek járás-
bíróságot tudjon szerezni. E munká-

— Neked hiábavalóság ; de énnekem ! 
Én ebbe pusztulok bele ; pedig az en életem 
is élet. Hány esztendeje már? Vera, lásd, 
én nem házasodtam meg. Várok valamire. 
Mit tudom én mire? Talán arra, hogy egy-
szer valamikor mégis ugy lesz, ahogy lenni 
kellett volna. Ha majd az urad meghal , . . 

— Tógyer! , . . Micsoda átkozott dol-
gokat hadarsz össze V ! Ezért jöttél velem V 
Ha el nem hallgatsz, inkább visszamegyek. 

Körülnézett, hogy merre is mehetne; 
de ut itt sehol sem volt. A nagy sietősben, 
ahogy eddig rohanvást erőltette a /öljebbju-
tást, nem ért rá, hogy megjegyezze az irányt. 
Pedig már jó ideje jöttek; Tógyernek csak 
a szakadék táján eredt meg a nyelve. A 
pásztor megállott. Arcából kikelve nézte az 
asszonyt. Zihált a lélekzete I 

— Ej, Vera, ne féltsd a fiadat; semmi 
baja sincs annak. Lement az apjához, az 
égett kalyiba felé, ahova jó ut visz. Még el 
sem tévedhet. Szemmel láttam, mondtam ne-
ked. 

Az asszony fölsikoltott. Kételkedő öröm 
és gyanakvó rémület egyképpen volt abban 
a sikoltásban* 

jában segitségérá sietett a gyomai 
járás szolgabirája, Konkoly Tihamér 
ár., aki arra kérte a közigazgatási 
bizottságot, hogy irjön fel az igazság-
íigymimszterhez az iránt, hogy a gyo-
mai járásbíróság ügyét megszorgalmaz-
zák. A közigazgatási bizottság hivat-
kozva egyrészt a mostani politikai 
helyzetre, meg talán egyéb okokra is, 
•a gyomai főszolgabíró sürgetését figyel-
men kívül hagyta és nem tett semmit 
sem a gyomai járásbiróság érdekében, 

'X Békésmegye közbizton-
sága* A debreceni VIII. számú csen-
dőrkerületi parancsnokságához érkezett 

jelentések szerint Békésmegyében 1910. 
Január havában 158 bűneset tötént, 
melyek közül volt: testiépség elleni 
merénylet 19, lopás 44, gyújtogatás 
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4, rablás és va^yonrongálás 4. Össze-
sen 48 letartóztatás történt. 

PáriSbao j á r t az öSz. 

Párisba tegnap beszökött az ősz. 
Szent Mihály utján suhant nesztelen 
Kánikulában halk lombok alatt 
S találkozott velem. 

Ballagtam éppen a Szajna felé 
S égtek lelkemben kis rözse-dalok. 
Füstösek, furcsák, búsak, biborak 
Arról, hogy meghalok. 

Elért az ősz és súgott valamit, 
Szent Mihály újra beleremegett, 
Ziim züm: röpködtek végig az utón 
Tréfás falevelek 

— Láttad V! . . . Tudod ? I . . . Bizo-
nyos vagy benne ? 1 . . . 

Tögyer mind a három kérdésre bólin-
tott; még egy kis vidámság is támadt sötét 
arcán . . , Azt hitte, hogy a jó hírért most 
már szelídebb lesz hozzá az asszony. Vera 
pedig kiegyenesedett: 

— Akkor mért hazudtál az imént ? 
Mért csaltál ide ? Mondd 1 

A pásztor lesütötte a szemét; de rög-
tön dacosan meredt megint az asszonyra s 
ő is ismételte a kérdést: miért? I Hanem 
ebben egyszersmind ez is volt: „és még te 
kérdezed ? ttt 

Égy darabig farkasszemet néztek. Most 
már egyik sem félt. Az asszonyt a sejtett 
veszély érzete tette bátorrá. A pásztor meg 
elszánt vakmerőséggel volt teíe> 

— Halgass csak ide egy kicsit, Vera, 
— kezdte. 

— Nem hallgatlak I — kiáltotta az 
asszöy. — Akármit mondanál is, gonosz 
volna, aminthogy magad sem vagy egyébb. 
Nem sajnáltál kínozni, gyötörni. Rémületemet 
és ostobaságomat fölhasználtad, s most azt 
hiszed, hogy nem tudok magamon ségiteni. 
Majd meglátod, mennyire csalódok 

H 1 R E K. 
— Halálozás. Részvéttel érte-a 

sülünk Demcsák János kondorosi ta-
karékpénztári könyvelőnek e hó 17-én 
történt elhunytáról. Temetése 19-én 
nagy részvét mellett ment végbe. 

— Járvány. Endrőd község-
ben a takonykór szórványosan fellé-
pett. A közigazgatási hatóság a kellő-
óv intézkedéseket megtette. 

— A „Nemzeti Munka-
párt1" üdvözlése. A „Nemzeti Mun-
kapárt" megalakulását üdvözlendő az 
ahhoz csatlakozó szarvasiak — kö-
vetkező táviratot küldték: Nagymél-
tóságú gróf Csáky Albin, mint a 
„Nemzeti Munkapárt" elnöke Buda-
pest, Vigadó. Az uj pártalakulás alkal-
mából szívből üdvözöljük Nagy mél-
tóságodat és a Nemzeti Munkapárt 
vezérembereit. Isten áldása legyen al-
kotásukon. A nemzet ezrei s köztük 
mi is szívvel lélekkel követjük Önöket 
a nemzetet megváltó munkában. A 
szarvasi elvtársak nevében LiskaJános. 

A szarvasi ifjúság egyrésze lelke-
sedéstől hangos távirattal szintén üd-
vözölte gróf Csáky Albin utján a 
„Nemzeti Munkapárt<f-ot. 

Commentárt e táviratokhoz nem 
irunk. 

A pásztor egy lépést tett az asszony 
felé, aki nem hátrált. A nyakát egy kicsit 
előre nyújtotta, mint az ugrásra készülő 
hiúz. Szemét le nem vette a pásztorról s 
ugy várt. 

— Vera — mondta Tógyer, miközben 
meggondolta magát, és megállott, — lásd 
miük sohasem beszélgettünk egymással 
azóta. — Téged elvittek és én tudom, hogy 
nem olyan nagyon a magad jószántából 
mentél. Az apád akarta, mert a kérődnek 
nyája volt és a jó módot magad sem bán-
tad éppen. De az uradat bizony nem sze-
retted — hisz' engem szerettél . . . 

— Hallgass I már nem szeretlek. — 
Az uram jó ember és én rég megszoktam, 
— Meg is szerettem én nekem most már 
így jó. ahogy van. Téged elfelejtettelek. So-
káig sajnáltalak; de aztán te is csak elcsön-
desedtél és nem is igen láttuk egymást, Már 
régóta arra sem vágyom, hogy lássalak. Hal-
lottam, hogy iszol; nagyoa utálom a részeg 
embert. 

— Hogy iszöm-e ? Hát pesze, iszom • 
te miattad, hogy no lássalak mindig magam 
előtt. Vagy hogy azt álmodjam : mindig itt 
vagy és együtt őrizzük a nyájunkat. Én már 
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— Szerencsétlenségek. Két i 
súlyos kimenetelű szerencsétlenségről 
adunk hirt, mindkettöiiek a szecskává-
vigyázatíaii kezelése az oka. Kondor 
István gróf Bölza Géza birtokán volt 
cseléd ember, Elsve figyelmeztették a 
szecskavágó kezelése körüli kellő 
vigyázatra, mégis megtörtént a borzal-
mas baleset mely egész életére munka 
képtelenné teszi. Keze fejét vágta le a 
gép. Az ijesztően megcsonkított kéz 
miatt a fél alsó kart amputálni kellett. 
A másik esetben szintén egy munkás-
embernek ujjait szakgatta le a szecska-
vágó. Az első orvosi segélyt mindkét 
esetben űr. Belopotoczky György köz-
ségi orvos nyújtotta. 

— Tanítók táncmulat-
sága. A szarvasi helyi tanitó-egyesü-
let folyó február hó 26-án, a jövö 
szombaton tartja a táncmulatságát, 
amelyet az ,,Élö Újság4* bemutatása 
élözi meg. A tanító-egyesület mulatsá-
gai mindig sikerültek s {esztelenek 
voltak, s a rendezőség gondoskodott 
arról, hogy a mostani is méltó legyen 
az előbbiekhez. Igen élvezetesnek ígér-
kezik az „Élő Újság" változatos és 
gazdag tartalmával, amelynek szerkesz-
tésében városunk jeles tollú írói, elő-
adásában pedig negyvenen vesznek 
részt. A mulatság iránt nagy az ér-
deklődés, mint halljuk a páholyok jó 
előre lefoglaltattak s a más jegyek is 
bizonyosan rnind elfogynak. A tiszta 
jövedelem a Tanitók Háza javára 
megy. Jegyek előre válthatók Molnár 
János tanítónál 2 kor. 1 kor. 50 fdl. 
és 1 koronáért. 

százszor is elszántam rá magamat, hogy 
egyszer lemegyek hozzátok, és az uradat 
megölöm, téged elhozlak; elviszlek messze 
innen . . . Az erdőben, egyedül, sok min-
denre gondol az ember. És ha eszembe jut, 
hogy te a másé vagy, akkor összeszorul a 
torkom, elhomályosodik a szemem. Ölhetném! 

— Hogy verjen meg az isten, té állat I 
Te gonosz, tel Ilyenekkel ijjeszgetsz ? Eressz 
a fiamhoz! Égy szavadat se akarom még 
ovább is hallani 1 Ha szerettelek valaha : 

utállak most. Gyáva voltál, mikor hagytad 
tűrted, hogy a másé legyek ; gyáva vagy, 
ahányszor ölni akarsz, és hál* istennek, nem 
mersz; gyáva vagy most is, mert csalva 
csábítottál ide, hogy megejts, ugye-e ? Hisz 
éppen csak beszélni: odabent is lehetett 
volna, a birkáid mellett; nem ? 1 

A pásztor már nem is birt vadságávaL 
Már nem is igén hallotta hogy mit beszél 
az asszony ; csak azt látta hogy milyen 
Szép; és kitalálta, ösztönszem érzéssel tudta, 
hogy soha többet igy nem lesznek együtt, 
de tán máskép sem. 

Odaugrott hozzá és megragadta a kezét. 
Az asszony erős rémült rántással csa-

varta ki csuklóját a pásztor markából és 
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— E l ő a d á s . F. hó 20-án azaz 
ma délután pont 5 órakor tartja a 
Szabad Lyceum hetedik rendes előa-
dását, a főgymnasium tornacsarnoká-
ban. A. műsor felette aktuális felolva-
sást tartálinaZj nevezetesen dr. Dancs 
Szilárd ügyvéd az álko t máiiv biz tó sitié-
kok-ról tart előadást. Ugyancsak ezen 
előadáson a lyceumi elnök tesz jelen-
tést a jan. 30-iki hangverseny lefolyá-
sáról. Szaval: Sipos Flóra. Énekel: 
Balázs Annuska, cimbalmon kiséri : 
Vajday Ilona. Két izben magyar dalo-
kat s a „Sorrentói emléket" fogja ját-
szani az első magyar zenekar, Belépii-
dij 10 fillér. ' 

— Nyilvános köszönet. A 
főgimnáziumi zenekörnek f. évi febr. 
hó 5-én tartott hangversenyén felülfi-
zettek : 10 koronát Havi ár Daui, 5*20 
kor. Bolza Géza gróf,# 5 kor. Petrovics 
Soma Szentesről, 4 kor. Chovan Ká-
roly, Müller Károly, Perez el János 
3-SO kor. Fetzer József, 3 kor. Havi ár 
Gyuláné, 2 kor. Liska János, Reisrnan 
Adolf dr., Salacz Aladár dr., 1 kor. 
Illyés István, Mocskonyi József, Mol-
nár János, Neumann Jenő, Salgó 
Miksa, Wolfmann Jakab. 80 fillért : 
Benka Gyula- Láng János, Placskó 
István, Sziráczky Gyula, Udvardy 
Sándor, N. N.f 60 f. Csábrády János, 
Hraskó Kálmán, Wunschendorfer Ala-
dár. — A nemesszivü adakozók ez 
utón fogadják a zenekor bálás köszö-
netét. 

— Megvadult tehén. A pén-
teki hasított körmű állatok országos 
vásárján Juhász Pál fiszaföldvári la-

ahelyett, hogy menekülni próbált volna, át« 
kapta a sápadtképii ember derekát mind a 
két karjával. 

Tógyer egy piíianatig azt sem tudta, 
mit akar az asszony; csak érezte nagy kö-
zelségét, testének hozzásimuló melegségét, 
és mind a kettőtől megittasodott. 

Megölelte az asszonyt és fort ón, szom-
jasan megcsókolta. 

De ebben a percben föl is ordított 
Éles macskafogak mélyedtek a húsába ; csur-
gót attól a vére. Ráadásul elvesztette a talajt 
maga alól ; az asszony fölkapta, mint a 
labdát s elkezdte vitmi, hurcolni, vonszolni 
arra — a szakadék széle felé. 

A pásztor megértett valamit és némán 
próbált szabadulni a görcsös öleléstől, amit 
nem a szerelem tett ilyen mohóvá. Hallotta 
hogy zihál az asszony keble ; látta közve-
tetten közelségből azt a magából kikelt arcot, 
amely ebben a pillanatban nem volt emberi. 
Érezte, hogy nem bir szabadulni és tapasz* 
ialta, hogy minden lépéssel közelebb jutnak 
a mélységhez. 

Ijedtében és kínjában, gyáva rémületé-
ben hörgött s értelmetlenül adott hangokat ; 
már kereste volna az asszony torkát, hogy 

• ' 1910. február 20. _ 

kost a karjára kötött kötélen vezetétt 
tehene elragadta. A megvadult tehén* 
sokáig Vónszöltá magával gazdáját, 
mig sikerült m egál li tán i. A súlyos sé-
rüléseket szenvedet embert, kinek ar-
cáról a bőr teljesen lehorzsölödott és 
a nyers hus is cafatokban lógott, a 
korházba szállítötták, 

— Tömeges betörések 
Pusztaföldváron. Puszi aföIdváron 
kedden éjszaka betörtek Kolin Sámuel 
kereskedő üzletébe, ahonnan nngy-
mennyiségű aprópénzt, italt, vásznat 
és más portékát loptak el. A kár az 
500 koronát meghaladja. Innen a 
szövetkezet boltjába mentek a betörök 
ahol azonban munkájukban megzavar-
ták és elmenekültek. Azután Ivocsondi 
Mihálynak a község határában lévő 
tanyáját látogatták meg. Behatoltak 
az istállóba, ahol az ott lévő két gaz-
dasági cselédre revolvert fogtak és áz-
zál fenyegették meg őket, hogy agyon-
lövik, ha moccanj is merne/c. A tol-
vajok az istállóban lévő két lovat fél-
szerszámozták, egy kocsiba fogták és 
elhajtottak vele. A csendörségnek a 
tömeges betörésekről jelentést tettek s 
a nyomozást azonnal megindították. A 
nyomozást vezető csendőrök megálla-
pították, hogy a betörők valószínűleg 
kóbor czigányök voltak, mert a betö-
rők között nők is voltak. A tömeges 
rablást és betörést ugyauis 5 férfi és 
3 nÖ hajtotta végre. A határban a 
lopott holmik közül pár darabot már 
meg is találták. Több üres dobozt és 
egy férfiruhát leltek egy árokba beta-
posva. Már ez a jel is arra vall, hogy 

ha lehet, megfojtsa ; hisz1 gyöngült a lélek-
zet hijján szédült . . . 

Két lépésnyire voltak a szakadéktól. 
Fent, az irdatlan magasságbau egy sas úszott, 
keringve, és nyugodtan, közönnyel nézte 
őket 

Ha az asszony még egy fordulattal 
tovább tódul, mindennek vége. Menthetetle-
nül pusztulnak, mind a ketten. 

Ekkor a tiszta, könnyű hegyi levegőn 
egy vékonyka hang csendült át : édes anyám I 

Vera üveges szemmel nézett le. Ott 
látta a fiát az égett kalyiba mellett, mint-
hogy innen éppen oda lehetett látni. 

Megrázkódott Mintha lidércnyomástól 
szabadult volna, eleresztette a félig agyon-
szorított pásztort és felsikoltott 

Tógyer lehanyatlott a sziklára és ott 
maradt kimerülten, tehetetlenül összeLörve, 
megszégyenülten és azzal az érzéssel, aminő 
csak a halál torkából menekült gyáva cmberő 
lehet 

Az asszony pedig remegve, de azért 
az erdei őznek a könnyüségévcl kezdett ira-
modni a hegyről lefelé, s az ösztönére bizta 
hogy a fiához mielőbb lejusson. 

r 
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a betörésekét kóbor cigányok követték 
el, akiknek országos körözést is elren-
delték. 

— Adópériztárnok Válasz-
tás. A képviselőtastület a mult vasár-
nap o a Rácz Pált adópénz tárnokká vá-
lasztotta meg 115 szavazattal. 

— Egyházmegyei törvény-
szélei Ítélet Fényes elégtételt szol-
gáltatott a Pestmegyei ág. hitv. ev. 
törvényszék, mint delegált bíróság 
Veres József esperes és országgyű-
lési képviselőnek. Az ellene Zalai Sán-
dor és társai által emelt vád folytán 
folyamatba tett fegyelmi ügyben a to-
vábbi eljárást megszüntette s pana-
szosokat egyetemlegesen kötelezte 
1223 kor. 30 fillér eljárási költség 
megfizetésére. 

— A megyei tűzoltóság 
köréből. A vármegye alispánja fel-
szállította a községi tűzoltókat és ön-
kéntes tűzoltó egyesületeket, hogy az 
országos tüzoltószővetségbe lépjenek 
be. Eddig Orosháza, Békés és Csaba 
jelentette ki, hogy az ottani tűzoltóság 
a szövetségbe be fog lépni. 

— Élő Újság. A szarvasi 
helyi íaiutó-egyesület febr. 26-iki 
táncmulatságán bemutatandó Élö Új-
ság rovatainak megirói és szereplői a 
következők: I, Előjáték, Irta : Dr. Salacz 
Elemér. Személyek : Varázsló : Ridegh 
János, Pamulata: Eondacs András, 
unokája, Simkovics Mariska. 1-sö tani tó: 
Pataki János, 2-ik tanító: Rohoska 
Béla, 3-ik tanitó Molnár Jenő. II. Ve-
zércikk. Irta Dr. Nemes Béla. Előadja: 
Wibs Béla. HL Tárca. aM Vers. Irta: 
Dr. Dancs Szilárd. Előadja: Krecsmá-
rik Margit, b., Az ideális. (Vig dialóg) 
I r ta ; Krecsmárik Endre. Előadják : t 

Molnár Emma, Simkovics Mariska. 
IV. Hírek. I r ta : a szerkesztőség* Elő 
adják: Atzél Lenke Balla Jolán ka, 
Bogár Ilonka, Botka Dalma, Landler 
Regina, Moravcsik Jolánka, Óvári 
Zsuzsika, Ungvári Irénke. V. Tanügy. 
Irta : Mocskonyi József. Előadja : Mí-
csinay Dezső. IV". Művészet Irta. Dr. 
Salacz Elemér. Előadja: Sípos Flóra, 
a., A zsidó a bíró előtt. Hármas jele-
net.) Előadják : Molnár János, Pataki 
János, Siló István. bM A mumus. 
(Operette) Előadja ; Simkovics Etelka, 
Weisz Arlhur. c., Molnár Katica, (Me-
lodráma)* írta : Dóczi József. Zenéjét 
szerzé Bihari Jenő, Előadja : Katzner 
Lajos* d., Kuplék* Előadja : Pollák 
Béla. c,, Zene. Az Elő Újság kereté-
ben előforduló zenekiaéretet játsza : 
Rohoska Géza, VIL Törvénykezés, 

•ta : Előadja : Krecsmárik Margit, 

VI11. Tudomány. Irta : Udvardi Sándor. 
Előadja: Mészáros Jolánka. IX. Csar-
nok. Az első és utolsó kereszt apa-
ságom. Irta: Reitter Ferencz. Előadja 
Jánovszky György. X. Árverési hir-
detmény. Irta. Dr. Salacz Elemér, 
Előadja : Szlovák Margit. XI. Utójáték. 
Előadják az előjáték személyei. 

— Á& őrnagy ur tehene. 
Mezőhegyesen történt a következő „ka-
toiiadolog". Az ott parancsnokló őr-
nagy tekintélyes számú gyermekei ked-
véért tehenet is tart, a tehén pedig a 
házuk előtti benőtt térségen szokott le-
gelni. Ujabban az örnagyné észrevette, 
hogy a tehén kevesebb tejet ad és 
ezt azzal magyarázta, hogy a füvei be-
nőtt térségen az arra járók legázolják 
a füvet. Az őrnagy erre egy katonát ál-
litot fel őrnek é< kiadta neki a paran-
csot, hogy a fűvel benőtt térségen 
csak a tehénnek szabad járni vagy tar 
tőzkodni. A parancs után egyik napon 
éppen az örnagyné akart keresztül men-
ni a füves térségen, mire az őr aki 
különben kemény tekintetű kunsági gye-
rek volt. feltartóztatta. Hát jiem tudja, 
hogy ki vagyok én?w, kiált méltatlan-
kodva az örnagyné. Annyit tudok, fe-
lelte a kemény gyerek hogy a nagy-
sága nem az őrnagy ur tehene, tebát-
lan mars le a fűről 1 

— A szarvasi vámosxitak 
Átvétele. A szarvasi vámosufak átvé-
tele, most már végleg megtörtént, még 
pedig Szarvas községre ugyancsak ked-
vező módon, mert a számitások alap-
ján a község 51000 koronát kap. 

— ünnepélyes zeneesiély. 
F. hó 27-én azaz a jövő vasárnap 
felette kellemes és tanulságos zenei 
előadást rendez a Szabad Lyceum. dr. 
Horváth Dezső békésmegyei s. tan-
felügyelő, ki külföldön is több önálló 
hangversenyt rendezett, a főgynin, tor-
nacsarnokában a magyar zenéről fog 
értekezni, a legszebb magyar zenedara-
bok bemutatása kapcsán, kezdve a 
legrégibb időktől. A teljes műsor külön 
meghívókon közöltetik. 

— A& öcsödi rendörbiztos 
Ugye. Öcsöd község a rendörbiztosi 
hivatal betöltésénél nem volt biztos 
abban, hogy vájjon a rendörbiztos 
élethossziglan választandó-e, vagy pe-
dig csak 3—3 évre. A belügyminisz-
ter e kérdésben ugy döntött, hogy ki-
mondta, hogy mind azon községekben, 
ahol szabályrendelet más módon nem 
intézkedik, a rendörbiztos 3 évre vá-
lasztandó meg. 

— Öngyilkos legény, Endrőd 
községben tegnapelőtt hajnalban Ti 
már Imre 25 éves napszámos legény 

mellbelötte magát, Sérülése életve 
szélyes. Tettét reménytelen szerelem 
miatt követte el, 

— Vetőmag beszerzése. Mint ér-
tesülünk, uj termésű lucernából az idén 
közel sincs annyi, amennyi szükséges. Sok 
felől fognak azért olyat ajánlani, mely régi 
maggal, értéktelen Tuikeszlánival Iqsz ke-
verve. Répamagból á szükségletnek álig 
termett Vs-ad része. Hogy mi mindent fog-
nak megpróbálni csiraképes, fajazónos répa-
mag gyanánt eladni a gazdáknak, arról so-
kat lehetne irni. Ily körülményék között 
óriási fontossága van a védekezésnek, mely 
első sorban abból áll, hogy ne induljanak 
a látszólagos alacsony á r a k után, hanem 
ügyeljenek az áru minőségére. Ugyanis a 
magas árak minden esetre arra késztetnek 
egyes magelárusitókat, hogy régi csiraképte-
len mag hozzákeverésével alacsonyabbra 
szállítsák le az árt s igy természetesen az 
értéket is, miáltal olcsóbb árakat szabhat' 
nak. Ezért ajánljuk, hogy gazdáink az idén 
legmesszebbmenő garanciát kössék ki ugy 
gazdasági, mint .kerti magvak bevásárlásá-
nál s különösen a külföldi cégektől követel-
jék, hogy szavatoljanak a magyar mezőren-
dőrségi tőrvények szerint, különben nem 
lehet tőlük kértéritést kapni. Hogy azonban 
eleje vétessék a sok kellemetlenségnek és 
súlyos károknak, legajánlatosabb hazai cé-
get igénybe venni mint p. o. a közkedvelt 
Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magkeres* 
kedését Budapesten, mely cég becsületben 
áll fenn már 36 éve és különben is be van 
igazolva, hogy a MauthneMéle magvak a 
legjobbak és azokban még soha senki sem 
csalatkozott. 

— Rászakadt a föld. Sze-
gény Láda János a gyomai ref. teme-
tőben volt sirásó. Kedden egyik sze-
gény lakótársának, ki az ajkán támadt 
pattanás következtében hunyt el, ké-
szítette a sírját, A sirüreg már készen 
volt s várta Láda á temető uj lakóját. 
Már látta a sirkert felé közeledni a te-
metést, mikor újra bebújt a sirüregbe. 
hogy valamit igazítson, mikor a pad-
maly hirtelen rádült és maga alá te-
mette. Életét veszti, ha a halottal oda-
érkezett emberek ki nem szabadítják. 
A szerencsétlen sírásónak igy is eltörte 
a reá szákadt föld egyik kezét és íá 
bát. A halottaskocsin szállították Lá-
dát az orvoshoz. 

— Méhészeknek fontús! 
Az első magyar kereskedelmi méntelep 
tulajdonosa: Kühne Ferencz Utóda 
Budapest, 1, kér, Atilla-u 99. ajánlja-
dúsan felszerelt raktárát a legjobb és 
legmegfelelőbb kap tárakból, melyek jó 
anyagból, pontosan és lelkiismeretesen 
készíttetnék; — továbbá mindennemű 
eszközöket és szerszámokat, melyek a 
méhészkedéshez kívántatnak, a legjobb 
minőségben és olcsó áron elad* Az 
1910. évre szóló magyar vagy német 
nyelvű gazdagon illusztrált és sok uj-

— i 
r a 
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donságöt tártaimé zó föárjegyzékek 
vMéhészeti utmaíaió^^Yal együtt ingyeíi 
és bérmentve küldetnek, valamint bár-
niinő ütásitások és tanácsok kívánatra 
közöltetnek, 

V — - — : • ~ 
Erőszakosan ható I jaéfrajtőSzef 

f i k ártalmasak és ezért azokat fel-
tétlenül kerülni kell ! A természetes 
F^r tocz J6zS<(jf-kesérövíz kellemes, 
rendkívül enyhe ásványviz. A l.eg-
jótékonyabb hatású a világ összes 
hashajtói között, mert megszabadit 
a legmakacsabb székrekedéstói is, 
a nélkül, högy bármiféle rossz ütő-
hatása volna. Az orvosok rheumás 
és közvéhyes embereknek is ajánl-
ják. — Naponkinti adag: fél 
mely reggel éhgyomorra veendő. 

E royatbän közlóitokért nem vállal fölelqsséget a szerk. 

Köszönet nyilvánítás. 
Mindazok, akik felejthetetlen nőm 

illetve édesanyánk temetésén megje-
lenve, a suíyos csapás felett érzett 
fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni 
igyekeztek, fogadják ez utón is hálás 
"köszönetünket. 

Szarvas, Í91Ö. február hó. 
Nádházy János 

és családja. 

í 

akinek éjjel - nappal szün-
telenül vlszkctegsdge van 
s nyugalmát, alvását és 
sokszor társadalmi létét 
veszélyezteti, az sajnálatra* 
méltó. Ámbár ez csak btfr-
íngerlésrc mutat, mégsem 
létezett ezidcig oly szer ez 
ellen, amí ennek a kínos 
helyzetnek véget vétett 
volna. Hfctek sot hónapo-
kon át ezen bajban szen-
vedők kétségbe vannak 
esve, testileg s lelkileg 
megtörve, köp telének tár-
saságban mozogni. Sokszor 

,4 csak egy kis pontot képez 
a bőrön, amely rettenetesen viszket s a vakard 

miután azonban á betegség jelelnék tekinthető, 
U ^ y m í h d c n I l y e n c n c t b c n a m ú g y I s a * o r v o s i 
t a n á c s r a k e l l h a l l g a t n i . Sok orvos S viszketeg-

|betegek különösen hangsúlyozzák a Z ü c k e r - X é í f e 
I s z a b a d , g y ó g y s z a p p a n kedvező s gyors haM*át. 
?tA vastag fehér hab ezen szappan áltál előírás 

|i Szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s a visz* 
pjcetegség beszüntetését Hozza magával. utíy» hogy 
M'égrc teljesen elmúlik. Ezen Idegbán to borbajt a 
. Z ü c k c * " f c l e s z a b a d , g y ó g y n x a p p a n segélyével 
? .egyszerűen s a legnagyobb remenynyel el lehet 
C távolítani. 
i A megrendelésnél a következő különbségre kell 

Ügyelni t 
* Z u c k c r s z a b a d . 3 5 ^ , - ó s g y ó g y s ü a p p a n j á a leg* 
'haíhatősnh s legnagyobb. Uaubja 2 kon fll!. 

; Z u c k 6 r s z a b a d é 1 5 , - í i e g y o g y a x a p p a i i j a , í i a* 
tásában s mennyiséi'éhen gyöngébb. Darabjai k«r* 
Ehhez valtí Z u c k o o h " laént fzsirtalanlu») a bőr-
krémek gyöngye. figv tubus ara 3 kor. 50 u % 

kis tubus 1.25 kor, 

aun ato : 

Mezőtúron : Güllner Hugó gyógyszer-
tárában. 

frt. tor 
piros príma 

Mercantil búza 
Üszkös buza 

Köles 
Morzsolt tengeri uj 
Morzsolt tengeri ó 
Luczerna mag prima 
Hízott sertés 

6 50 
6 
7 
6 10 
6 50 

57 

ÜGYES irni és olvasni ió 

Három szobás utcai lakás, mellék-
'helyiségekkel együtt kiadó, ugyan-
ott egy üzlet berendezés eladó, 

•értekezni lehet a tulajdonosnál, 
Kóssuth-utca 38. szám alatt. 

5 - 6 

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

Néhai Sörés Károly II. k. 
3Ó6. szárau Szent István 
király-ntcai háza eladó. Tu-
dakozódni lehet: Römer Pál 
asztalosnál. o o o 

SB* 

i 

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

— ] II. kerület 257. Szám. alatt. . 

hogy mástól jobb 
* 

házi kenyeret kaphat, 

—1 
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A fo#ak közt maradt életmaradékok szét-
bomlásából minden ember szájában az éjjeli 

alvás alatt savak és 
rothadási mikrobiumok 

\ keletkeznek, melyek a 
j fogakat megtámadják. 
] Ezek okozzák a fog-

szuvasudásta srájbüzt 
és a kinos fogfájást.. 
Semmiféle fogtisjrtitó-

szer meg nem szünteti ezen bajokat oly 
gyorsan és biztosan, mintha Sztraka Mént-
hol-fogszappam Gyógy tárakban és drogériák-
han ára 1 kor. 3 koronáért bérmentve küld 

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

M i k i ó 8 P á l gyógyszertárában. 

özV' Babák Mártonnénál (lí, kerület 152. 
szám alatt egy 2 szobás udvari lakás 

3 — 3 

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

3 - 3 

0 

H ú s z á r Á 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség, 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, Búdap^St , 
ZriQyl-útcza I. 6rc&l)án> palota . 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi hazak vételére, eladására, cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett utbaigazi-
lásty felvilágosi tűst ad. E czélra külön 
iiiformatiós osztálya van. Vá la&zbé-

;megbizhatóbb vállalat. Első 
rangú ajánlatok. 

A n. érdemű közönség tudomására hozom, miként Szarvason 
Deák Feréncz-utcza 430 sz, alatt (Oravecz-féíe házban) 

m-m. • • ! • 
m 

nyitottam. Elvállalok mindennemű orvosi műszerek, ollók, beret-
vák kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés és a késes ipar terén több nagy műhe lyben 
szereztem, nyugodtan állithalom, hogy e téren a versenyt bárki-
vel is felveszem. Műszerek, kések, ollók javítását és élezését a 
legjutányosabban és a megrendelésnek megfelelően eszközlöm. 

Szives pártfogást kérve tisztelettel 
F r a o k ó A i ) d r á S késes és műköszörűs. 

Eltávozás miatt sürgősen eladó a Macó-Éri 
szőlőkben egy 830 • - ö l b ő l álló 4 éves termő 
szőlő, amely zöldreojtva döntés által lett tele-
pítve 48 legjelesebb fajjal, köztük 830 tőke 
Csabagyöngye. A szőlőterület drótkerítéssel, cse_ 
répes kunyhóval, 25 drb ojtott gyümölcsfával 
van ellátva, ezen szépen telepitett szőllő csekély 
3 koronáért Q-Ölenként eladó-

Továbbá a Macó-Láposban egy 360 • - ö l -
ből álló felrigorizott, de nem beültetett igen jó 
föld 1 kor. 80 fillérért • -ö lenként eladó. 

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

Szive» vevőket kér 

Helyben, IIL ker., Jókai-utca 251. szám alatt. 

fest t * t&z£ ¿zeri i ) t i ¿ziijtre vagy vegyileg t i s z t í t 

kelmefestő és vegytisztitó Szarvason p U 
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I 

Gy o m a. SZARV AS. Kondoros. 

Hibás lábaknak a 
légipszelését elvál-

czipők milizléssel 
készíttetnek el. 

Elsőrendű qzipé^züzlet (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 
legjobb anyagból müizléssel készitett modern szabású ozipők kaphatók. 

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

lönös gonddal és ízléssel készíttetnek el, 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 
MWtliOi HHOllfcTÉ 

N ir y Mélt. Magyar XCir. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

mányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam, 

TiSzta, fiQon? rpod^ro n j í ioka a z irái)y?IVQn?. 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
Czipé&z njeSter. 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzők 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

parafagyökér 
és remezbőj kaphatók. 

Ngti? lát ta a ? 

bemenni L1TAUSZKY PÁL fodrászhoz, 
azóta 

e 11 ü o t 
minden bevásárlási gondja, ami a pipere 
és toilette szükségletét illeti, mert ott a 
dúsan felszerelt raktárból a legkénye-
sebb igényeket is ki lehet elégíteni. 

: Egy teljesen uj üzleti 

és egy 

szabadkézből 

— Cim a kiadóban. — 

S c b w a r t z Z a k a r i á s grant-, sye-
nit, már váirysi remiékek valamint épí-
tészeti kövek raktárát a Lusztig-féle 
házból áthelyezte a Kossuth Laios-ut-
cábaj a Klein és Schlesinger fatelepére 

a 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

S A M U E L A D O L F 
) 

t • * 

S Z Ä 

papír- 93 
E Y A S 0 H . Beliczey-ut 9. szám. 

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. # 

s z a r v a s 

Könyvkötészetemben 
mindenféle kö nyvkötész eti 
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 I 

Vidéke" 

I 
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. 

m 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason, 
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