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íielî y-ul fi, hova a lup fcsülítjmí réErV*t Illptíí k'iztcm̂ nv'̂  

küldendők. 

NyiU tejben CKy sor'5 közlési díja oO nílér. 
KéKiraiokuí a sxorkosjclúsép; nem küld vissza. 

felelős sytfkt'gsíííí* 

S á m u e l Andor. 

KIADÓHIVATAL: 
BoHcx-iy-itt szimu. hax, hovu a% előfizetési cs a frilelés 

pénzek, küldendők. 
j Előfizetési díj: Eg^sz évre 8 K. Fél évre 4 K, 
Nyegy«d évm 2 K. y^s szám á r a : 20 fillér 

'«»E5G£Os331wsbwtebb» gsgtsaBaeaffisgsgag^ nu' ' irpnniMnu i fim, iiwsairaayCTMstgB^ 

Munkásházakat állítanak fel Bé-
késvártnegyében. Már régóta. De még-
nem állanak. Talán most mégis a szent 
tavaszra a földből kiemelkednek. A 
kimutatás, tervezet szerint minden 
vármegyei község a népesség és más 
körülmények figyelembe vétele mel-
lett kap több-kevesebb munkás házat 
Csak Szarvas a kivétel itt is. Szarvas 
kap aránylag a legkevesebb munkás-
házat, amely ek el osztogatásában ugy 
járnak el, mintha barakkórházak vol-
nának. Nos ha azok volnának, akkor 
Szarvasnak .duplán volna rájuk szük-
sége. Mert egészségtelenek* itt az 
állapotok. Fűként a sociális, társa-
dalmi állapotok. Ugy érezzük néha, 
mintha ennek a városnak a társa-
dalma egy .Karthausi rrendbe lenne 
zárva, honnan nincs kitekintés a nagy 
világ felé, ele annely renden belül is 
tagoltnak és a felsőbb rétegek közi 

is a p-ositura bankroiínak mondható. 
Ami társadalmunk ezen torzsalkodá-
sának csak copiája az a béka egér-
harcz, ami a vármegyében a vicinális 
ügyekben folyik. Aminek eredménye, 
hogy ha fel is építik nálunk azt a 
néhány munkásházat, elsírhatjuk : 
„semmi sem változott Szarvas his-
tóriájában, csak egy téglával van több." 

Tetszik tudni, hogy milyen ki-
hívó -erőszakos és durva volt a be-
avatkozás, mellyel követelték a köz-
ségtől egy jéggyár felállításának lehe-
tővé tételét Azt is tetszik talán tudni, 
h ogy a ké p v i sel otestül et el h atárc zta 
egy községi jéggyár megépítését. De 
azt már nem tetszik tudni, hogy most, 
— miután biztosan meglesz a jég-
gyár — rájöttek a legnagyobb jégfo-
gyasztók, persze akik legerősebben 
ordítoztak a jég szükségessége miatt, 
— no, mert nem adja egészen in-
gyen a jeget a község» ahogy ők 

kívánnák — hogy meglesznek jég 
nélkül is. Ezeknek az embereknek a 
kalmár perfi diájára csak elámul az 
ember. 

A rnugyír nagyjainak emlékezete 
nem hal k;. Kegyeletes szivek és em-
lékező lelkük iumiár KZánitulan szo-
borrol idézik vissza az ország minden 
részében, a híjmagyarok és idegen 
ajkúak közölt Kossuth emlékezetet, a 
nagy Széchenyi Is*vannak eddig egy 
lervezésében H ki vi\elr ben egyaránt 
hozzá ív m iné!tó szobor hirdeti em-
lékét az akadémia e'óif, de azért en-
nek a na«y magyarnak a kultus'/a el 
nem halaványodoti. snt az idők moha 
arra pat inát vont, a m e y ezt az emlé-
kezetet még közelebb viszi a magyar-
nak szivéhez és e*mijéhez egyaránt . 
Htnégeá őre és a nagy esnnek leié-
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IDEÖEN FÖLPEKEN. 

Bus bolygója e még busább világnak 
Fár dt kedveimmel ismét idejöttem, 
Eay kevés sugárf, fényt áhit a lelkem 
Balzsamos párát lengeui köröttem. 
. . . Beteg nézésű, fakó arcú lányok 

Szemeitekben uj világot látok 
Hol nincs sz-öv^dés, szenvedélyek ára 
Nincs emlékezés ami egyre fájna 
Elmúlt gyönyörökre, letűnt .szerelmekre 
Hervadt ifjúságra. 

Mily* gyönyörűség is boldognak lenni 
Unott partokon uj életre kelni 

— Mennyit kacagtam és még élni vágynék 
ö rou.öktől bei^g, l>o,d<'£lah<n árnyék. 

Csak susogjatok szelíd «zavn lombok 
Csaljatok dertit zokogó húrfámba, 
JL'gy szeret élni, rólatok dalolni 
Városi fáknak be*cg csalogánya, 
. . . Pihenni jöttem, nyugalomra vágyom 

H nyugtomat eiüzí száz sóhajtó álom 
Repedni vissza álomölö zajba 
Ködbevesző, lármás városi utcákra 
Ahol lelkemmel sir közködo emberek 

rok vágyódása - - -
(Monaco.) 

Mados György, 

Daloló AbriS bácsi . 
Irta: ADY ENDKE. 

Avay Abris bácsinál és feleségénél, 
Ökuthy Ágnes néninél voltam valamikor ré-
gen, kosztos diák. Abris bácsit ugy hívták, 
hogy vig Avay Áhris, Ágnes néninek szo-
morú ÓkutJiy Ágnes volt a neve. Volt egy 
fiók, Zoltán, akire ma is kacagva kell gon-
dolnom ! bolondos lurkó volt. Másik mag-
zatjukat, az Enöke nevű furcsa leányi, nem 
is merem megidézni, mert elsírom magamat* 
Víg és bolondos volt Zoltán, siró és bus 
volt Enöke és ők nem tehettek arról, hogy 
ilyenek» Abris bácst túlontúl sokat dalolt, 
Ágnes néni túlontúl sokat sirt s ez volt a 
hiba. Abris bácsi Írnoknak jött be a vá-
rosba, a vármegyeházára járt s a főispánt 
is öcsémnek szólította. Ösz hajú, piros óriás 
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téményese, a Széchenyi kultusz örök 
tüzét ébren fartő nemzeti Őrszem az 
Országos Széch nyi Szövetség, a mely 
most megemlékezik ennek a nagy 
magyar halálának a félszázados évfor-
dulójáról és országossá teszi az ünnep-
lést á magyar hazában. 

Azt kéli hinnünk, hogy épen itt 
az ideje, hogy a Széchenyi megemlé-
kezés ólyán keretben történjék, a mely 
maga nagy és imponáló voltánál fogva 
is alkalmas arra, bogy ennek a nagy 
életnek, ennek az igazi alkotó érövei 
isteni kegyelemmel felruházott nagy 
nemzeti alaknak valódi K'nye dombo-
rodjon ki a nemzet előtt. 

Olyan időket éíünk. a melyekben 
nem elég a mi bölcsességünk, hanem 
szükségünk van azoknak a tanitasára, 
a kiket a nemzet az ő bölcsei közé 
iktatott. Elfogta a nemzetet a haladás-
nak a vágya. Az idők nagyon hason-
lítanak a negyvenes évekhöz, meg van 
a haladás szükségének benső érzete, 
meg is van a haladásnak a lehetősége, 
ha a nemzet a maga erőit belső vi-
szályokkal el nem emészti, hanem 
meggyüjti azokat arra, hogy elleneivel 
diadalmasan megküzdjön. Feszíti a 
nemzetet az anyagi boldogulásnak a 
vágya, el is érhető ez a boldogulás, 
ha helyes uton indul a nemzet és 
megválogatja vezéreit, különbséget tud 
leni az igazi próféták edző, kitartásra 
serkentő tanitása és a minden áron 
érvényesülni kívánó áramlatok megté-
vesztő harsonái között. Csak a válasz-

. tójog körül kifejlődött kontra versiákra 
utalunk és emlékezetbe idézzük, hogy 

volt, Öt ezer hold földet dalolt el, de a da-
loktól nem ment cl a kedve. Nagy, öreg 
pörökből olykor-olykor kis summák érkeztek, 
vagy hónap elsején fizetés volt. Mi ekén-
ként összeültünk lesrófolt lámpa mellett szo-
morú Okuthy Ágnes nénivel* Zoltán, Enőke, 
három kosztos diák, távoli atyafiak, keveset 
fizetők. Kávét vacsoráztunk sok kenyérrel 
fogadtuk a hireket a rohsz gyermekről, Ab-
ris bácsiról. Bebejött egy-egy régi cimbora 
tanyáról, faluról s vitte magával néha Ábris 
bácsit. A petróleumlámpát esténként egyre 
spórolóbban égettük : nem volt pénz. Mi, a 
kosztos fiuk, keveset fizettünk s Ágnes néni 
ebből a mi kis pénzünkből gazdálkodott. 
Abris bácsi néha eltűnt dalolni három-négy 
napra s olykor éjszakánk ént riadtunk fel 
Érkezett Abris bácsi s még rekedt se volt, 
a vig vén, a rossz gyermek még mindig da-
lolt, „Az alispán kalapomhoz rózsát tett," 
avagy tjFölszállott a páva a vármegye-házra." 
Négyen háltunk egy kicsi szobában, Zoltán 
és mi hárman, a kosztos diákok, tizennégy-
tizenöt évesek. Mi a kosztos fiuk, Ágnes 
nénire gondoltunk és arra, hogy ime meg-
zavarják álmunkat, Zoltán azonban vígan 

grott ki az ágyból, mert a t apja mindig 

v.ARVAS ÉS VIDÉKE 

a gazdasági élet irányzatai között a 
különbséget az önző merkantilisnms 
mily élessé tudja tenni állandóan s 
tisztában vagyunk azzal, hogy jó a 
magyarnak tanácsot kérni az ő nagy-
jaitól mikor történetének és fejlődé-
sének ily. n döntő mozzanatához ér. 

Jó " tanácsadó minekünk gróf 
Széchenyi István az ő halálának a 
fél százados évfordulóján. Tőle tudja 
meg a magyar hogy sem politikai, 
sem g '/.dasági haladás nem áldás, ha 
nyakló né»kül indul a nemzet. Tőle 
tanulja meg, hogy a divatos áramla-
tok, a melyek a nyugatról lepik meg 
a gyanútalan, mindig nagylelkű és 
sohasem kicsinyes és legkevésbbé sem 
óvatos magyart, csak akkor járnak 
igazi áldással, ha azoknak a talaja el 
van készítve itthon. Hogy igen sok 
reform egészen más hatást ért el ná-
lunk, mint a külföldön, a honnan le-
másoltuk,' az t annak kell tulaj doni tani, 
hogy az ötven év alatt, amióta Szé-
chenyi nemzete jobb jövőjéről álmodik 
a cenki sírboltban, ez a nemzet gaz-
dag volt aktív tényezőkben, de sze-
gény a kritikai elmekben, még szegé-
nyebb a magyar igazi nemzeti érde-
keit felismerő egyéniségekben, a kik 
pedig ilyenek voltak, azokat a di-
vatos és sokaknak" használó áramlatok 
rendesen visszaszoritották a küzdő-
térről. 

Az országos Széchenyi ünnep, 
április 8-án a legnagyobb magyar 
emlékezetében összeforrasztja a nem-
zetel, nem önző célokért serénykedő 
politikusok kezdése: az ifjúság, az 
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ideálokért lelkesedő fiatal magyar 
nemzet ragadta meg annak a kezde-
ményezését. Tehát ennek az ünnepnek 
nincsen vonatkozása a politikához a 
mely ma inkább szétválasztó, mint, 
összetartó faktor. Annái nagyobb vis/-
hangot kel), hogy keltsen ez az ün-
nep, Mert abban igazi tanulság rejlik a 
nemzetre. Ha az ország valamennyi 
iskolája bán felelevenítik ezen a napon 
gróf Széchenyi István emlékezetét, le-
hetetlen, hogy a nemzet gondolkodás 
nélkül térjen napirendre felette. Sőt 
biztosan tudjuk, hooy az n nap 
Széchenyi István tanításának a-/, igaz-
ságait csepegteti bele a gondolkodó 
elmékbe, a melyek ez alkalommal 
meglátják, hogy a cenki sírbolt örök 
életet rejt magában. 

Ez az örök élet a magyar nem-
zeti élet, a mely uj lendületet fog a 
nagy megemlékezés szent tüzében. 

A földmivelésügyi miniszter a mi-
nap nála tisztelgő gazdasági felügyelők-
nek sü»gŐ8 feladatává lette, hogy ve-
gyék munkába az elhanyagolt községi 
és közbirtokossági legelők jókarha he-
lyezését, illetve a hol egyáltalán vngy 
pedig elegendő legelő nincs, támogas-
sák az érdekelt gazdákat a m e g é r z é -
sében. Ez intézkedés sokkal közvetle-
nebbül érimi a vidéki, de főleg a fa-
lusi lakosság érdekét, semhogy ne kel-
lene vele behatóbban foglalkoznunk. 

ajándékot hozott neki. Ágnes néni és Enőke Nem volt több beszéd : Ábris bács 
ott háltak a szomszéd szobában s mi hal- végigdalolta a nótát. Ágnes néni sírt. Enöké 
lottuk, hogy sírnak. Hangosan, jajveszékelve, már ilyenkor nem sírt s mi valami esodá-
olyan hangosan sírtak, hogy majd elnyom- latos, finom, majdnem babonás gyermek-
ták Abris bácsi nótáját Mi dideregve, bősz- ösztönnel jobban szerettük volna, ha Enőkét 
szusan, kíváncsian és keserűen forgolódtunk is halljuk siríri. Enőke már 10 éves elmúlt, 
az ágyunkban. Zoltán szaladt ki az apja bokáig ért a haja, ha kibontotta a szomorú, 
elé, mi hallgatóztunk, remegtünk, jaj, mi nagy, fölséges szépsége után utána bámult 
lesz. ' az egész város. 

* • Azután Zoltán beszélt,-derűsen,- élőn— 
Szomorú Ókuthy Ágnes néni hangját ken, mintha nem is álmából zavarták volna 

hallottuk először, kétségbeesett vad hang föl : 
volt: — Mit hoztál apa, Dobos Krisztike 

— Hoi jártál, mi lesz belőlünk, mikor nem küldte el a hímzett cigaretta-tárcát, 
lesz már ennek vége, Ábris? Még tavaly nyáron megígérte, urileánynak 

Ábris bácsi bevégezte először a nótát, illik az ígéretét beváltani, ugy-e apa, 
egy öreg revolverrel járt mindig s hallottuk, Az Enőke hangját ezután so hallottuk, 
ahogy az asztalra dobta: Ábris bácsi se dalolt tovább. Ágnes néni 

— Batizfaluban voltam, Dobos Pista egyre fáradtabban és halkabban sirt és haj-
vitt ki, négy lóval mentünk, röpültünk; Hát nalra csönd lett, Zoltán bejött, nem hagyott 
nem hallattszott ide a hangom, mikor há- bennünket aludni, mutogatta a tárcát, ame-
rom nap óta mindig daloltunk V Anyus, fe- lyet Dobos Krisztike küldött neki. Mi za-
lesög. a te nótádat daloltuk legtöbbször, a vártak és álmosak voltunk, de Zoltán be-
te nótádat. JSj nye-ejnye, nem hallottátok, szélt, beszélt, ragyogott az arca» 
hiszen hat ménfőidre sincsen ide Batizfalva. — Négy nap óta nem aludt apa> de 
Tudod azt daloltuk : „Szép asszonynak, jö- még négy napig bírná. Gsak anyus és Enőke 
nak, a jóljáró lónak/ | né nyafognának, aj/anom olyan ember, hogy 
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Mint az ország legtöbb vidékén, ugy 
vármegyénkben is valóságos szégyenét 
alkotják a közlegelök a mezei gazdál-
kodásnak. Alig van az országban köz--
legelö' mely a javitásnak, gondozásnak, 
egyszóval okos gazdasági kezelésnek 
még csak a színét is látta volna. Igazf 

hogy a legrosszabb legelő is többet ér 
mintha egyáltalán nincs ; de nagyban 
és egészben a meglevő közlegelök nem 
tudnak illően megfelelni fontos hiva-
tásuknak. Pedig a mi viszonyaink kö-
zött az á]Jatteriy<rsz1és, de főleg a k's-
gazdák (s birtoktalan falusi lakosok 
állattenyésztése a közlegelőt nem nél-
külözheti. Ám vitatkozzanak rajta az 
elméleti tudósok, hogy kell-e a jó 
állattenyésztéshez legelő vagy sem, 
annyi bizonyos hogy a mi népünk köz-
legelő nélkül kellő mennyiségű marhát 
tartani, egészséges éstovábbi tenyésztésre 
alkalmas állatokat felnevelni nem tud-

Az az intézkedés tehát, melynek 
közlegelöink jókarba hozatala és a 
hiányzó legelőterületek pótlása lesz az 
eredménye, praktikusan veszi munkáb a 

n em csak ál latlen yésztésünk fej I esz tésé 11 

hanem a falusi élet gazdasági eröKödé. 
sének, tehát szociális békéjének bizto-
sítását is. A mai állapotot, amel)nek 
közepette a közlegelök rosszasága vagy 
hiánya a szegényebb elemekre nézve 

lehetetlenné teszi az állattartást, kihat 
népünknek nemcsak anyagi állapotára, 
de táplálkozására, tehát testi és lelki 
egyensúlyára is. 

A magyar törvényhozás már 
1907-ben megalkotta az állattenyésztés 
állami támogatásáról szóló törvényt, 

si rjanak neki* Apa dalolni szeret, én is da-
1 ölni szeretek, dalolni kell. Visszafeküdt az 
ágyába s dúdolta, hogy mi szinte folizgul-
tunk belé httykén, legényesen: „Barna le-
gény fekete subája." 

* 

Ilyen éjszakák után mindig bojtos, 
keserves napok következtek. Ágnes néni 
szemei vörösek voltak, Enőka szebb volt, 
mint valaha, de szomorú dac ült az arcán. 
Nem mertünk ránézni, olyan szép, olyan 
elszánt, olyan szomorú volt Enöke. Ilyen-
kor, ilyen napokon sírtunk mi külön-külön 
titkosan, három kosztos diákok, akik mind-
nyájan szerelmesek voltunk EnŐkcbe. Ilyen-
kor, ilyen napokon^ láttuk vagy hallottuk, 
hogy Enőkével a fiatal gróf sétált a főtéren. 
Enökének le volt eresztve a haja, nagyon 
hangosakat kacagott s meglehetett tébo-
lyodni a szerelemtől és bánattól, aki ilyen-
kor látta. Ilyenkor és ilyen napokon volt 
szabad a huszártiszteknek egészen hazáig 
clkis.érni Enökét. Szomorú Ókuthy Ágnes 
neminek erre ée emiatt már könnyéi se vol-
tak, Qsttk nézett, hogy én megesküdnék, 
hogy órákig nem rebbentek meg a kisirt 
szeméi. E bojtos napokon viszont Ábris 
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melyben módot adott arra, h o g y a fa-
lusi kisgazdák ugy a legelő javitásánal, 
mint megszerzésénél is igénybe vehes-
sék az állami segítséget. Ugyan e tör-
vény amikor a kisebbek kivételével 
minden vármegye egy gazdasagi felü-
gyelőt álitott, gondoskodott a vég-
rehajtását mozgató helyi szakközegekről 
is. A törvény végrehajtását a kóvbejött 
politikai zavarok jóformán megakasz-
tottáK. Az igy származott hiányokat és 
vétlen mulasztásokat pótoljn most az 
uj földmivetésüüyi minisztérium fent 
emiitett rendelkezése. Kivánato*, hogy 
e rendelkezés végrehajtásában ne csak 
a gizdasági felügyelök és közbirtokos-
ságok, de a helyi élet összes ve/.etésre 
hivatott tényezői U közre munkáljanak. 
A dolog természetesen nem fog rögtü-
nös eredményeket fölmutathatni. Szá-
zadok mulasztását nem k-het egyszerre 
pótolni és igy a kozlegelök kimerült 
talaja, e^silányodott növényzete, általá-
nosan elhanyagolt kezelése sem fog 
egy kettőre ideálissá változni. De bizo-
nyos, hogyha évenkint csak egynéhány 
közlegelő kerül egy-egy vármegyében 
gondosan vezetett és ellenőrzött javi-
tás és kezelés alá, néhény év alatt 
nagyot javul gazdasági életünk mérlege. 

Hiszen a két-három millió holdnyi 
legelőnek csak becsületes kezelése is 
mindjárt husz-hai iniocz millió koroná-
val gyarapíthatja a gazdasági hasznot. 
Az pedig sokszorosára rug ennek az 
összegnek, amit a legelők jókarba gya-
rapításával eiedrnényezhet. Érdemes te-
hát ezzel a dologgal komolyan foglal-
kozni és alig szerezhet magának bárki 

bácsi fölfordította az egész házat, zsarno-
koskodott. Ágnes néninek előttünk azt 
mondta, hogy Őt rászedték. Ö nem is volt 
józan, amikor Ágnes nénit elvette, nem 
aludt, dalolva nem aludt azelőtt két hétig. 
Csak Zoltánt szerette, becézte az ilyen na-
pokon is. Tőlünk, koszos diákoktól fölkér-
dezte a német könyvnélkülit, pedig mi tud-
tuk, hogy Abris bácsi nem tud németül 
Átnézte számtani feladványainkat s kijelen-
tette, hogy gazember semmirevaló kölykök 
vagyunk, akikből nem lesz semmi. Délelőtt 
amikor az iskolából hazajöttünk, nem kap-
tuk meg az almánkat és darab "kenyerünket 
Beszélni, ellentmondahi nem lehetett s arról 
is hallgatnunk kellett, hogy Zoltán némely 
este kiszökik és későn jön, lopózik haza* 
Gonoszul, a fiatal lények önzésével azért 
imádkoztunk ez estékben: bárcsak elmenne 

> 

dalolni megint néhány napra Abris bácsi. 
* 

És Ábris bácsi nem tűrte a bojtos na-
pokat sokáig: a vármegyeházára sürün jöt-
tek a régi cimborák. Egyszer az történt, 
hogy már három nap óta még hírek se ér-
keztek vig Avay Abris bácsiról. Zoltánnak 
az osztályfőnöke kétszer üzent ez időben. 
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is nagyobb érdemet községénél szemben 
« nnál, mint a ki értelmes gazdaember 
léiére odahat, hogy a közlegelők meg-
javitásának és helyes kezelésének gon-
dos és aprólékos munkája mentől előbb 
meginduljon. Annál inkább meg kell 
és meg- lehet ezt tenni, mert ahol ez 
a munka túlságos nagy költséggel 
járna, az állam méltányos segítsége is 
iégnybe vehető. Természetesen a gaz-
dasági felügyelőknek lesz a gondja, 
hogy az állani csuk érdemes munkát 
támogasson, de az ilyen munka aztán 
meg is kapja a támogatást 

Ha statisztikát vezetnének az egyes 
községekben mutatkozó békétlenség, 
sőt számos kivándorlási eset okairól i?, 
az a statisztika elég nagy számokkal 
utalna arra, hogy hány ember gazdasági 
exisztenciája ment tönkre azzal, hogy 
marhája kiszorult a közlegelőről, vagy 
semmiképpen sem tudott legelő-terü-
lethez jutni. Igen sok községben való-
ságos barcz folyik a legelőért. Mind 
ez pedig nagyon természetes. A legsze-
gényebb ember is tudja és látja, hogy 
egy-egy állat felnevelése vagy pláne az 
állattenyésztés minden évben biztos és 
bő hasznot ád. Tehát mindenki igyek-
szik egy egy állatot tartani, de ez az 
igyekezete meghiúsul, ha nincs olyan 
legelő terület, amelyben az év hét nyolez 
enyhébb hónapján az állatfc eléljen és 
növekedhessék. A szociális béke bará-
tainak szempontjából tehát igen fon-
tos tényezők a közlegelök. Közgazda-
sági tudósaink pedig azt mondják, hogy 
a nagy export képességű, tehát iga-
zán nagy világpiaci jelentőségű állatte-

hogy baj lesz. A Hu vásott, nem tanul s 
az utcákon leányokat kísérget. Mi azt is 
megtudtuk, hogy Zoltán korcsmába jár s 
szeret dalolni, oly nagyon, nagyon dalolni, 
mint az apja szokta. Egyébb nagy, siralmas 
dolgok is történtek a háznál, nagyon siral-
masak és fájdalmasak. Früstökre kifli he-
lyett száraz kenyeret s kávé helyett vizes 
tejet kaptunk mi koaztosok. Ágnes néni pe-
dig már uem sirt, mintha nem tudott volna 
már sírni, Enőke pedig, az áldott, az agyon-
imádott, a szomorú Enőke olyan jókedvti 
volt, mintha megbolondult volna. 

Elmúlt négy nap és még mindig nem 
jött hir Ábris bácsiról. Öt nap eltelt, hat 
nap eltelt s csak egy hét múlva érkezett 
Ábris bácsié Akkor mi már, három kosztos 
diákok, irtunk apánknak, anyánknak, hogy 
jöjjenek, vigyenek el bennünket akárhová. 

Dalolva és ismét éjszaka érkezett haza 
egész hét után vig Avay Abris bácsi. „Bár-
csak ez az éjszaka," hajh, hol vannak a 
gyerekek ? 

— Enőke, hejh,, az áldóját, Zoltán, 
alszol, te álomszuszék ? 

Vártuk, hogy sirni fog Ágnes néni, de 
mert nem sírt. tudtuk, miért nem sir. És 
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nyésztés számtalan jövedelmező ipar-
ágnak az erős alapja és e szerint sok-
S'oro-an. hat az ország gazdasági gya-
rapodására. Mivel pedig a népbs te-
nyésztés javarészben a közlegelőkre tá-
maszkodik, minden megjavuló vagy 
megszerzett legelő terület egy egy lépést 
jelent álIaUeiiyésztc'sünk hasznos fejlő-
désére nézve, Okosnak és helyesnek 
kell tehát elismernünk a föl d mi ve-
lé süeyi miniszter szóban lévő intézke-
dését, melyben nemcsak praktikus köz-
gazdasági érzék nyilatkozik meg, ha-
nem meleg érzés is falusi földmivelö 
népünk gazdasági boldogulása iránt. 

X A közigazgatási bizott-
ság ülése. Békés vármegye közigaz-
gatási bizottsága e5 hónap 14-én, hé -
főn 1 art ja március havi rendes ülüsét, 
Ambrus Sándor alispán elnöklete alaU. 

X A központi választmány 
ülése. Vármegyénk központi választ-
mánya szerdán délután Ambrus Sándor 
alispán elnöklésével ülést tartott, melyen 
a gyomai és orosházi választókerületek 
1911. évre érvényes képviselövalasztói 

* névjegyzékének kiigazitására bizottsá-
gokat küldött ki. 

X Kórh'izi alapok. A vár-
megyei közkórháznak a belügyminiszter 
által most jóváhagyott 1908; évi szá-
madása szerint a közkórházi alap 
766000 korona értéket képvisel. A 
kórházi ágy alapítványok tiszta cse-
lekvő vagyona 52501 kor., a kórház 
tartalékalapja 6709 kor. a kórház ki-
bővítési alap 42400 korona és a gróf 
Almásy Kálmánné által a betegek élel-
mezésének javítására tett alap 6000 
koronát tesz ki. 

hallgatóztunk, mint máskor és jobban resz-
kettünk, mint máskor. Hallottuk szomorú 
Ókuthy Ágnes néninek száraz, jajatlan be-
szédjét : 

— Enőkét elvitte a gróf, majd meg-
láthatod, ha akarod két-három hét múlva 
egy pesti utcán. 

Ábris bácsi, mintha semmit se értett 
volna dalolt tovább s Ágnes néni is tovább 
beszélt: 

— Zoltánt tegnapelőtt kicsapták a 
gimnáziumból, azóta nem láttam. 

Zuhanást hallottunk s ma se igeu tu-
dom ki vágódott éh Másnap bejöttek a szü-
leink s elvittek bennünket más kosztadó 
helyre, három kosztos diákot. 

SZARVAS VIDÉKE _ 

ft l>eH«SSzeotao4ráSi t a k a r é k 
be tö rő jé t e l fogták. 

Mult számunkban már m< g i r tqk , . 
hojry a békésszentandrási takarékpénz-
tá r szentandrási főtelepén betörök jár-
tak. A pénztáros asztalf ókját , amibe 
véletlenül nagy összegű pénz volt, fel-
törtek és a benne talált 15ÜÜÖ koro-
nát el 'opták. 

A betöri-s nagy ron^st ej nációt kel-
tett. A csendőrség nagy erő ve) iiidi-
toila meg a n ) omo'á^t, még pedig 
abban az i rányban, hogy a viszonyok-
kal ismerős, ill etve olyan vah ki követ-
hette el a betörést, akinek tudomása 
volt arró', hogy az asztalf iókban éppen 
a i éjjel nagy csszegü pénz van, n u r t 
egyébként ueui szokott Unir.i. Ez irányban 
a nyomozás a z o n b a n i.ern j á n t ikén el. 
A takarékpénztár igazgatója, aki kü-
lönben a sa já t jából azonnal megtéri-
t e ib az intézetnek a lopás által oko-
zott kárt, tekintélyes összeget tűzött a 
betörő nyomára vezetőnek. A betörőt 
a véletlen szolgáltatta a ha tóság kezére. 
A nyíregyházai i endörség ugyanis a 
pá lyaudvaron letartóztatott egy ittas 
embert , aki Budapestre akart utazni . 
A letartóztatott előbb Bordacs István-
nak, majd Horváth Is tvánnak mondta 
maga/, s inpgmoíozá^akor 13 darab 
ezrest, 12 százast é» nagyobb mennyi-
ségű ezüstpénzt, összesen 14290 koro-
nát találtak ná !a. 

A pénz eredére azt állitolta, hogy 
difznókereskedő, aki most adott el egy 
nagyobb rakományt. A csendőiség val-
lomását gyanúsnak találta tovább val-
latta, a mikor is a kereszt kérdések által 
sarokba szoritlafva bevallotta hogy ö 
követte el a békésszentandrási takarék-
pénztárban a betörést és onnan lopta 
a nála levő pénzt. E beismerő vallo-
mása álapján letartóztatták és kiszol-
gáltatták illetékes hatóságának. 

Bfráim. 

Már hosszura nyúlt a világon á béke, 
Hát jött a gyűlölség zordfeketén. 
Vérszomjas üvöltés . . . nincs menedéke * 
Többé a zsidónak a fold kerekén. 
Pusztítsd ki a fajtát, magja se kell. 
Nőjét, gyerekét gyilkold dühös ebként 
— Szószéken a papság menydörög ekként — 
A keresztréfeszitők pusztuljanak el I 

* 

S betörnek a házba; hol Efráim ül 
Emlékezet óta mindig egyedül. 
Hol senki se járt azelőtt soha tán,' 
Ott gázol a nép kincsén, aranyán, 
Szobáiba ront, szétzúz kirabol 
Mindent, ami ér valamit valahol, 
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És míg dulakodnak a dus aratáson, 
Efráim elillan. Szörnyű rákásou 
Verekszik a házban az isteni nép — 
Pallón, falon egy szeg sem marad ép. 
S hogy benn a kifosztott, puszta lakáson, 
Romon kívül immár nincsen egyéb, 
Efráim után száguldoz a nép 
Lihegő * adat üző. bősz kutyakép. 
Egyik hamar ott van a háta meget't 
S hogy eléri a roskatag innal, 
Nehezen, Liczegőn, fura kínnal 
Szaladó nyomorult öreget, 
Durván leszakítja ruháit s pőrén 
Maradott aszotias bőrén 
Szeges ostorral végigver egyet. 
Hosszában a hátán esik eredett, 
Vérző, panaszos esik és elesett 
A zs dó-. 

De bakója hátra Hevet, 
Hol zúgva közelget a szörnyű menet 
S szijját megeresztve. 
Másodszor is üt hátára, keresztbe. 
Harmadszor is ütne , . . ám szeme tágul 
S bambán a tfsido hátára lebámul, 
Melyen a vérező vonal nyomán, 
Szeges korbács szántotta bíborán 
A tépett bőrnek — csunva seb helyett 
Kialakul egy vérző feszület, 
És rajta, szomorú, tört fényű áldó 
Tekintetével a Megváltó . . . 

Martos Ferencz, 

hírek. 

A 4S as idők legkimagaslóbb és 
legmagasztosabb napját mártius idusát, 
méltó ünnepségek keretében üli meg 
Szarva«. Sorrend ben' adjuk itt a keddi 
egymást követi ünnepségeket. 

A polgári leányiskola Önképzőköre 
d. e. 10 órakor ünnepséget rendez, 

A tanító képző-intézet d. e. 11 
órakor a tanító képző dísztermében 
diszülést taft. 

A főgimnázium Vajda-köre az in-
tézőt tornacsarnokában d. u. 3 órakor 
nyilvános díszülés "keretében Ünnepli 
mártius 15.~ét. 

A Szabad Lyceum a városi szín-
körben fél 6 órakor hazafias ünnepélyt 
rendez, 

A 48-as függetlenségi pártkör a 
Központ szállodában bankettet tart. 

— A szarvasi Leány egye-
sület április hó első felében nagyobb 
szabású ¿Irodalmi délután"« t rendez a 
melyben hazánk néhány kiváló írója 
és művésze fog közreműködni. Előre 
is felhívjuk e rendkívüli élvezetes és 
magas színvonalon álló Irodalmi délu-
tánra a t. közönség figyelmét, 

é 
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— A „Szarvasi Leány-
¡fesulet" márc:us 6.-án sikerült 

•előadó gyűlést rendezett fényes hölgy-
közönség jelenlétében. A magas szin-
vonalon álló programm első számát 
Udvardy Sándor tanárnak „A szépről" 
való szellemes és tartalmas felolvasása 

:képezte. Magya • dalokat játszott cim-
balmon temperamentumosán Weisz 

.Juliska. Endrődi Sándor „Hazámról" 
c. költeményét nagyon szépen sza-
valta el Molnár Emma. Simkovics 
Mariska tiszta csengő hangon énekelt 
magyar dalokat líolioska Géza tani tó 
prtciz zongora kísérete mellett. Hálás 
tapssal jutalmazták BaPa .Jolán és Ha-
vi ár Margit által Erdélyi Zoltán „A 
nátha* c. dialógjának hntásos előadását. 

— Hazafias ünnepély A 
dicső márciusi napok emlékét a Sza-
bad Lyceum lelkes ünnepély keretében 
óhajtja megtartani oz idén is. Március 
]5-én, kedden délután fél 6 órakor 
a városi színkör helyiségében a kö-
vetkező műsor szerint fog végbemenni 
a lyceumi hazafias ünnepély: 1. Bym-
nusz. Énekli a férfi dalkar. 2. Március 
15. Irta Illyés Bálint. Szavalja Illyés 
Erzsike. 3. Négyes ének. Előadják 
.Péter Pál, Tóth Pál, Szerb Lajos és 
Lénárt János. Ünnepi beszéd. 
Tartja a lyceumi elnök. 5. Hazafias 
dalok. Előadja a zenekar. 6. Felolva-
sás. Tartja Rohoská Géza tanitó, ly-
ceumi titkár. 7. Ima, Énekli az ifjú-
sági dal kar. 8. Szaval Zolnay Márton. 
9. Tárogatójáték zenekiséreUel. 10. Ha-
zafias dal. Énekli a férfi dalkar. 

* 

11. Szózat. Énekli a közönség. A te-
temes kiadások miatt a imlyárak a ' 
következők; Páholy 1 korona. Az 
első 5 sorban ülőhely 20 fillér, a 
többi Ülő- és állóhely 10 fillér. 

— Ünnepségek. Március 8-án egy-
szerűi de kedves ünnepély volt a tanitókép- : 
zovel kapcsolatos gyakorló iskolában! Ni-
kelszky Zoltánt, az iskola igazgatóját név- j 
napja alkalmából üdvözölték s á IV. oszt* 
egyik növendéke osztálytársai nevében is 
szép bokrétát nyújtott át az ünnepeltnek.— 
A polg és elemi leányiskola pedig március 
8-én ünnepelte szeretett igazgatójának, Weín* 
berger Fannyinak nevönapját. 

— A szeghalmi közjegy* 
zőség betöltése. A dr, Nekulá 
•Gyula lemondása folytán megüresedett 
szeghalmi körjegyzői állás, mely épen 
nem tartozik a jövedelmezőbb állások 
közé s a melyet dr. Nekuía éppen 
azért hagyott ott: a mult héten ke* 
rült betöltésre. A hivatalos lap ugyanis 
közölte, hogy a király a szeghalmi 
közjegyzői állásra dr. Tóth Ákos ma-
tfüsiílyei közjegyző helyettest nevezte ki. 

— Előadás. A mult vasárnap 
sikerült előadást tartott a Szabad Ly-
ceum. Illyés Istvánnak az életbiztosi 
tá^ra vonatkozó tanulságos előadását 
nagy figyelemmel hallgatták a megje-
lentek. Ügyes volt Pyrczel Micike és 
Silló István szavalata is, úgyszintén 
Vajday Ilona gyakorolt zongorajátéka. 
Ma délután Szentandráson lesz lyceumi 
előadás. Hazánk természeti kincseiről 
fog értekezni a lyceumi elnök. Mellék-
számok szintén leszn -k. 

— Kinevezés. Dr. Aszódi 
Imre gyulai kir törvényszéki joggya-
kornokot a bajai járásbírósághoz jegy-
zővé nevezte ki az igazságüoyminiszter. 

— Katonai e!ef. Nagyban ké-
FZÜlödtek egyik magyarországi gyalog-
sági lak tanyában. Nagy volt a lótás-fu-
tás, takarítás. Hogyisne, mikor másnap 
reggelre várták a táboritok ur megér-
kezésé^. 

Eljött a másnap reggel. Éppen 
egy paraszt kap1 ár volt a laktanya őr-
ség parancsnoka, a poszton pedig egy 
oláh czigány baka állott. 

A káplár eleinte csak izgatott 
volt, de későbben már dühös, hogy a 
tábornok ur soká várat magára és 
emiatt ő nem lehet nyugton. 

Többször megkérdezte a cigány 
bakától : 

— Még sem látod azt a táborno-
kot ? ! 

— Nem. — Volt rá állandóan a 
felelet. 

A cigány baka, aki nem ismer 
nagyobb urat, mint a káplár, már előre 
sajnálta a tábornokot, hogy * milyen 
pofonokat kap most az a káplár úrtól. 

Egyszerre csak megérkezett a tá-
bornok, Feltűnt r.eki hogy semmi fo-
gadtatásban sem részesül. Rohan egye-
nesen az őrtálIÓ' cigány bakához. Meg-
lepődik, mert az rá sem bedén t. 

— Nem tudsz te tisztelegni ? ! — 
Eivalt a tábornok reá. 

Az lenézöleg néz végig a tábor-
nokon* 

— Hát ki vagy te ? 
— Nem Ösmersz te szamár ? Én 

vagyok a tábornok ? — Kapsz te most, 
régen vár a káplár ur l 

— Községek állami segé-
lye. Csongrád község kezdeményezésére 
a községek sorra kérelemmel járulnák 
a vármegyéhez, írjon fel a törvényho-
záshoz aziránt, hogy mivel a népesebb 
s fejlödÖttebb községek ís ugyanoly 
közszolgáltatásokat teljeeitenek, mini a 
rendezett tanácsú városok és igy sulyös 

- terhek viselésére kénytelenek, ugyan 
ugy mint a rendezett tanácsú városok, 

ők is államsegélyben részesüljenek, hogy 
igy terheiken könnyiíve legyen. Eddig 
Szarvas é,i Békés kórság részéről érke-
zett a törvényhatósági bizottsághoz ily 
irányú kérelem, 

— Uj hivatalos órák. Az 
igazságügyminiszter rendeletileg intéz-
kedett a kir, törvényszékek, járásbiró-
ságok és ügyészségek hivatalos óráinak 
reformja tárgyában. E szerint az emli-
tett hatóságoknál a kezelőszemé yzet 
hivatalos óráinak beosztása kővetkező 
lesz : Télen köznapokon reggel 8 tói 
egyfolytában délután 3 óráig.' Nyáron 
köznapokon reggel 7-tői délután 2 
óráig, Ünnep és vasárnapokon lélen 
nyáron délelőtt 9 —12-ig. Első tekin-
tetre ez a beosztás nem könnyítést, de 
sőt ujabb mcgterheltetést jelent a 
tisztviselőkre, figyelembe kell azonban 
venni, hogy a rendelet jogot ád a ha-
tóság vezetőjének, hogy ha nincs sok 
munka, a hivatalos órát "egy órávai 
megröviditheti, vagyis télen 8—2-ig 
nyáron 7—l-ig szabhatja meg. Ezen-
kívül a tisztviselők fele teljesít csak 
felváltva szolgálatot ünnep és vasárna-
pokon. Vagyis lesz kimenő is. Hir sze-
rint a segédszemélyzet — tehát jegyzők 
és gyakornokok — hivatalos órái is 
reform alatt vannak. 

— Utópárositás. A nagykő-
rösi m. kir. állami méntelep-parancs-
nokságá által Szarvason az utó páro-
sítás napja folyó március hó 2 l-re tü-
zetett ki. 

— A Szarvasi Hitelbanlc 
rtg. a tulajdonát képező téglagyárat 
társulva a Hirsch és Frank Budapest— 
Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntő rész-
vény társulattal gözüzemre rendezi be 
és „Szarvasi Gőzt égiagyár Részvény-
társaság" cég alatt 800 drb, 100 ko-
ronás részvényre megosztó 80.000 
korona részvénytőkével részvénytársa-
sággá alakítja át. Az uj gyár főleg 
hornyolt fedélcserepek, falitéglák és 
nyersfalazati disztéglák előállításával 
fog foglalkozni. A vállalat részvényei-
ből 400 darabot az alapitő Bank, 200 
darabot pedig á társalapító Gépgyár 
vesz át, íilig a nyilvános aláírásra bo-
csátott 200 drb. részvény erősen tul-
jegyézlététt. Á február 28-án tartott 
alakuló közgyűlés az alapító bank ré-
szére az alapszabályokban 13 százalék 
nyereményrészesedést biztosította, mim-
kásjóléti intézményeket alkotott és el-
rendelte, liogy a vállalat állandó al-
kalmazottai a Magántisztviselők Or-
szágos Nyu gdijegy esüle tébeu biztosit-
tassanak, az ezen egyésület dijszabá-
sai szerint számítandó évi díj felét a 
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válla'at terhéül állapítva meg oly ál-
kaimazottákra nézve is, kik a beié 
péknél esetleg már más nyugdijiotéz-
ményivél biztosilvák, Tudomásul vette 
továbbá a közgyűlés miszerint, az 
alapítók kinevezték a gyár igazgató-
ságába : Dr.. Glasíiér Adolf ügyvédet. 
Ja.nu.rik M. Pál birtokosi;, Ersnyák Já-
nos birtokost, Liska János tanárt (el-
li ök), Dr. Mikolay István orvost, Nagy 
László bankigazgatót ("elnök), Reitter 
Ferencz ínérilökot; Simkó Gyula ke-
reskedőt (alelnök), Sterbetz Gábor 
ban kfőtisztviselőt, Dr. Sziráczky János 
ügyvédet és póttágokká: Kepenyes 
Mihály és Sárkány Pál birtokost A 
felügyelő-bizottságba a közgyűlés meg-
választotta elnökké Salgó Miksa bank-
fökönyvelőt, rendes tagokká Dr. Be* 
lopotoczki György Orvost és Weiczner 
G-áspár vendéglőst, póttagokká pedig 
Liszka Gyula állomásfőnök és Lőwy 
Sándor kereskedőt. Az uj gyár üzeme 
va^ósziuü'eg május közepén indul meg, 

—* Fér a síneken. Viezián Pál 
csabai tűzoltó Mezöberényben rokonaU 
volt meglátogatni. A vasárnap esti vo-
nattal indult haza. Amig a vonat az 
állomáson időzött, rokonaival beszél-
getet a vonat folyósóján. Egyszerre 
azonban a vonat megindult s az erős 
lökés követkéztéberi Viczián két kocsi 
alá került. Egyik karját a kocsik ke-
reke leszakította. — Bielik János bé-
késcsabai munkás a vasúti állómáson 
foglalatoskodott. Az egyik kocsiból e 
közben kiesett egy deszka és azt fel 
akarta venni. Ebben a pillanatban a 
kocsit elindította s az esész tehervonat 
keresztülment a szerencsétlen emberen 
Hálva húzták ki a sinek közül, 

— Az idei iitóállitasoJc. A 
honvédelmi miniszternek a vármegyé-
hez küldött egy rendelete szerint az 
idén az exlex miatt nem lesznek so-
rozásoké Most a miniszter égy pótló 
rendeletet küldött le, amely szerint a 
szokásos utóállitások március és ápri-
lis hónapokban mindig az illető hóna-
pok 20 ik napján lesznek, Megismétli 
>a miniszter azt a rendelkezését is, 
hogy az exlex állapot beíejeztéig sorozni 
csak osztrák alattvalókat lehet 

Túlságos kövérség minden-
kinek kellemetlen s minden elhízott 
embernek az a legfőbb vágya, hogy 
lefogyjon. Ez azonban az egészség 
gyengítése nélkül csakis ugy érhető 
el, ha a beteg minden reggel éhgyo-
morra körülbelül egy pobárnyi valódi 
Ferenci Jó^á^Z-keserüvizet iszik 
Gyakran már 3—4 heti használat 
Után meg lesz az eredmény. A zsirtö* 

mngek nyomtalanul eltűnnek, anélkül, 
hogy az életrendet a légkevésbbé is 
meg kel lenné Változtatni. Ha azonban 
a beteg az ásványvizivás után még 
égy félórai sétát is tesz, az eredmény 
még gyorsabban fog inutatkozni. A 
Ferencz József-keserüvizfóiTásók Israz-

•"'. ' I r 

gatóságá Budapesten van. 

K ö S z ö o c t o y i l ^ á o i t á S . 

Mindazoknak, kik megboldogult sze-
retett jó anyánk temetésén megjelentek 
és részvétük nyilvánításával igyekezték 
mély fájdalmunkat enyhíteni, fogadják 
ezúton hálás köszönetünket. 

Dáráf>y B(la. 

ii 
ta D É R I Á R M I N M 

II 

állatorvosi rendelését a fő uton 
(Konstantinovícs házban) 

megkezdte. 

2 — 4 

^ pattanás, kiütés 
slb.a li:itfi1s«UrfíílínÍnd-
két rtemndl, különösen 
á kifej uclés ídókö'dban 
fordul elő s íu arez rüt 

kínézésdt okozzák. 
Falust nézetek szerint a javulás a többszfirí vér-
tisziitő teanedvek élvezése állal várhatrt, amely 
azonban a reményeknél többet nem o ert 
éppen fiától szoiíd egyéneknél a vér ro.w. beteg* 
séjfger]esztő anyagokat alig tartalma/h.» t m!di& 
míg itt egy valóságos betegségről van szó« mWy-
nek kezelése természetesén az orvos kft/.'t'inti* 
Kőüése a m ú g y i s szükséges. Tisztán ko/ineiikjíl 

léhétölc£ mefea Vízben a 

a használati utasítás szerint. Ha a btfr létrám-laní kezd. a kor a szappan használatával egy 
Ideig fel kell hagyni s csal; Z n c k ^ - > M p p « ) i és Zuck'»Mcr£m használatával egvcicmbcn alkal* mázunK mindaddig« míg a bőr snná lett« amely Után ..a Z u c k e r - f ^ l e a t a b a d . g y ó | y a ^ a p p a a használatát ismételni kell. Ezen eljárás betartása nagyszertt eredtnénynycl jár: MHesser, bőrzslr̂  pattíinás, barna folt stb rövid időn beim eltűnik, a bűr sima* tiszta, puha, gyö u'éd, egésxíéiíes és feszes lesz. liotfy a bhj vissza ne jöjjön, a 
Z a c k e r - f é l * s z a b a d , l y ó g y a i a p p a n , a Z u c k * ^« krém és a Zuck»»>*-«zappan állandó használata 

Tgen ajánlatos« 
Á megrendelésnél a következő különbségre kell Ügyelhii ^ 
Z u c k e r s z a b a d . 35 0 / 0 -OS g y ó g y a z a p p a n j a a l e q -hathatösabb és legnagyobb. Darabja 2.50 kor, 

y Z u c k e t - » s a b a d , f5%«os s y ó f T B s a p p a i i J a hatosá-ban és mennyiségében gyertgebb, Darabja l kor. 
Ehhez valő Znck̂ krAm (zslruUhitő) a bőr-krémék gyönge. Egy tubus ára 2.5Ó kor., kis tlfrus Í2S kor. 

Kapható: 
Mezőtúron: Göllner Hugó gyógyszer-

en. 

Értesítés, 
Van szerencséqi a nagyérdemű • 

közönség becses tudomására hozni, h o ^ y 
az „Osztrák magyar monarchia I-sö ált. 
tisztviselő egylet^ képviseletét átvettem. 
Elfogadok életbiztosifcAst, kiházasitást és 
járadék stb. biztositAst. 

N̂ gcs tlestvL'SéllS^ üa yBtoftttEtatnieik. 

Tisztviselők nevezetesen: állami, 
magántisztvisélők^ tanitók, tanárok, lel-
készek, orvosok, ügyvédek, építészek, 
gyógyszerészek az életbiztosítással együtt 
tagokul is felvétetnek, ami azon előnyt 
nyújtja, hogy az illetők gyermekei ösz-
tőndijban, maguk pedig a tagok gyógy-
kezelés, illetve fiírdö segélyben is résza-
sülnek. 

m. kir. adótárnok, 

2 — 3 1. Gróf Cááky Albin-u. 74. s z . 

I. ker. Gróf Andrássy 
utcza 137 számú ház 
örök áron eladó. Érte-
kezni a tulajdonosnáL 

Miért legjobb és miért legolcsób a 
Sztrakarféle Mentből fogszappan ? Leg-
jobb azért, mert kellemes izü fogszap-
pan a fogkőlerakodást el-
távolítja, száj savanyu és 
rossz izét fel/risiti, felüdíti, 
végül átható desinficiáló 
erejével a fogszuvasodást 
megakadályozza. Legol-
csóbb azért, mert minden-
napi használat mellett is eltart s ere-
deti hatásából állás közben semmit 
veszít. Kapható gyógytárakban drogé-
riákban 1 koronáért, 3 darabot 3 ko-

rongért bérmentve knld 
Sztraka gyógyszerész Mohol. 

Kapható S z a r v a s o n : (Medveczky utóda) 
M i k l ó s P á l gyógyszertárában. 
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Szarvas , , ind. 
Kisszénás érlc. ,, 4 14 
Orosháza éik. „ 5 35 „ 
Mezőhegyes erk. n. 7"55 „ 

•Mezőhegyes ind, — — n 
•Orosháza ind. é. 5'55 „ 
Kisszénás erk. n 718 „ 
Szarvas ?rl<- » ® » 

• - ind. „ 8'44 „ 
érk. „ 9'30 „ 

2 29 n . 1215 n. 5'40 
» 315 „ 1-08 é. 6*28 

Mezőtúr 

A na 

1*27 „ 6 38 
2 12 „ 7*25 
3'26 „ 8 40 
5'40 „ 

918 é. —• ~ 
1117 „ 6*07 
12-29 „ 7 1 6 

1-26 „ 813 
1 44 „ 8.23 

2 30 „ 9 1 0 

idő reggeli 6 órától esti 5 óra 
59 percig terjed. A számjegyek előtt levő 

hetük é. = éjjelt, n. — na 

NAhai Sőrés Karoly 
306. számú Szent 

II. k. 
Is tván 

király-utcai háza eladó. Tu-
dakozódni lehet: Rómer Pál 
asztalosnál. o o o 

— 4 

3 — 3 

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

Réthy Sándor urnái. — 

NCiszár A. 

¿iram 

lakás, buforozott szoba, üzlethelyiség, 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, Büdape&t, 
2ril>yi-útcza I. <Sre£l)án) pa lo ta . 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, eladására, cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett útbaigazí-
tást, felvilágosítást ad. E czélra külön 
informatiós osztálya van. VáíaSzbé-

Legmegbizhatóbb vállalat. Első 
rangú ajánlatok, 

\wj 

A n. érdemű közönség tudom . l o / / m í i , mikéi.t Szarvason 
Deák Ferencz-utcza 430 s/., a . ) a"rcz-fém házi 

»/•' r r 

nyitottam. Elvállalok raindoniuMnü o-i műszerek, ollók, beret-
vák kések és bárdok él'-sitésen. i n v.kodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés és a ké-es p < mi tnhb ''agy műhelyben 
szereztem, nyugodtan állithmom. lcv h téren a versenyt bárki-
vel is felveszem. Műszerek, k»*s , n .k javítását és élezését a 
legjutányosabban és » nwgren le «ek megfelelően eszközlöm. 

Szíves pártfogást kérve tisztelettel 
Fragkó AodráS késes és műköszörűs. 

HIR 
özv. TAJBER GUSZTÁVNÉ közhírré teszi, 

hogy a maczózugban a legkitűnőbb fajú szőllő 

oltványokkal beültetett szőlős kertje, valamint a 

legnemesebb gyümölcsfákkal beültetett fás 

kerlje és puszta földje jutányos áron egy tagban 

vagy parcellázva is eladó. 

Vermi szándékozók forduljanak: 

Or. Salacz Aladár 
ügyvéd úrhoz. 

H21S 

f e s t t e t s z é s £zerii>ti SziQre vagy vegyileg t i sz t i t 

kelmefestő és vegytisztitó Szarvason 

1 É 
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Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-

Gyoma SZARVAS- Kondoros. 
czipök müízléssel 

készíttetnek el. 

o 

ü (áx Árpád haz^helyís&gben), a hol a 

anyagból núuzlíssel készített modern szabású czipök kaphatók/ 

Megrendelésiek a láb természetes felvétele után (uj elj*Wis) kü-

gonclclal (b Ízléssel készít tétnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miu tán a 

! 

N ' ^ y Mélt. Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása révén t.onuU 

m i iyoztani a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

Tiszta, fioorp és n jodero n?öoka az irányelven?. 

Kérem a nagyraö-ecsöU közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
czipé&z njeSt^r, 

Ï « 
Jó meghallgatom és oJhiszem ha vesz 
azok b ól az illat bmw k b o 1 m v I yek 
L1TAÜSZKY PÁL Mrász üzletének 
kirakataiuln lálhatók. 

: Eu y teljesen uj .ti? le ti ; 

i s ĉ ry 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzok 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatók. 

esz közlöm, úgyszintén 
rendes talpbetétek, 

parafagyökér 
és remezből kaphatok. 

hzabadkézbfi 

Ci m a kiadóban. 

Sçbwar tz Zakar iás grant-, sye-
nlt, márványai rem ¡¿kek valamint épí -

tészeti kövek raktárá t a Lusztig-féle 

házból áthelyezte a Kossuth Lai os-ut-

cába, a Klein és Schlesinger fatelepére. 

m, 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16, 

S A M U E L A P O L F 
k ö n y v n y o m d á j a , k ö n y v k ö t é s z e t e , k ö n y v - , p a p i r - é s i r o s z s r k e r s â k e d s a s 

Jut M XX R Y A S 0 I . Beliczey-ut 9 szám. 
ĉ jj 

Kö nyvnyomdámban 
mindennemű könyvnyomdái 
munkák, u. m.; báli meg-
hívók, eljegyzési és esküvői 
értesítések, névjegyek, üzleti 
kártyák, levélpapír és böíité* 
kok, számlák, falragaszok, 
körlevelek és gyászjelentések 
pontosan és jutányos árak 

mellett készíttetnek. 

i Könyv kö tesz etem b en 
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! 

i 
K ö nyv kereskedésemben 

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. 

<9\ 

„Szarvas és Vidéke" kiadóhivatala 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason. 
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