
Bplic*y-utca 11, szám, hova a lap szellemi részét illető 
közlemény ok küldendők. — Kéziratok vissza nem adatnak. 
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Belieoy-utca 11. szám, (saját ház), hova az előfizetési 
pénzek intezendok. — Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
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A „SZARVAS és V I D É K E " jelen számá-
rul bevés i pályafutásának negyedik évfolyamát. 

Ai a pártfogás éo érdeklődés, melyet a 
köj5önsé{j esea idő alatt iránta tanúsított, a leg-
nogjobb éo legerősebb bizonyítéka annak, hogy 
6 láp megfelelt hivatásának : istápolni a jogost 
éfl méltányost, kielégíteni a közönség jogosult 
követelményeit. 

A „Szarvas és Vidéke" minden hét vasár-
napján jelonik meg. Közöl vezércikkeket, érde-
'fc^n ¿óraikat, ^Csarnok" rovatában mulattató 
ftprónágokat, a leghűbben heti újdonságokat, 
fcöagwidöflájji » egyéb közleményeket, valamint 
jutónyon áron hirdetéseket. 

A „Ssar?ai és Vidéke" munkatársai nagy 
«KÍmmal vívanak ugy a vidéken, mint helyben. 

Nősítik : Benlca Gyula, Bartos Gyula, Ben-
twr Sándor, Cserháti, Faragó Henrik, Fischbein 
Scnöy Mrabovmky Lajos, Justh Zsigmond, ICő-
v&xy Álbört, Kántor Imre, Kontúr Béla, Kollár 
János, László Rózái, Isiska János, Neu Sándor, 
Pácai Mihály, Baffay Fe renc , Sass Ede , Sza-
hoteóká Mihály, Székely Huszár, —sch •—a, 2T. L* 
Tdih József, Újlaki Antal, Vemer László, a „ Bé-
Memegyei Közlöny" felelős szerkesztője, etb. 

A ,3xarva« és Vidéke" kiadóhivatala azon 
nőiból indulva ki, h o j y minél többen szerezhes-
sék ni e j a lapot, jelen nagyságra változtatta s 
énnek árát, ujeVtől kezdve, öt frtról négy forintra 
srtáUitja le. 

Ezúttal lapunkra uj élűfmtésl nyitunk s fel-
kérjük mindazon t. előfizetőinket, leiknek előfizetése 
a viai számmal lejár, hogy azt mielőbb megújítani 
szioeskedjeriek, hogy a lap szétküldésében fennaka-

m >W hÍ'i 'imvm/c. 

De hát helyesen mondva Aristo teles, hogy 
„a remény a élő álma". S mivé is lenne az em-
ber remény nélkül ? Elünk, tehát remélünk. És 
e reménynek hangulata kerget ma mindnyájun-
kat abba a konvencionális bókba, mely szinte 
untatni fog ma b e n n ü n k e t , mikor hol igaz szív-
ből, hol zsebünkre appelalva, hangzik fel az új-
évi kivánat. Mosolyogva néz ma mindenki az 
ifjú felé, mrrt olyannyira igaz Jósika Miklós 
mondása, hogy a remény legyen az a leghihe-
tetlenebb s légcsőd ásabb, azon arányban növek-
szik, melyben a szenvedés súlya a kétségbeesést 
látszik megközelíteni. 

Nem is való ma az általános hangulat sze-
rint a pesszimistikus hang. Aki teheti, engedje 
át lelkét tartalék nélkül a reménynek. A polgári 
társadalomnak ma van az ő igaz normanapja, 
melyen a remdnv nagy lánggal lobog. Az em-
ber humánus vágya szinte óhajtva áhítozik azért, 
hogy minél kevesebb legyen a remény és minél* 
több a betelt vágy, polgári megelégedés. Szinte 
óhajtva lesi, hogy a mai sivár' helyzet gyors 

A homokóra felső kúpjából csak egy por- átalakulással változzék át azzá, a mit most saj-

Azon L előfizetőinket pedig, kik előfizetési pénz-
zel hátralékban vannak, hátralékaik beküldésére s 
előfizetéseik szíves megujitására kérjük. 

Tisztelettel : 

Á nSZARVAS és VIDÉKE" 
KIADÓHIVATALA. 

A )} 
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es " előfizetési ára: 
. . . . 4 fii, 
. . . . 2 fii. 

. . , . 1 frt, 
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szem hult alá az alsóba és milyen fontos ez az 
egy porszem a mi gyorsan elö, sietősen agoni-
záló időnkben ! Ha fenvirrasztottuk a zsémbes, 
de gonclfeledt niulatozásaal elölt Szyl vesztért, 
mikor az óra tizenkettő felé mutatott, egy gon-
dolatvillanásfial áttekintettük a billanzot. Kétség 
és remény! Csak a vesék vizsgáiója tudná, hogy 
a mindég cber ellenőrző, a lelkiismeret milyen 
hangulattal engedett a verejtékes, avagy mo-
solygó uj esztendőbe. 

.'¿'«-TjwuaiFCfm—ti- i 
I 

4 m i m k M I I T A E G A J A . 
lenek: csupa kétpiculás mnnismatlka volt, az új-

pesti hatosokat jüleutékfmyon képviselve. Kegy teljes 
leereszkedéssel bacsájtoM el magától a szerkesztő : 

— Édes merinói, illetre íicininői tudja mit ve-
gyen rajta; egy ujevi malacot. Az újévkor egy családi 
szimbólum. Menjen kedyo.y tárcaíró, most éppen piac 
van, lepje tuog a kedven nejét 

Beléptfim a szerkesztőségbe mint <jgy Kuzarek és 
kiléptem belőle mint HMiáwy Bahunbér az ablakfüg-
göny palástba bujt Báthory Isváu. így alákitolt engem 
át az ujpesii ínunismathikn. Elszántan (őrletteni a l,i-
tyek-hityakban a malac-vásárra, de útközben egy cak-

-A. m l 
— ' Elbeszél i egy ké t ségbeese t t tárcaíró. — 

— 1. i S a a m a és Vidéko" eredő ti tárciíja. — 

Tamás vértanú püspök ne vér o ke rósz teltetett az 
anyám. Szinte a jövőbe látott az ódos anyám, én sem 
adóci alább & karosztéuysóg alsö Tarnál vértanújánál. 
Osafe Mi dolgot omlitek: keresztapám váltig magyar 
aápl&nitájáök kivánfc taníttatni, Élcmedntt koromban 

bou^rftttáV, hogy lépjek fel egy biztos kormány-
párti kejtölöfcben. így lettem én földnólküli-Tamás. 
JS^yób pechjeimról hallgatok. Mint méltóztatnak tudni 
(3» a<öv>nftpom dacoinber 29-őrc esik, ezen a napon mé-
.lAbnô n billog:fcym a szerkó«ztőségbe. Bossaut állok az 
omboriffógen — gondoltam — irok egy ölyaü tárcát, 
GTSOlyböa cx összes Xaniri aüíigotek lakóit kiinisztitorn. 
A B̂ QrkdBitÖ we£/ízólit: 

— A^uiaór Tamls ón önt mo^löpoiti. 
—• Talán a* aíjulnór elönévvol ? 
— N«ra ami , b*uom cxzol a kis ronumerációrt\l, 

a iftTenftpján. 'Rsiuóldr/j, ezatáii jobb láreákat fog irni ? 
Tnk,ör*y íjóráutl még "em. íisiuált kétségből! • 

. arcot, míiit ón «rrc. De félre nobi. is bUH/keség. 
etUü a L'önuiúoráciőt, tíngva momlom i ualójáti cselekszi ós boldog mosolylyal veti magát kar-1 — Verjen meg az te 

nosan nélkülözünk belőle, legyen ideálissá újra 
ez a kor. Ilégi eszményeink ne jegecesedjenek 
b« és ne foglaljon közéletünkben mindég na-
gyobb ós nagyobb hatalommal tért a legvadabb 
utilitarianismus. Hogy ne tanuljon a mai nem-
zedék bizonyítványért és csak kvalifikációért 
Dolgozzék csak pénzért. Hogy a stréberség mi-
níVfüitessék jövőben megvetésre méltó bűnös üze-
lemnek, ne pedig dicséretre méltó ügyességnek. 
Hogy legyenek, az istenért, ideáljaink ia, e köz-

jaímbu, A jak árúi pedig gTiliásszerűIeg csorog le az 
a/, ódai lendület: 

— Boldogg-A tettél Tamás! Szó sincs róla. — A 
MesAĝ m meíi'ŝ iiiraisitőei) fitymálta ujévi klenodhi-
nniük a t (a melyért Itajhí hányan fognak meghalni a 
tárcalmba n.) 

— E/A te vetted, te . . . Tamás?' 
- Kn . , . De mit akarsx ezzel mondani ? 

A t e l e i m nem mondott semmit, hanem jelké-
pben remitoU? .-irt mint. a záporeső. Ha a nagy zsi-
lipül msgjijítjuk. tJii.̂ itidíil az ár: a hat gyermekem a 
jerikói r-atíihíuf /mvíwoh lármáját imitálta, Az össze-

. , M . « ' t r< i, r . u t , ^abalyjjdíiit csal-ah «zctmaban őrült korgestoel sza-rirzda mellett riiíftttem oh i.s az .ablakból olv kivárni-; • it , , , , . , . , t ,, , , , JgtiluotUm b-í ^íbjt mmt vahihii drámai hős. tosan, oly brtjolMt mosolygat «lem \ gnljjlá-lorttt dis/.tu) í Q 

jelmezben, hogv ^int „izlés^^ lárcniró nem is solui^l * '->'Av: a , ü t : ^ ^vab>uu vórbeborult sze 
tépelődtem a feleU, bogy ne inkább ezt v^gyem-ivm^?; W t í k k o L A ^ ^ ¿ » v ^ m sz.dgáU vele. 
Végre h ez ejíy iüreJmes ós cmniva'ú mnUcDoslca, • • : ,;,vi malac hetim kapar uom pedig 
a másik ? . . A fél tucat gyfrini-küuj ód«, lenne a rnvi-! előrö, A jóvo rv^tn boít'iJn uk semmi, 
Msátőí. Kidzolten), nmíácol: a lakAftomrív müittoivK [ ííJgy e^nhidí i.zeyiin köretében tanultam mo" rns 
Otthon aztán olyan titokz^Ws voltam mint .Paudora, ujévi hibmia;, h.»:?y nz tijevi malacnak dőre kelfka-
szolénct'j?.. parní. 

i ^ i s í e r o t t é l r . 
Yégre jutfc a fehérktiionyös édossög-gyakornok. j 

Az üvegtáblán mosolygolfc a griliás mnlae. Esztikét • 
ekkor mosdatta az anyjuk, da mégU az künyein ke-,1 Kezeit az f !/- emelve, Icönnyezcí Sííemekkel, 
roaztül mosolygott as nj jóvotén.yrr'. k föleségemröl j ktHségbeesAsiól rnuie hangon csak annyit tudott 
azt képzeltem, hogy a griliáa láttára egy vígjáték íi-1 utána kiálltani: 



éiet pedig ne legyen sivítr pletbarc, jótotteink 
m legyenek nyilvános köszönetet; és kürtölést 
igényre tattól*£ adva. A demokrácia, ereje pe-
dig tömörítse a most erőtlen kicsi társadalma^ 
mely egységesen dolgozzék hazafias és kulturá-
lis célokért. 

Mennyi .fölfakadt vagy és mennyi szép re-
mény ! Mi teljesedik belőle, mihez visz köze-
lebb * biztatva fölvirradt itj esztendő ? — sen-
kisem tudja: de remélünk, mert György Endre 
szerint az iclcalismus uralnia visszatér a külső 
világba. A belsőben ugy is háboritlnn, örökkön-
örök uralma. 

> •• * 

És mintha nem csuk a íatalizmusra, lenné-
' ríek fektetve reményeink.. Magyarországban, a 

közszellem emelkedőben van. ha kormányosaink 
X kedvező időt fölhasználva, — mint az ügyes 
lég-hajós teszi — néhány alkalmatlan nehezéket 
kidobnak, nagyot fogunk emelkedni. Bi «látva 
indul belső konszolidációnk nagy munkája, mert 
nem nyűgözik meg pártbéklyók és nehezék;k. 
A magunk pátriájának megoldásra váró kérdé-
sei tekintetében is bizva-bizunk, hogy azt jelen-
tékenyen előbbviszi ez az ifjú esztendő. 

Beméiiy és ígéret napja van ma. Kemé-
nyeinket kifejeztük e sorokban, végül a magunk 
részérói is tehetünk egy Ígéretet, hogy az uj 
évben is rendületlenül fogunk küzdeni azoknak 
az eszméknek érdekében, melyek ki un kába indi-

SZARVAS és V j ^ K f r 

de a kiben a czél iránti jó akarat meg van, az egy 
gyermek-előadásra hírlapi értesülés után is olmegy, a 
ki gedig nem akar, az megbír óra sem megy cl. $ z 

alommal ül lehett mind a kéj. eset fel ott gondol-

Vajha ennek az crnek csak. "nagy sikerei-j, 
ről lehetne beszélni! 

Xrévél a s z e r k e s z t ő h ö z . 
T. 8 z e r k esz J tő u r l 

Jézus azt mondta: „Ereszszétek hozzám a kis-
dedeket, mert ilyeneké mennyeknek országa". Ha ma 
testben élne é* hozzánk szóibatria, Magyarország gyér-
mök halandóságán régig imzve még tahin azt is 

(Közben, — emlékezetül — megsúgom, hogy a 
műsor: ének színjáték, szavalat és él ot-képekből volt 
össseáJlitva, melyhez a szereplők mind ujonczök rol.tak 
és a műsorba nyomtatott apa az előadás előtt 3 nap-
pal odébb állott. Sebaj! — mondák a kíésikék — 
segítünk a dolgon és ugy is le t t ) 

Ho de lássuk, hogy hangzott a közvélemény az 
egyes szüneteken, lia már nem hallhatjuk. 

Az én.ok-tcrez«k tetszésbon részesültek, mit az Ősz-
pontosul t figyelem mutatott legjobban. 

mama nevenapja" szereplői, igy: a komoly, jó 
család-apa (Böszörményi lika), a családi szeretetnek 
örülő szelíd mama (Vig Érni), a család örömét előse-
gítő nevelő (Győri Margit), a szülői saei e tétben ügy-
mást felülmúlni törekvő testvérek Ilus ka, Jenő (Bu, 
zeskő Margit és B r Mészáros Mariska), a saerény 
szorgalmas Pali (Saja Mariska), & rosz tamiléból jóvá 
lett Vilmos fPáczai Teréa), a betegségből felgyógyult, 
apja állal titkon haza hozott Berta (Győri Ida) szere-
ptíikbeu — sngó nélkül — egytől, egyig-, otthonosak 
és igen kedvesek voltak. 

Ki élőiében először szaval, rendszerint nyugtalan, 
ezt nem mondhattuk Böszörményi IIkáréi, ki a gond-
dal megtanult költeményt hangsúlyozva, jő sikerrel 
szavalta eh 

Az életképeknél egy kis pech is kerüli. A. buda-
vári honvéd-szobor bemutatásánál használt bíborszínű 
tűz-készülék, - - mely Öcsödön k é z ü l t — nagy füstié-
vel kellemetlenséget okozott. Igazán a -18-49 ro emlé-
keztetett ! Tanúság a Yidékieknak; tűzszerésztől kell 

t a görög tüzet yoiibí, ha mindjárt Budapestről hozat-
juk is. 

Ezért bocsánat, a kővetkező felöl fizetésekért; 
Győri Jolán és Etelka 40 kr Kaufmann Zseni 1. frt. 
Mészáros »Sándorné 1.0 kr. Tönkó Gyula J5 kr. Kállai 
Kerenez 70 kr. iij Oláli Antal 20 kr. Paulai Viktor 
70 kr. Bnzeskó János 20 kr. köszönet, valamint köszö-
net a Dr. Weisbrun Ignáez úr, Hacker Mátyásné os 
nt. Oláh Antalné ániők állal küldött ,1 — 1 frt. i l lette 
70 kr. újszegekért. 

Kik l^díg e 0 frt 15 krajcárt belépti-dijaik kai 

Vasárnap, december 31. 1893, R^N ^•^JTRNSJÍAIIVGJMI'^RJWIMJN w.V̂iH'immMi* 

nioadaná: ereazszétok, hadd tartsam nmg tinektek 
Ízér t irom és kérem én is önöket fogadjanak el egy; ?7 frt kr. összegre növelték, lás*«1k örömüket minél 
kis Tideki tudósitást ; a kifdedekért Lett, — „wesödi-
gyemekkör munkásságáról. 

Becses lapjuk egyik száma hozta, hogy Öcsödön 
az itt állítandó ,.óvod.iw tökéjének gyarapítására gyer-
mek- előadás le&z J 8 ÍJ a. decz» lió 25-éri. Meg W volt. A 
mélyen tisztelt kiadó Sámuel Adolf á r 60 drb. csino-
san kiállított meghívót küldött — díjtalanul, melyért 
a kicsikék küszinetlikot küldik ez alku]ómmal. 

Nem sok volt a meghívó arra, hogy egy ilyen 
alkalomra minden üleick«* ember külön meghívassék, 

előbb az uj óvodában, melynek létesitóséhoz, nemesük 
a köteles ,vad¿-fillérükkel" járultak. Szíves tisztelettel 
a »Szerkesztő úrnak kész szolgája 

Öcsöd, 189 ti. decamber 20. Novus. 

i u j s a g ? 
— Boldog uj évet kivárniuk olvaaóink-

nak, munkatársainknak i 
_"_.•••- -I - • • - -t- —— - —. -

— Saemólyi hir. Janaouics Pál mpjyéuk alis-
pánja megrongált egészségero való tekintettől hat fcatíi 
szabadságot vott. Őzabadaig ideje tartalmár* Éörrény-
szeriuti hülyéttose dr. Fdbry »Sándor megyei főjofjr.é 

— EaktyyŐ. Varga József debreceni er. rrf, 
egyház kántora, főjfymnasiuraünk egykori jeles tavira, 
»Szarvas és Vidékénekk rojt szerkoaztője tegnap, á«c, 
30-án délelőtt esküdött hűséget arájának, P41 iSr©IU 
úrhölgynek, Boldogság kisérje életükben! 

— Meghívó. A. szarragi Önkényt®.i tűzoltó «jy-
let által íSzaryasoH, I89é. évi január kó 13-áu esem-
haton a „Bárány" yeudéjfló helyis égében saját pévn-
tára javára rendezendő zártkörű tűzoltó b l̂ra, Öréf 
Bölzá GGza elnök. Mayer ^ngyes; pénztárnok. 
Lambcrt, (i'rüber Géza, Gyurik £ál, Kásór JCIemec, 
Polrie József, Pollák Béla, Sinkorits Istráa l»AlbisoK-
sági tagok. BeJépti-díj: Személyjegy :i frt. 0.tal4dj©5y 
^ frt.—Az egyjet míiküdő tagiai a majjuk résaécftl 
belépti dijat nem iizetnek. Jfelillfizetések köszÖAQttel 
vetetnek és hirlapilaíi: nyugtáztattiak. Jegyek elfré 
ráltbatők Réthy Sándor és Tajber Giuztáv urak kê  
reskedésóben. JSste a pénztárnál, kezdete 8 órakor. 

- Képviselati közgyftlós. xV rárosi krpTi-
selőtestíilet pentek délelőtt 3 órakor közgyöléat tartolt 
Tárgysorozat: 1. Községi tözi'endószeti 3zabályr«míftle4r 
felolvasása. lJ. Községi szabályreadcJát az épitkv 
zéxbftz szükséges föld hord ás helyeinek mégha tárccísá-
róh 3. Vármegyei felmentő határozatok bomutatása tr, 
189f2-ik évi valamennyi községi számadásokat íllttólag. 
4. Vármegyoi határozat az 1S9-1- évi közlwltaéjvett« 
s a községi közmunka előirányzat jti ráhagyását ilUtft* 
ieg. 5. A községi vírilíá k.épvi«olók névjegy sekknek 
bomutatáSva az 1.894 évre. ö. Intézkedés a regala köe-
birtokossági vagyonok jörő évi kezelését illot^Uf. 7. 
Orvos-rendón jelentős november ívöWh 8. Vármtgyti 
közigazgatási bizottsági határozat a községi óvónők 
éri Jizotésének megállapítását illetőleg. 9, I)r. Sálaex 
Oszkár kérvénye a Szarras kíjzsóg ás a rogalo kBsbir 
tokosság, közt folyanuitban volt zárlati agyból felmorftlt 
költségek óirgyábiUi. iü. Közséjii esküdtek, folyamaá-
ványa a 7 hónapon át Uresebesbeii volt egyik esküiH 
állás femnaradt íizetésének közöttük leendő folosztása 
tárgyában. II. Szontandrás község átirata yá.i ár tartisi 
joga tárgyában. 12. Kir. pénzügy igazgatóság ¿h i f i 
szimu rendelele a községi föhlndtf felosztási jogyxék-
ben felderített eltérések holyroígazitása tárgyában. 

— Oöáky Albin, iíitltuszminísztcr lemondáía 
isniét akuttá lett, de e tukintetbeu ma még bixioi ér-
tés iiíéso senkinek sínes. 

— Vámszedesi jog. Az tfcsödi hídon éráam-
leges intézkedésig a kereskedelmi miniszter meghess-
szabbította a váaiszedési jogoL 

— Állami mónok. A i'öld mivel ói agyi «ífeir 
Minisztérium az 18̂ 4 éri fedeztető idényre rártüTiab-
nak 5, P. (Jsabacaüd részére 1 ós Tóniszállás réaaéri 
szintén 1 állami mén tartását engedte meg. 

Azután utat tört magának a tömegben s oda 
akart roskadni a lemplom elüát álló diszfi'gat elé, 
iiielyre Mezöhollősi Felmr László huszárfőlnidnngy kii 
fogástalan könnj edséggel segítette fel a feleségét, k ^ 
ivek az imént c o k i u l t örök hűsóget. 

Durva bM'szo'ga rúntclla vissza s gondoskodott 
róla, hogy nagyobb botrány no turténjék. Nem is tör-
tént. Mire a szegény, rtrr zkető leány magához tért, 
már a nászkiséret utolsó kocsija is elrobogott a nél-
kül, hogy ott csak valaki is észrevette volna. 

Belámolygolt a tumplom o.tárához, imára. Kulcsolt 
kezekkel roskadt a lépcsőkie ^ ott ísmélelgotte egyre t 

— Verjen meg az l*ien! 

Mezőliollősi KehOr László meghallotta azt az át-
kot s meg is rendült róle f-^y pJlauatra A másikban 
már édes szavakat huto&oit, mennyei boldogságot 
jgévli annak nsszruvimh »ki csak azért .nem csaló* 
doít bonne, mert alig ím perc tfta az övé. Mohó Sze-
mekkai, Jángoló arccal, feszült iigyelemmol lésto mln-
den szavát'^ a gyermekasszony s tulavadő benső üröm-
mel súgta vissza*. 

— Boldog^ nagyon boldeg Vagyok, édes Laci. 
A fóhadmigy elégülten mosolygott. Bizonyos volt 

hite, hogy felesége egy szót sem hallott annuk a sze-
gény leánynak kétségbeesett átlcozédásából, a kinek 
valta képen nincs is .oka kétségbeesni hiszen gavallér 
módon gondoskodik róla, s ezentúl még többet is tesz 

érdekében, csak épeu a nevet nem. adhatja oda gyer-
meküknek. De mire való is voliia a z ? így jobban já r t 
a gyermek, hiszen ha nevet ad neki, pénzt aligha ad-
hatott volna, már pedig hangzatos névvel a hunyó szá-
zad végén nem lehet gyermeket nevelni. 

Aztán az anyját úgyis megunta már. Gyakran 
terhére volt naiv hitével, mély imádatával, végtelen 
gyöngédségével, ellentmondást nem ismerő engedelmes-
ségévely s falán nem is szerette soha igazán. Házas-
ságéi is c. ak akkor Ígért neki, mikor előszűr a szeme 
közé nevetett az a gőgicsélő, angyalareu szöszke győr-
inek. De hát, ki no ígérne eget-földet ilyen pillanatban, 
a kinek szive van, vagy csak valaha is volt? SzánaL 
inasan nevetséges volttá egy gyermekei, aki az övé, 
akit. szfirot, egy meggondolatlan ígéret-, egy elhamar-
kodott eskü semmikép sem kötelező betartásáért a nél-
külözések összes keserűségének martalékul dobni, ho-
lott házassága révén olyan vagyont biztosíthat neki. 
melynek iőnye megsemmisíti a származás homályát 
Ezt csak riMgos ? No persze, hogy az I Holnap be-
szélni fog Margittal h mimlont megmagyaráz neki 
Margit, szokásaihoz hivon feltétlenül el fogja hinni 
minden szavát 

Ezek az alakoskodások csak Látszólag nyugtatták 
meg. Nem litkolhatta önmaga előtt, liogy nászlakomá-
ján többet foglalkozik a leányával, mint a feleségével. 
Teréz figyelmez tette is egyszer: 

— iS'Hgyou szórakozott vagy. 

— Nem szórakozott, hanem csak elfogntt, a n i 
helyzetemben nagyon természetos, Irisscn sztrotlck. 

Teréz hálásan mosolygott s nem is sejté, m«ay-
nyíre untatta férjék a figyelmeztetésával. Hitt 
hogy annál jugyobb legyen a osaíodása, 

+ 

A főhadnagy másnap csakugyan felk*t«sta Han-
gi tot. Elmondta, hogy boldogtalan tiom szerobi a fole^ 
ségéfc s még Isten tudja, mi mindent; ol nem hadart 
volna a mentségbe, ha Margit izgatottan fel nám 
kiál l t : 

— Sem Őt, Si.m engen, tehát kit szerelsz ta oL 
vetem ült ember. Megcsaltál enscem, mcgesaUad a 
ségodet; s most az Ő pénzével akarod megfizetni as «ti 
szerelinomat I lÖz mutatja, hogy minő nyomorult vagy. 

— Do Margit, lásd be, lia valaha szerettél > , ... 
— Hazudsz! Nem, soka saiu szorottolok « mest 

meg vetlek, meggyülöllök. 
— Ma nagyon ideg»» vagy gyermekem, majd k i 

íeosillapultál, visszajövök. 
Jílnient. Magára hagyta bánatával, kótsógbeMé-

séveL 
Atargít nem az a nő volt, a ki ha egyszer aao-

ret, elbukik és csalódik, tovább súlyod. Neki csak; as 
«• bűne volt, hogy hitt és sz-oreteü s mégis mily nagy 
volt az 6 katasztrófája. 

Gyorsan határozott, mórt nom tudott, m^rt 

f 



Jfra&wsp, dec«»Vftr 31. 1853. SZARYAS' ós YlDTöKE. 
— W^g&tttíaziviselök országos nyugdíj 

^ ij^^^UI^tö Egy fontos, a huzai küröskc(leimet Óvok 
ét* fv̂ lÁlVox'.i'.sa kérdés mogoUUst íyart. A luagán-
IÍöúéuiftciok * (íi'sxágos nyugdijegyesülote megalakul!;. 

— fl&BQ&ónir&l&p, Bókésyár megye nftgywbb kV 
lekflíiiWTi kfaséfloí közt — mint árraazéki ejnük fél-
érTíSfi jeléitMbűl olvassuk •—leflnagjübb szogiiiyilMpju 
rárftKUiikuik r&n, inéjj podjfc 3$.004 írt 50 kr. A 
yái'Mö raall* U ápoldival ÖaszökütÖtt kórházzal i* bir. 

— 3§7ÍÍrBdék ¿trwháaáD. A „ 13 6koS~ Csanádi 
bolti 6rdokH ?á»ut réazTÓny társaság" f, 6yl deczom-
W kó J.5-ÖM arról érteíitotto Osaüád vármegye alis-
páajAt, hogy azon 40,000 frk segélyt, imdyct a meg-ye 
Wryófljbat'ítijji bizottsága a. mezőhegyes-szarvasi 
tftaut rásxóia Xü <5Y alatt; egyenlő réüzletolcbtiu leendő 
ifctté'siél mo&sz&Tázótt; f, évi november havában, a 
„P©$ti mag-jar kereskedelmi bank" tulajdonába álru-
háit», a kéri, hogy a, „Pesti magyar kercskedmi bank"-
B&k a atóbaií forg* órjáradókra vonatkozó kizárolagos 
tRlajdoajoĝ át» a Yarmegyc torYónyhotósági bizottság 
i«»orj3 «1. 

— Remdfoi Mréfc. A múlt 1893. évben 373. 
riadöri ügy intéztetett el a helybeli rtndíSricgtn, tör-
tést 93 kisebb lopási eset, 20 aoetben a lettesek meg-
lopok, 2 eset nyomozása eredményre nem vözetett, 
előfordult 28 kihágási eset az illotók mind annyiszor 
moffb ön teteiben részegültek, a közigazgatási fogdában 
11 egyén ftlts It blntetését, el tolon col tátott városimk-
b41 83 kéttei és foglalkozás ndlktlli agyén, máskatóság 
által, »ín; helybéli illetőségit Szarvasra toloncolYa lett 
llt, a Bárány fogadóba mint szálló vendég megjelent 
ISO, a Sas fogadóban 311, e*ek között tolt bejelentés 
iierint Z0 külföldi illotóaégű utas Tölt. 

— Spitosor Izidornak inai számunkban kö-
lÖlt kird«téiéi'ft e lielyütk is fölhiyjuk *z érdeklődőit 
Igyelmól. SpiUr.tr a «sflköly Ü irt díjért kdpos egy 
«•ftjti-órt aUU aindta u6t betanítani a ruhaderék 
uabásá ra . 

1 hé t rő l . 
Fővárosi levél, 

Vfttárnaptól »íerdáig egy régben 
Ki hallott ilyet ? S hát a hol bárom n 
ftnnoplik karácsonyt ? Nom lehot oly telhetetlen 
wabor, a ki jól ne lakott volna ezzel a hosszú 

Hadd olvassa el egyszer már a publikum a 
karácsonyi albumokat és mellékletekét. 

Az ¡ím, volt is eszéban a t. cz. publikum-
mik az olvasás, Majd ünnep után. Majd farsang 
utált, Talán a nyáron, kint a zöldben, a fürdőn 
Olt olvassáh. el majd azokat a pompás nagy 
albumokat, imJy^ket mi az ősz óta izzadunk, 
Egyedül a „Magyar Hírlapw fogott ki a publi-
kumán s k «r u1- my elolt tízétkrtldí>tte az albumát 
Akkor még volt idö az olvasasra, De Istenem, 
hogy is lehessen kivarrni azoktól, a kiknek a 
házához két-három lap is jár, hogy mind elol-
vasnák, azon melegében, az olvasó ugy jár, írt int 
az az éhes ember, a ld elébe egyswre találják 
fel a legpompásabb ételeket: tessék enni. És 
ivem tudja, hogy a sok jó közül mit egyék 
meg először. Ezt is enné, azt is enné, meg 
amazt is, — inig végre is éhesén kel föl, pisz-
kálva a sok ínindeu jó között. 

A sajté ma már valósággal elkényeztette a 
publikumot, azt hiszem, sokkal nagyobb mérték-
ben mint azt maga a publikum kívánná, De 
hat nem is a publikumot kérdezik ebben a 
dologban, hanem, egymást nézik : ki mivel trak-
tálja a maga publikumát s természetesen mind 
arra törekszenek, hogy egymást lefőzzék, Es le 
is; főzik egymást, a közönség pedig a markába 
nevet a felette való versengés láttára. 

Csöndes volt az ünnepünk, de^milyen csön-
des. Fekete karácsonyunk volt s még az asz-
faltba illtetett fák is ríígyefc hajtottak kicsi Jé-
'zuskának tiszteletérc, aki pedig, azt hiszem, 
jobban örül ilyekor a zúzmarás, havas lílknak. 
A hónak még hiro-nyoma nincs, aminek csak a 
főváros zsebe Örül, mely tavaly szörnyen kiürül, 
a rengeteg havazások miatt. S ha meggondolom, 
hogy a h óh egyek itt tavaszig szoktak állani, 
inig fekete sdrtömegekké yáltoznak, magam isi 
szinte örülök, hogy még nincs hó. Még mindig! 

hullhat annyi a magasságos égből, hogy íavaszig j 
kenyeret adhat az összehordása, eltakarítása sok j 
ezer szegény embernek. | 

Csöndes volt az tlnnopüuk;, csöndes . 

De ki tndiuí megmondani, líogy mit hoz a 
közeledő újesztendő ? Csak egyben vagyunk bi-
zonyosak mindnyájan, hogy kapunk rengeteg 
sok b. u. 4 k.~s vizítkártyát s ki. fogunk osztan-
teméi'áek borravalót. Ez bizonyos. S°ezt a bi 
zonypst mind eleng.cdnők bizonyosan, Én azon-
ban nem engedem el önökncjkf Ilogy is van 
csak ? 

B. ic. rl k. 

Székely Huszár. 

Toít idojo sokA gondolkozni. A csalódás gyötrelmei 
nofodioüék, auyaléttéro is megtudott válui gyei'mekótől. 

* 

Mikor r. főhadnagy hazatért s a felesége szobá-
jába lApstt, arciba futott a rér. Teréz ölében tartotta 
Margit gyomokét a arcát eltakarva zokogott, iílszro 
löm TfitU férj« érkezését, J.iábfainál egy levél bevert, 
molyot lopva •molí fol a főhadnagy óa mohón ol-
vasta át; 

AttMonyom I 
M.cg kell halnom ux Ön nerehntórl, Xcvtljc fd /¿rjtí 
' ímn drva gyermekéi, lmddko*iiÍ fogóit Öni)Uérl< Ze-

nmik boldogokl UAItGIT. 
Amint a tégérö ért s látta, hogy Teréz, a gyor-

Mokasazony, kényein ál mosolyogva gyöngödon csókolja 
nog a Uányát, lábaihoz térdölt, ¿tölelto miiidkettójii-
kott resskotó hangon kérdő: 

— Teroz, ügyetlen örök süorelmem, mogtudsz-ö 
«okom hoesiijtani ? 

At aas'iony lotörlé könyoit, köblére ülolto a gyer-
flUkót n kezét nyujht, 

—• Anyja leszök, fclnevoljük, ngy fögdm szeretni, 
mi i t iéffod! 

* 

Margit, mikor a kid főről a folyam zugra rohanó 
itíláraiVa ugrott, űugoazUlűdvu súgta öniuH á̂iia.k a 
^oésáiitot: 

jou »cg az isten 1 Nagyon szerettolek. 
ÍVJ. Cbr.ijY lönw. 

ftiuioppel. Ax újságírók, "kik megszokták, hogy 
mindtniiAp bcszélyenek a közönséghez, Jiétfóu Mindössze m történt, hogy egy holttestet talál-
már rooszul érezték magukat s szórakozoltahb í;a). a Duna p a r t j á n / . . A holttestben egy 
•»borok be i« mentek a redakezióba ujtágot istucrUk, a ki dúsgazdag nagy ur volt 
«•inálni. De zárva volt luírom napig redakezió egykor, szegényen, nagy nyomorúságban élt 
¿i nyomda. Maguk a kiadók kötést csináltak, utóbbi időben, Véletlen baleset vagy öngyilkos-

»Ecrdán rccrcrclicr nem adnalc uisá^ot. ^ 0k azta e halálát V Nyiiváu az utóbbi. Som-
ssich Iván gróf a boldogtalan neve. Nagy ur volt, j 
dusgazdad nagy ur volt s im, ily szomorú vé- j 
o*et érc. Lehet-e czimmek ranggal, vagyonnal; íj * hivalkodni. V Erdemcs-e a nagy és gazdag ura- i 
kat irigyelni ? . . . | 

Csöndes volt az ünnepimk csöndes . . . De 
történt mégis valami. Atzé) Bvía báró lei lépett j 
a szabadelvű klubból. S mondjak hogy követik! 
őt többen, clégcdetiwiek. A „purószok^, a mint! 
őket nevezik. A minthogy tübbmi vaunak* kik| 
rég óta elégedetlenkedn^k egy s műs okbóli1 

nem is említve azokat, kiknek nom kell a pol-
gári hátfussíig. Mert nom csalc a papok ám azok, 
a kiknek nem kell. N.igy erds akcziókr'd suttog 
a szél s közben erősebben lanja magát az -a 
liir, hogy Csáky miniszter csakugyan megy 
(vájjon hányadszorVj és- helyét llicronymi 
foglalja el. A I lieronymí (árczíiját p"tiig maga 
Wekcrlo vesz! át, Mert így mints/terelnök addig 
nem alszik nyugodtan mig a liolí^yl tárczát a 
vánkoaa alá nem dughatja. Könnyen megeshetik, 
hogy ez a változás uj képviselővalíisztást ís 
jelent . i * A minek líétségtebmrl roppnnt meg-
örülnének a honatyák, kik m^g mindig npm 
lelcdték el a téli váiasztils kellemes emlékeit . . . , 
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Tjftpuiikért M'.'l a kitidóttüajdonoa; SÁMUEL A. 

K roTiiCÍJan kiízlbtttíkcrt nem felel<5« 4 Sr.órk. 

igazgatósága nltal kothlni* tétetik, hogy ügy régi 
mint azfaujabb; hitetők ntáin kamatláb 180-1- JTanuár 
U l»tÖI kezdve -t Vról 5°/o'Va emeltetett fel; s a 
tftkö kamat-adó is az iníüzet által, tízettotik. 

Szarvason, 1893. Dccsinber áO. 
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ttüAArAS <fte TIJHKK, TMAT»**, deeajwfeer •%%., 1 •fMÍ.. 
3K1 

gzab&a m & g l t ó ^ l á s a 

Álúlirott, ki a l » i jelos nevű 
S p i t c z e r :aői ©«s/bó oégrxielc 

* tag^jcu volt, oly 

¡ s - i ^ l á ^ i i M l f t - t 
talált fol, a melyekről 
alatt miadeii nő kópés a rvÜ^a-öLeréiU: 
Sssewb'&aáit megtanulni, A miiták igen 
ágyszorűek én egy n ek-eg J»ek az já#r.a# 
c t ta lcgö í o r i n t . ' | | 

Eb tol kifolyólag tisztelettel es-edeaem fe 
a a. é. közöaség szíves pártfogásáért", mely | | 
után maradtam 

kiváló tisztelettel 
S p i t c z c r I z i d o r . 

6 | Lakik : ¡Szarvason, Cíis.madi'a-utca 691. m a. 

B é c s b e n , X, k e r S i n g ö r s í r & ö s u 15, sKv l l t t u g o M í n í e i i reU r k>mpfel , l i j 
" ^ T é r t i ^ s t i t ó l a / b & e f c c s ö j c . . ezelőtt £,Ualáa<?fl l a f e t t a a s o k mv:c «luH; vs Uwbbi 

nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig' létezik bart^-seg, moly b« a r t m a ibevuk iso föÚ 
{ t ó t o k r a eaerszeMsen b t nem íblJsenyitottik vokru £lrfcixö.dok ót* er.eu l*vb«bie-ük ¿!tvlÁ*et Cl- - j ^ j 

terjedtofck Örvondeabk is alig vau ö&alad, uí*i)b*n kitűnő báxiczsrbői kécxlat uoui vőlua talilkató. 

§ 181 

j;4Í-j 
Számtalan orvos által ezen I«\bd?/CDOfc háziszerül ajánl tatnnk ós ajánlatnak mindon; Q?y bajok- J ^ 

nál, melyek a rossz emésztésből éa székrekedésből »roduek: mini ope-znv&rok, iüájbajok, kólika, vér* ® 
tolulásök, aranyér, béltétlenség s hasonló. betegségeknél, T'ártíaâ M tulajdonságuknál fogv/. kitűnő 
hatással vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál ia : Így aápkórmSl, idcgösĉ gból szám?,zó 
fejfájásoknál stb. B'zeu Yéfcfisztitó labdacsok «ly könnyen batjiak, hogy a l«£caokÉlyabb fájíUlraakat ms 
Söin okozzák és eimfrk folytán még a leggyengébb flyy&iefc, da még gyermekek által is aiindöa ag-
gödalom nélkül berehetők. J 

A számtalan hálairatból, welyot e labdacaok fogyasztói a legkülönbözőbb es leguokezobb bo-
tegségük után egészségük visaxaayeréaö folytán hozzánk intéztek, ezen bolyou esrAia néhányat cm-
ütünk azon majría^zéssolj hogy mindenki, a ki. ezeu labdacsokat egyszer haszuáHaj uie£ vagyuak 'jj 
győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani. 

Kálin, J 803. április hó 30-ám 
Tisztelt Pserhofer ur 1 Legyen oly szíves és 

küldjön. nékem ismét 15 t okomé t m ün fölül-
múl hatatlan vértisztitó labdacsaiból utdnvótcllel. 
Fogadja, ezúton ic a legmélyebb köszönetemet 
labdacsai ceodahatásaért. 

Maradok tol je tisztelettel Pavrlislik Ferenc, 
l/identhal. 

E l ő f i z e t é s i 
il tisztelettel a | é, 

közönséget í 

Hrasche, .Földnik mellett, J 887. szept. hő 1 S-én. 
Tokiutefes ur! í^ten akarata volt, hogy az 

m Ön jábeiaesai kezoim közé kerültek, melyeknek 
hatását ezen megírom: Én gyermekágybaa oieg-
hfiltemj olyannyira, hogy semmi munkát sem TOL 
tam többé képe»? vógöznl, és bizonyára már a hol-
tak közt Yolaók, ha az Ön csodálatra méltó lab-
dacsai engem nem mentettek yolnsv Az Xíí-
tcíi áldja meg Önt ezért ezeruzer, Nâ y bizalmam 
van, hogy őzen labdacsuk engem is tökéletesem 

: kifognak gyógyítani a mint már fásoknak is 
• pgészségúk visszanyarésére se îUigüí szolgáltak. 

JCniAe Tii'éi 

2JB. .Kagy elUrjodtíégíik. kévűtkwli- p f j 
b|n >««ii labdassok a leikülöufolébb uorck ee ^Mj 
aiak»k alatt rt/icoaiMnak; «fcmok kővetkéatőben 
körítik öcíseÍd Pcejtbofer ,X.-f6lc v^rtisztití lab-
d&c«mk&! kő vonlai ié csakis ások ukiQthsfcék K^j 
ralódiaknak, melyoknek. hasaaálaK altsitósa a 
Pserhofor J, nóvaüirteeal fekete síinbcn ób min-
den ejzyon dobos fcdplp cpyaaazon aláírással rö-
rös szinbtia Y&JI el látra. 

i ív« 
UVIÁ 

-ik évfolyamára (XIY. dvíoiyai?!.) 
Az njsáff(-jin/íhí3 ogyik iöfclfuiata: a k̂ Unség [p 

htlj'Cf, gyors a pontOí értcBitóse. Wg száz éra Bincs 
annak, Jiogr a nuigyar sajtó caíik a Béc«hól knpott 
ieumaga*»!)!) nogtdélylyol vehet vtt tudomást a kül-
Ofld osBinénjtJn'ói, igy ÍB>aak hf*(«k mulvâ Mft huj. 
sxonuegy óra t cnv nniiliat%l7 
n<í őftcjRiQlc nemes»k lnizínk, hunfin az ogéa* vi-
lág navezetoachb euiC»yir61. Távirat, tel̂ fön, «h«,., 
IÜWIPÍÍÚ á viláff })»jul a Jiiígy tújékjh'dl » ax m-ssííig 
ininürn niípOHehl) pnnfjávól hirt aáiTíík niinihtrvöív á ¡ ^ 

^ uii ígónvt t*rtlut. ti jjjUvcH »miiIj«m' (irdülclóilóádvu. gS 
'rmloaitilKahik » WMtfütejí'iböl kiTiilogütní éá m^ j® 

fgé rostAhií, U«ye«nh »k U'tszvtöa'Mi ífldolgojsni a*t, a 
^ mi n k h o k v o nxUktí̂ cs, hagy.ttos árfUtkts: ^ 
fej* o'btodm «v Budapesti Hírlap fennállása g 
^ óta aááíigí utói nem ért pélöaadáss^l J g 

j i r t ^151, 'vevt P̂RLCESITÉÍDI.KOT nr » «NT-GGYÓ- g j 
vtxftti Íiiiinltiíjilbaji, hoi.»/ n MztinScg si'in»>ifc 

252; vívhat el annyii'u ujsjifylítdl, .mint azt, hogy 
pOntv'K.m, uipg ultJitÓan én lülkij<nn«rotcaon legyen 
lájéko?:latv.a. M?. a kuzönsíg ígar.í any»g> cs kiiz-
müvoRuhisi évdi'kc, ez a ili.n üáurnaHsztika fejlő-
diííi irányn, 

Ott ¡JMHÍÍÍ npvezrtuson N okban A roTaiokbíiii, a 
holTiiaííáaak * Bud ipcsti HirhtjrxíJik a rélcmtínyo, 
itólfU, ii'/fnyji, karaklerc, <?gyáírh-íí!¥ gyéiíiség« ftyí-
latlcozílc ung, tÍ7,uutt<$£y tíví tíi5?j>rúhrt tnán miiidcnki 
tndja, liogy mit viírJift n Uufliipüití Hirlap-tól 

Az előfizetési föltételek a következők: 
h*óíévr.c , -Tfrt" 7 — 

M 

Bécs-Új hely, 188S. norember 9-én. 
Mélyen tisztelt ur 1 A légfoiTÓbb kossöiotc-

met mondom ezennel Önnek 60 év«s nagynóném 
nevében. Az illető 5 év«n át szenveiett gyomor-

í hurutban és y'zkórBágban, már éleiét is négunta, 
;. melyről égj éhként le is monditt, midőn véíetle-
i uiil egy dobozt kapott az Ón kilüní vórtinztitó 

labdacsaiból « azoknak ¿llasdó lieszuálaia ítly-
táa tökéle tősen, kigyógyult. 

Legfőbb tisztelettel AVeincettel Oosafa. 

Eiehongraberamt, Gföhl inollett, 1889. márc. 27-in. 
Tekintetes urI Alulírott isnotelteu kér 4; 

csr.magot az Ön valéban hasznes óo Vitflnó lab-
daesHÍból. M nom mKlaszthâ m. legnagyobb elis-
merésemet kifejezni ez«a labdactok értíko fcloU 
és azokat, a hol csak almaia xyilik a sseuredók-
nek legmelegebben fogom ajiilann üztn hálaira-
tom tetszésszerinti használására Önt ezennel fel-
hatalmazom. 

Teljes tisztelettel Hahn Jgnác. 

Kgcsz cvre fri 14'— 
M Kgy hónapj'a irt L20 

f l NúgycdJvrc írt 330 
gd A fo- éc székváros területén házhoz 
J É : ^ 
^ ¿ g l ^ P ^ l ^ ^ ^ o i - » . a Jpâ tantalványion; 

vájó elűlizetés, Cím. 
^ ^nöa^eáti Hírlap ^kiadóhivatala, 

BUDAPESTEN, 
Vili.kerülőt, Roklc Szilárd-Utca 4. sz. 

József-köritt Xh-

•Ws 

Gotsclulerf, Szilézia^ 1888. okt. 8-án. 
T. ur l Pelkérem, miszerint az Ön vártisztitó 

labdacsaiból egy esomagot 6 doboazál küldeni 
szíveskedjék. Czakis az Ön csodálatos labdacsai-
nak köszönhelem, hogy egry j^o*terbajtő3v mely 
engem 5 öv«n át gyötört, megszabsdnUam. Ezen 
labdacsok nálam sobsnom fognak kifogyni, s mi-
dőn Ip^f rróbb kösözönatemet kifejezem, ragyok 
tisztelettel Zwiekl Anna. 

E/.en vértisztitó labdacsok csakis a iPser-
hpfer J.-féíle, az „arany í>i?ddaljai almá^ 

^ 1lczw gyógyBts&rlíÁr'k&n 'J&é&Bhon 
fej; X. Si^dratrassd 10. OK. a. készíttetnek va-

Jódí minóPégben é egy tő ssom labdacsot tartal-
® ára 2t kr. Egy csomag, melyben 6 
p j S f i dóboz tartalmaxtatik, i fri 5 krba koriil; bór-
^l^lLMMrtOtl«« . lífáiívétid^ ktiidéspéí .1 frt 10 kr. 

csomagnál ket«aobk nom küldetik el, 
Az összeg elébbeni bekiildéKónil fn»i legjob-

ban posta-utü.l7anyeii elakJízöltotik) bnrmentos 
kiildéssol ogyiitt: l csomag 1 írt 26 krM 2 cso-
mag 2 frt HO ki%, 3 csomag 3 írt 35 kr., 4 cso-
mag 4 frt 40 kr., 5 csemag 5 frt 20 kr. és 10 
csomag 0 frt 20 krba kérül. 

ífyer» és biztoo .legjobb szer, minden 
köazTÓnycfl én caúsos bajok, n. ns..; ^crlnc-agy 
kántáló«, ttjgszag^atá^ irchiaa, mígraiua, ide-
ges fogfájás, íófájis, fülszr.gfgatás stb. itK ellec 
1 Irt 20 kr. 

rX,c3tnLn.ccixirul"CL Poor-
hofer ¿.48X Írok hosczB sora óta r&lamonnyi 
hajnÖrosSiÓ aser köxöU r̂veaok által a le jobb-
nak olismcrY®. Ügy elegáasaa kiállitolt aagy 
szelencével 2 frt. 

-A-ltaijLé.aa.03 Etonflol tna&r-
tól. Ütés és fistiráo által okozoU ceboksól, 
möryos dr.gcnatöhnAI, ujj kuka«, t̂ bos-, vagy 
gyuladt-mrJl, vagy saí.s jly bajoknál, miat ki-
tűnő szer lón kiprébáltv ) téboly £0 kr. Bsr-
ineHÍvo 7í kr, 

Pnorhöfcx Sok ét 
óta a Éagyos Uö^kra és minden idült sebro, 
mint logbiztorabb szúr clismorre. .1 kücsög^cl 
Í0 krajear, Bérmeatvc 65 kr. 

TZJ*tifvű.n.ö^lTr, egy általinosau iomort .kitüaó 
házikor, karút rekridtség, görciüs köbögóo stb. 
elles. 1 UTogf«ske ára 50 kr., 2 íirog b r̂-
nmntre l frt 50 kn 

!É31«>t-< «̂i©orLClGu fprága c'iöppekj megron-
tatt gyotsót̂  rossz ewésztés éa nindettuemü 
tosti iajok olIon kitűnő háziszer. 1 öYéffcoéfsi 
22 kr., 12 iivejí 2 frt. 

-A.lt«LlÁ25i.OGi t i ö z t i t ó - c ó yjulrioh A. 
W.-töL ÍCitflfttf háziszar a rossz omist tés ráin-
déi köretkaxDényei, i. m,; főfájás, szfdüléu, 
gyöaoígöícSj ffyenorhéT, aranyér, dnguíás stb. 
ellea. 1 caomaj ára l forint 

^ . n g r o l c«ocLaLloa,lscís^ria, eiy üteg 
50 kr., egy kis ,ür*g 1.2 kr. 

S=br Bj lAloizízisba.á.ci q I I o j x . %/on por 
mogszüntoti á lábizaadaU s az által Mpsődő 
kellometlcn. szagot, éjen tartja a lábbMit és 
miaV ártalmatlan Mtt tiin kipróbál ra. Kg;y pl^ 
bozzal 50 kr» Bérmeöive 75 kr. 

kítiinő szer golyTA 
ellen. 1 llyeg t̂ö krajcár, bftrmontes knlléssel 
65 krajcár. 

H!o l s .ó ö s r é m ^ ö é ^ a ó kiUJttó 
gyógysaer, gyómer-hurut fts minden a rendel* 
len emésztéslíol.iszárraázö bájaknál, ;l csomag t fri. 

üzen itt faisörölt kéBzitniényeké* kival, az 
osztrák lapokban hirdetett őjszéa bél- és külföldi 
gyóíyszorászati különlegességak raktáron vannak 
di a késilotban notá* noM látók gyorsan és oí-

nj«gszaraztetnök. — Postai megrsnrlohuek a 
leggyorsabban essközöltetmek, ka a pénzötazég 
eióra ktldatikj nagyobb me|randolÖs»k *tiöf<íUÍ-
lel kiildetnok. Bői'inéntTtf énakis oly osaibau tőr-
téóik a küldés, ka az őiazejf alO.re beérkezik^ 
mely eaatben a postaköitíégok sokkal mérsék̂ L K 
tebbek. 1 " 

Ü i i i B K i i » H » 
i afawaawmebi«Ai»»i 

Ífyoíiiatott a „Szarvas Yidéke" gyorssnjtó köjiy v^y dtíjában 1893, 
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