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Szarvasról jegyezte fel a krónika, 
hogy pár esztendővel ezelőtt a nemes 
község egy érdemes esküdtje az utca 
árkában tért örök nyugovóra, T. t. 
az árok mély, vízzel tele és az 
esküdt ur itallal telve vala. A gyilkos 
árok ma is csak oly mély és gyakorta 
éppen ugy színültig megtelik vízzel 
mint akkoriban. Hanem esküdt ember 
azóta nem potyogott bele* Tán .ezért 
vad virágosak most is a szarvasi 
árokpartok és ezért legelhetnek ma 
is békében az árkok dus füvén az 
apró és nagy barmok. Jól van ez így. 
Beleillik a milieube: a dinnyeföldek 
és kukoricások közzé, a város köze-
pén. Azok pedig, kiknek ez nem 
tetszik és óhajtják a város csatorná-
zását, várják meg, míg egy másik 
esküdtet is vagy pláne ennél nagyobb 
urat, oda vezérel a sors az árok 
mélyére. Akkor talán lesz csatorna. 

Amikor az Ur megteremtette a 
világot és kimondta a nagy parancs-
szót, hogy legyen világosság, bizony-

nyal nem gondolt Szarvasra. Kár. 
Mert az isten csodatevése nélkül, 
már be kell látnunk, soha nem lesz 
Szarvason világosság. Mindegyik 
szomszédos, valamire való várost 
világítja már a villany. Nálunk csupán 
akkor gyul ki egy árva acetilen 
lámpa, ha történetesen annyira jó 
kedvű lészen az aranyifjúság valame-
lyik tagja, hogy meggyújtja az Árpád 
épületében levő divatkereskedés lám-
páját. Ma már a számíalanadik villa-
nyos társasággal tárgyal a község, 
illetve a világítási bizottság. Mert 
világítási bizottságunk van. De van 
mellette olyan sötétség is, hogy a 
hírhedt egyiptomi sötétség hozzá 
képest derűs nyári nap. Legalább 
tudjuk, hogy mire jó a világítási bi-
zottság. 

. A középosztály ti}3gtQgot«$*. 

A magyar középbirtokos osztály 
egyre súlyosodé helyzete immár a 
legszélesebb kűröket is élénken foglal-
koztatja. Az ügy felszínre hozatalának 
lelkes harcosa, Majlátb József gróf a 

nyár folyamán Palicson megtartott or-
szágos' gazdagyülésen megrázó képet 
rajzolt a gazdák elé, különösen a ma-
gyár középbirtokos gazdatársadalom 
helyzetéről. Foglalkozott a pudztulás és 
hanyatlás okaival és ismertette azokat 
az intézkedésekot, amelyek e téren a 
legutóbbi évtized alatt történtek. 

Majláth József gróf előadásában 
un grajzoltá ennek a nehéz problémá-
nak a képét, s rámutatott arra, hogy 
tulajdonképen egyetlenegy társadalmi 
szervezet, a Magyar Gazdaszövetség 
ismer; e fel első izbén a középosztályt 
pusztító bajokat s többszörösen is fog-
lalkozván e kérdéssel, ennek a gazda-
társadalmi intézménynek köszönhető, 
hogy e kérdéssel a legilletékesebb he-
lyen is foglalkozunk. A középosztály 
helyzetének javítása érdekében kifejtett 
erőteljes propaganda s különösen n 
nemes gróf e téren kifejtett erőteljes 
küzdelme zálogát képezi annak, hogy 
ezen nagy fontosságú probléma megol-
dása közül az egyes osztályok között 
ma már vélemény különbség nincs s 
hogy él a magyar népben az a meg-
győződés, hogy a magyar történelmi' 
középbirtokos osztályra, a magyar nem-

T A R C A. 
Rozgooyioé. 

„Hová, hová, édes férjem 
„Fölmegyek a klubbá, 
Vár á croupier, a pointeur, 
Ne várjon hát puffra/' 
„Megállj, megállj, édes férjem, 
Megyék*én is nyomba', 
Befordulok kicsinyég esalc 
A boudoiromba". 

„Én kegyesem, szép hitvesem, 
Ellenemre törsz-e? 
Puha, finom, lágyerszényed 
Megtöri a börze. 
Félretartnácl a sok kártyát 
Remegő kezedben : 
Mit keresnél, gyenge asszony 
Ott a bacc-teremben ?!" 

„Azt keresem hív magyar nő 
Véres bacc-teremben, 

Hogy amit majd elveszítesz, 
Rögtön visszanyerjem. 
Rossz a magány, de százszor is 
Rosszabb, hogyha vesztei, 
Haza jössz — és törni, zúzni, 
Kiabálni kezdel." 

Nagy karimás uj kalapját 
Fátyollal borítja, 
Karcsú, fűzött selyem vállát ; 

Páncélba szoritjii, 
Felkapja a ridiküljét, 
Cipőjén köt máslit 
S begombolja kis bokáin 
A sárga kamáslit. 

Megkínálja bonbonokkal 
Kis Pincsi kutyáját 
S viszi már a fürge lift le 
Szép plissé ruháját. 
Széles uton, poros uion 
Fut a sebes autó 
És bűzlik a . . . csak bűzlik a 
Fényes — hénzin4artó, 

,,Kis"tihand, nagyságos asszony 
Itt a klubb-szobában 
Van pénz elég, amint látjuk, 
Bugyelárisában 
„Urak! Urak ! Gentlemannok ! 
Kora beszéd még ez — 
Akkor tudjuk, hol a sok pénz, 
Ha a croupier végez". 

Körülülik a sok asztalt, 
Perdül a pénz, pottyan, 
Ki ferblis, ki baeearázik, 
Ahogy kedve szottyan; 
Előre az asztalfőre 
Jó Rozgonyi rukkol 
S mellette az élte-párja 
Szép szerelme drukkol. 

Rozgonyi ur folyton veszt, veszt, 
Szörnyű nagy a pechje: 
„Eressz engem1', — szól az asszony 
„Pechvogel vagy eh te íu 

S maga adja Rozgonyiné 
Eilenök a bankot, 
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zet fenmaradása ós megerősödés^ érde-
kében- szükség van s ezen osztály sor-
sának javítása tna nemcsak társad almi, 
de határozottan nemzeti érdek.. 

Ismeretes ^gazdatársadalom előtt, 
hogy már kilenc évvel ezelőtt Kassán 
épen Majlálh József gróf foglalkozott 
első izben a probléma megoldásává!, 
Ennek volt' a' következménye az, hogy 
az akkori főldmivelésiigyi miniszter, 
Darányi lgnácz e kérdésben szakta-
nácskozást bivott össze, mely egy héten 
keresztül íogb Ik ózott az üggyel, mely* 
nek megoldása természetese évekre 
kiható törvényhozási alkotások feladata 
volna. Az ügy alapos ismerője, Emödy 
József világit ott rá a középosztály 
megmentése kérdésében a hanyatlás 
okának egy ujabb jelenségére, mely 
összes jelenségek ismertetése volna 
tényleg az egyedüli módszer arra, hogy 
e gyógyítás módozatait is véglegesen 
meg lehessen állapítani. 

Emöcly József tiltakozott elsőnek 
t .. ^ • 

azon felületesen oda dobolt vád elle-
nében, hogy a magyar középosztály 
tönkrejuttatásában a kfinnyelmüség, 
nyegleség, kártyajáték, lóverseny stb. 
jáiszotiák volna a főszerepet. Akkor, 
midőn a kttzéposztáIy p u sztniásának 
okait keresik, ez a vád hangzik fel 
minduntalan úgyannyira, hogy még 
komoly gazdasági tényezők is megrög-
zötten abban a hitben élnek, hogy 
tényleg a középosztály saját könyelmü-
sége volna az egyedüli oka a közép-
birtokos osztály pusztulásának. Emödy 
József nuuat rá a maga eredetiségében 
ezen állitns tarthatatlanságáia. Rámutat 
arra, hogy a könnyelműség és kőny-
nyeluui élet inkább fe* talál ható Buda-
pest -s kávéházaiban, mint a tanyai 
gazdámokban s ha keressük, hogy a 

nagy tükörüveg ablakok mögött kik 
léháskodnak, láthatjuk, hogy azok, akik 
a pusztuló középosztály örökébe léptek, 

. A dolog tehát nem egészen ügy 
van, amint azt nagyon sokan hiszik. 
Lehetnek kivételes.esetek} amikor tény-
leg a könnyelműség is belejátszott 
egyrs egyedek romlásának előidézésébe, 
de. tényleg a középbírtokos , osztály 
pusztulásának van egy igen fontos és 

ökeres oka. A/, hogy a középbirto-
osztály magára vette s ma is 

minden ellenszolgáltatás nélkül viseli 
azokat a terheket, amelyeket 1848 
ellőtt csak ellenszolgáltatások tejében 

Ez rendkívül fontos és határozot-
tan lényeges ok a középosztály pusz-
tulásának előidézésében, melyhez épen 
Emödy József mutat rá arra is, hogy 
ha e téren történt is töivényhőzéi in-
tézkedés abban az irányban, hogy al-
kottattak Vőr vények önkorqiányzali ala-
pon annélkül azonban, hogy gondosko-
dás történt volna arról az elemről, 
mely ereii önkormányzatot hivatva 
lett volna 'teljesíteni és végrehajtani. 
Ennek viszont a természetes következ-
ménye lett az, hogy igen sok jó és 
üdvös törvény nom lett végrehajtva. 

Darányi lgnácz volt az első; aki 
szakított azon régi előítélettel,; melyet 
fentebb hangoztattunk s amely a kö-
zépbirtokos osztályt könnyelműséggé!, 
íéhasággal vádolja. Bizonyítéka ei nek 
maga a telepítési törvényjavaslat meg-
a'kotás>. Ebben a törvényjavaslatban 
állitja fel Darányi Ignác azt a helvos 
elvet, hogy ~ birtokpolitikái téren kell 
Ulpraálliuni a kozépbirtokos osztályt, 
hogy a nobile oflicíum azon köieh ssé-
geít is teljesíthesse, melyeket a mnlt 
ban is teljesített. 

A földmivelésügyi miniszter anya-
gi támogatása mellett a békésmegyei 
gazdasági egyesület vasárnap tartotta 
meg ló- és áll^tdíjázással egybekötött 
áLlatkiáUiiását Gyomán, nagyszámú 
gazdaközöns^g jelenlétében. Az állatki-
állitással kapcsolatosan az egyesület 

ri rendes közgyűlésé, is maii 
folyt le a községháza tanácstermében. 

A fontos és nagyjelentőségű gaz-
dasági eseményről á következők l>en 
számolunk be : 

A gazdasági egylet igazgató-vá-
lasztmányának tagjai vasárnap reggel 
a 7 órai személyvonattal indultak el 
Csabáról. A gyomai pál) audváron az 
érkezőket Házy Imre főjegyző pogadta; 
megköszönve a gazdasági egyesületnek 
ázt, hogy állatdíjazással egybekötött 

:ál!itá^it az idén Gyomán rendezte. 
Az üdvözlő beszédre Belíczey 

ksLy a gazdasági egylet elnöke vála-
szolt rövid szavakkal, majd a Vendé-
gek és a fogadó közönség kocsira ül-
tek és hosszú kocsisorban kibájtattak 
a kiállítás helyére. 

Itt Házy Imre hosszabb beszéd* 
ben köszönte meg a gazdasígi egylet-
nek a gyomai ál hu kiállítás érdekében 
tett láradözásait és kérte Belíczey 
Gé/a elnököt, hogy a kiállítást nyissa 

H r . 

Belic/.ey Oézá megköszönve Gyo-
ma községnek a szíves vendéglátást, 
méltatta a község főldmivelés és állat-
tenyésztés tekintetében kifejtett mun-
káságát, és elért érdemeit, a kiállítást 
nn-gnyitoUa. 

A ni' gnvitás után a biráló bizott-
ság tagjai választattak meg. 

akja is a sok gentlemann, 
X csak nem 

old az ágyú — zug a kontra, 
Borzasztó a fül nek, 
Tetejébe bélaeassak, 
Uhuk is repülnek ; 
„Vizet, vizel" a felvevő 
Orditoz lilába: 
Mind elúszik, pénze pedig 

a bankiéba, ? 

Es az urak ezt a 
Nem veszik tréfára: 
Rozgonyiné slágert csinál 
Mindenik lapjára ; 
Rontanák is, brenneinek rá> 
Ám minden hiába. —: 

Megy a sok pénz Rozgonyiné 
Kövér tárcájába. 

„Kár volt neked, édes férjem 
Rögtím megijedned, 

;ármilyen rongy kártyára 

Vaktába' felvenned — 
Elpasszol a jó játékos 
— Bár szikrázó foggal — 
Prím lapot is — így nyerhetsz 
Kellő okkal-fökkal." 

Na! kis klábrit, utójátszmár, 
Kimondják a mestert, 
Sok rohan ott zord bukásba 
S amit. sok \it restelt, 
Rozgonyiné viszi el a 
Legutolsó „kroncsi"-!, 
Beüt mindig karja, lapja — 
Minden már csak roncs itt. 

„Haj, ki hozza, ki adja még 
Ide a kártyáját, 
Nem menti már senki sem meg 
Az adu — királyát?!" 
„Én hozom, én, gyenge asszony, 
Alsómat a'z éjben — 
Na de most már menjünk haza, 

i" 

Rozgonyiné kacsóin n 
Pénz volt biztonságba', 
Híre futott ez esetnek 
Klubba', társaságba' — 
Ám egy Árva szó se' szólj 
Rozgonyi győzelmét, 
De az egész Lipótváros 
Rozgonyi — Tgnácznét R. F. 

A mosölvödra hüs fá 

Szon>orú Szavak. 

Mint a hajadra hulló alkonyat, 
Lágyan, szeretve körülsimogat 

szomorú szavam, 

ült torit 
Es rápergeli ezüst könnyeid 
Az én bus, szomorú szavain. 

Lelkedbe titkon mérget hinteget 
És elborítja bársonyos szemed 
Az én sok, szomorú szavam. 

S még nem tudódj de hogyha elmegy, 
K, ¿ózni, kisérni fog mindég 
Egy-két halk, szomorú szavam 

K á r p á t i A u r é l 
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A lóbiráló-bizottság tagjai lettele 
Beliczcy Géza elnöklete alatt : Döry 
György, Szabó Benedek, Szalay Lajos, 
G. Kovács János, Morvay Mihály, 
Kalmár Vince, Szathmáry Elek, Ko-
yács Gábor és Mázor Pál jegyző. 

A szarvasmarha bíráló-bizottság 
tagjai lettek Haraszti Sándor elnöklete 
a la t t : Csanády Aurél, Kovács Lajos, 
G. Nagy László, Szabó József, Kalmár 
József, Kks Albert, ifj. Nagy András, 

éza és Pfeiffer Is 
jegyző. 

A bíráló bi/otísiíg erre megkez 
mankóját és ÍJ órakor fejezte be, a 
mikor az eredmény kihirdettetett és 
Pfeiffer István, az egyesület titkára a 
pénzdíjakat ki is os totta. j 

A déli órákban az egyesület tagjai' 
a községbe mentek, ahol bankett volt, 
a melyen az egyesület igazgató-választ-
nií'myán és a község elöljáróságán kivül 
igen szép számmal vett részt a gazda-

zonseg is, 
A kozebébb után az egyesület 

tagjai a községháza nagytermében 
gyűltek össze, ahol az egyesület őszi 
rendes közgyűlését tartotta, amelyen 
körülbelül 100-an vettek részt. 

A közgyűlés Darányi Ignác dr. 
földművelésügyi miniszter távirati üd-
vözlése után véget ért. 

100 njáz&B olaj ja l világított 
pályaúdvar. 

Ebben az évben először jeleztek 
tüzet a szarvasi tornyok harangjai 
hétfőn esti 6 órakor. Az államvasutak 
pályaudvarán gyulladt ki egy nyers 
olajnt szállító vasúti kocsi. Az olaj 
Rohicsek Soma szarvasi gőzmalom-
tulajdonos címére érkezett, ki azt a 
vasúttól átvette és átvétel után nyom-
ban átadta Weiczner Gáspár malom-
tulajdonosnak. 

Weiczner már hozzá is fogatott 
az olaj elszállíttatásához ős szálljtás 
közben állott be a katasztrófa. Este 6 
órakor hatalmasan gomolygó fiistft leg 
jelezte, hogy az állomás körül tüz 
ütött ki. Nemsokára óriási robbanás 
rémítette meg a tüz színhelye felé 
sietőket. Az olajszállító kocsi biztosító 
szelepjét nyitotta fel a forrásban levő 
olaj ágyulövéshez hasonló robajjal. 

A tűznél nyomban megjelent a 
s/arvasi önkéntes tűzoltók csapata és 
vgy láncz segélyével mindenek élőt. tel-
vontatta az égő kocsit a pályaudvar 
áruraklára elöl, mit a tüz alaposan 
fenyegetett. Oltásról persze szó sem 
lehetett, a tűzoltók működése a tűznek 
lokalizálására és az áruraktár, valamint 

a fűtőház megmentésére irányult. A 
teljes lánggal égő kocsi bevilágította 
az egész pályaudvart és környékét. 

A tűznél nagy tömeg néző jelent 
y, de az oltás körüli rend fenntar-

semmi zavargás nem tör 
A tuz este 8 órakor ért véget, mikorra 
a kocsiból áz utolsó csepp olaj is ki-
égett. A tűz által okozott 
koronát tesz ki. 

A magyarországi p«QziQtézct*k 
orsz. szövttségtocik g y e i i g . 

A magyarországi pénzintézetek or-
szágos szövetségének békésmegyei kör-
zete vasárnap délelőtt 9 órakor Békés-
csabán tartotta közgyűlését Varságh 
Béla elnöklete alatt, amelyen részt 
vettek a békésmegyei takarékpénztárak 
nagyszámú küldöttein kivül Mándy 
Lajos nyug. min. tanácsos, Leitner 
Zsigmond, a Köz p o n ti Jel zálogbank 
igazgatója, dr. Hantos Elemér, a ma-
gyarországi pénzintézetek országos szö-
vetségének ügyvezető főtitkárja és a 
biharmegyei szövetség küldöttei. 

A gyűlést Varságh Béla elnök 
nyitotta meg hosszabb igen tartalmas 
beszéd kíséretében, majd a megnyitó 
beszéd után a gyűlés rátért a tárgy-
sorozat többi tárgyaira. 

Először a pénzintézeti tisztviselők 
nyugdíjügye került tárgyalás alá, ame-
lyet Hajduczky József, a lévai takarék-
pénztár igazgatója széles alapokon, nagy 
szakismerettel és részletesen ismertetett. 
Majd felkérte a békésmegyei pénzinté-
zeteket, hogy minél nagyobb számmal 
lépjenek be a pénzitézeti tisztviselők 
nyugdíjintézetébe. 

Élénk vitát provokált Dusbaba 
Vilmosnak, az aradi ipar- és népbank 
békésmegyei fiókj a üzletvezetőjének 
előadása, melyet a pénzintézetek ipar-
pdrtolási Szerepéről tartott. 

Igen érdekes fejtegetést tartott dr. 
Hantos Elemér is, amelyben a váltó 
utólagos telepítésével foglalkozott. A 
szakszerű s gazdag kereskedelmi isme-
retekre valló előadást nagy érdeklődés-
sel hallgatta végig a közgyűlés. 

Az idő előrehaladottsága miatt a. 
közgyűlés tárgysorozata teljes egészében 
letárgyalható nem volt, mért a vidéki 
kiküldöttek nagy része a déli vonattal 
el akart utazni s igy az elnökválasz-
tásra a sor nem kerülhetett már csak 
azért sem, mert a gyűlés nem volt 
határozatképes. Ezért elhatározták, 
hogy Varságh Béla a békésmegyei kör-
zet jelenlegi elnöke ezen méltóságát 
májusig, a legközelebbi közgyűlésig 

a is meg fogja tartani. 
a magyarországi pénzinté-

zetek országos szövetségének közgyü* 

H I R E K 
— Október 6. Kegyelettel adó-

zott Szarvas város közönsége az aradi 
tizenhárom vértanú emlékezetének. A 
szarvasi iparosok, ipari munkások és 
földnrivesek szabad lyceuma d. u. 5 
órakor a városi színkörben tartott szép 
programmá gyászünnepélyt. Az ünnep-
séget a férfidalkar által elénekelt him-
nusz nyitotta meg, mit a színkört 
megtöltő előkelő közönség f> , va 
hallgatott végig. Ezt követte Kre^smá-
rik Endre tanitóképezdei tan>ár, lyceumi 
elnök tartalmas elnöki megnyitója, 
mit a közönség őszinte tetszéssel foga-
dott. Szalay Zsuzsika szavalta el ezután 
hatással Ábrányi Emilnek alkalmi köl-
teményét. Grilyan Jánosnak tárogatón 
előadott kuruc dalai után dr, Dancs 
Szilárd tartott hazafias, emelkedett 
szellemű ünnepi beszédet, melyet a 
közönségnek szűnni nem akaró tetszés-
nyilvánítása mellett fejezett be. Vajda 
Ilonka magyar dalokat játszott cimbal-
mon igen ügyesen. Benczúr Mihály 
a szabad lyceum titkára érdekes -és 
nagyszabású felolvasásával járult hozzá 
az ünnepély sikeréhez. Weisz Arthur 
által hatásosan elöadott melodráma 
után, melyhez a kifogástalan zongora-
kiséretet Rolioska Géza szolgáltatta, az 
ünnepséget a férfidalkar által elénekelt 
szózat hangjai zárták be. — A szarvasi 
lőgimnázíum szintén megilnnepeite a 
magyar nemzet gyásznapját. A torna-
csarnokban összegyűlt tanuló ifjúság-
nak Mendöl Lajos tanár fejtette ki 
ünnepi beszédében a nagy nap jelen-
tőségét. — A szarvasi főgimnázium 
önképző Vajda köre tegnap ülte meg 
diszülésén október 6-ika emlékét. 

— Személyi hir. Dr. Wieland Sán-
dor szarvasi járási főszolgabíró hat heti 
szabadságáról f. hó 1-én visszaérkezett és 
hivatalának vezetését átvette. 

— Templomi botrány. A 
szarvasi orthodox izraelita hitközség 
templomában f. hó 8-án rendőri asz-
szisztencia mellett tartották meg a dél-
előtti isteni tiszteletet. A hivők hitbéli 
differenciákon összekaptak olyannyira, 
hogy egyik bevert fejjel, másik pedig 
leperzselt szakállal távozott a csata 
színhely érői. Az elnökség szükségesnék 
tartotta a további botrányt elkerülendő 
a főszolgabíróhoz fordulni, akinek ren-
letére két rendőr vonult az imaházba 
és sikerült nekik a verekedőket lecsen-
desíteni. 

— Az öcsödi községi orvos 
Ünneplése. Dr. Baky Endre községi 
orvos 25 éves közszolgálata alkalmából 
Öcsöd község díszközgyűlést tartott s 
érdemeinek jegyzőkönyvi megörökítése 
után az öcsödiek értékes emléktárgy-
gyal lepték meg szeretett orvosukat, 
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majd dr .*#Wie^d fő-
szolgabíró szép -beszéd kíséretében 
fídta látJafeftgsii t© j&rásorvosi kineve-
Játösí® he) yiségeiben 
Jhii^ög^^^^ társasvacsora 

napi eseményt. 
Ő — Tömeges pályázók. Az oros-
házi izr. iskolában nyugdíjba vonulás miatt 
a vezető-trmitói állás megüresedett és arra 
pályázat i i hirdetve. A pályázati határidő 
bjártái c v'ágy 60 pályázat érkezett be a 
hitközséghez. Ilyen nagyszámú pályázó kö-
zül igazán bajos lesz a legmegfelelőbbet 
kiválasztani. ' 

— A szarvasi jár ási mező-
gazdasági bizottság f. hó 18-án 
délelőtt 9 órakor tartja ülését dr. 
Wieland Sándor járási főszolgabíró 
elnökléte alatt, mely alkalommal Békés 
szentandrás község képviselőtestületé-
nek a községi faiskola áthelyezése tár-
gyában kelt határozata, a járási fő 
szolgabíró és járási m. kir. állatorvos 
jelentése a járásban megejtett haszon-
állatok összeírása, Csanádi Aurél m. 
kir. gazdafiági felügyelőnek átirata, 
mely szerint az apaállatok szokásos 
évi vizsgálatát már ez évben október 
esetleg november hóban kéri megálla-
pítani, s az esetleges inditvanyolc fog-
nak tárgyal tatni. 

—• öngyilkosság. Gyöngy élet 
a katona élet; még se kellett Borgulya 
György 21 éves szarvasi legénynek. 
Affeletti elkeseredésében, hogy most 
be kellett volna vonulnia tényleges 
szolgálattételre, szerdán kora reggel a 
Kőrös vizébe ölte : magát, Holttestét 
gróf Bolza Pál cselédjei fogták ki a 
Körösből 

— U j lap. Mezöberényben vasárnap 
egy hetenként egyszer megjelenő társadalmi 
és közigazgatási újság első száma jelent 
meg. A lap felelős szerkesztője ifj. Domanek 
István, társszerkesztője pedig Jankó Dános. 

— Kinevezés. Gróf Bolza Pál 
lemondása folytán a főispán* a szarvasi 
állami iskolák gondnoksága választ-
mányi elnökévé dr. Déry Henrik járási 
orvost nevezte ki. 

— Pályázók. A békésvármegyei 
tiszti állásokra hirdetett pályázat nyo-
mán következők adták be kérelmüket: 
A gyomai főszolgabiróságra: B-iross 
Dezső, Jantyik Mihály, Konkoly Tiha-
mér, Popovics Viktor tb. főbírók. Az 
esetleg megüresedő I. és IL oszt. 
szolgabirőságra, vagy megyei jegyző -
ségre: dr. Debreczeny Lajos, Melis 
István, dr. Van gyei Endre, Körös 
Lajos, ifj. Jeszenszky Károly és dr. 
Kiss László. Az újonnan rendszeresí-
tett alügyészségre dr, Kohn Mór az 
egyetlen pályázó* 

— Tüzeset. Pénteken Rrivjanszki 
J inos szarvasi lakos tanyáján 2 kazal 
szalma, 1 kazal törek és 1 kazal 
pelyva, eddig még ki nem derített okból 
meggyulladt és porrá égett. A kár 
400 korona. 

SZARVAS ÉS VIDÉKE 

— Betörők. Békéscsabán a betöré-
sek napirenden vannak. Úgyannyira, hogy 
már a nyomozó hatóság is hajba kapott a 
sok nyomozás során. Legutóbb Patalcy Jenő 
városi árvaszéki iktató házába akartak beha-
tolni, de a házbeliek felébredtek s megug-
rasztották az ismeretlen vendégeket, kik az 
ablakon akartak bejutni — Árvay Eezső 
csabai kereskedő kenálisi szöllőjébon már 
szerencsésebbek volttjc, sikerült több ruhát 
és fehérneműt elemelniök. 

— Halálos lőrugás. Gunda 
György szarvasi gazdálkodót f. hó 
6-án szántás közben lova oly szeren-
csétlenül rúgta lágyékon, hogy menten 
szörnyet halt. Holttestét boncolás vé-
gett a közkórházba szállították. 

— Bevonultak a katonák. A 
kaszárnyák megint népesek és hangosak 
lesznek. Megkezdőcinek a katonatréfák és 
súlyos ujjonc szenvedések. — Ma reggel 
már mundérba bujtatják a berukkoltakat, s 
bóluap megdobban a föld bakkanesaik sulya 
alatt. Megkezdődik a három kiesi katonaesz-
tendő. Az alatt pedig az elhagyott kedves 
epedik szeretője után, — vagy más..- ú éli 
szép szerelmes világát. Mert nehéz ám a 
magára maradt árvának. 

— Mennyi fizetést kapnak a 
községi, ormosok ? i A községek orvosait 
már második éve az állam fizeti. Mint jó 
gazdához illő, meg is kérdezi, mennyi 
pénzre van szüksége. Békésvármegyében a 
jövő esztendőben 80,050 koronára rug a 
javadalom összege, mi az idei 79.266 
koronához viszonyítva, 784 korona növel e-
dést jelent. 

— Megszűnt állatbetegségek. 
Szarvason a lórühkór és Békésszentandrás 
községben a Jépfene megszűnt s igy a zárlat 
feloldatott. 

— Tüz Endrödön Fnrnok János 
endrődi gazda háza vasárnap tüzet fogott 
és leégett. A kár 1500 korona, melyből 
800 korona biztosítás utján megtérül. 

— Csendőri számemelés. Békés-
¥ 

vármegye közigazgatási bizottsága fel irt a 
belügyminiszterhez a vármegyei csendőrőrsök 
létszámának szaporítása és az őrsök tele-
fon nail való összeköttetése érdekében. A 
belügyminiszter a csendőrök létszámemelését 
nem teljesítheti, ellenben a telefonösszekötte-
tést teljesithetőnelc véleményezte. 

— Megszökött lelenc. A mező-
berényi váltóőr egy harmadosztályú kocsi 
tetején emberi alakot vett észre. Jelentést 
tett az állomásfőnöknek, ki leszállította az 
ingyen utast. Kitűnt, hogy Zelenkovits La-
josnak hivják és az aradi gyermekmenhely-
ről szökött meg. Visszakísérték. 

— Bénésmegye éa az — avatika 
A repülés tudományában móst egyszerre 
Békésmegye is szerepel. Nem ugyan olyan 
dicsőségesen, mintha valamelyik szülötte 
megoldotta volna a repülőgép, vágy a kör-
malmozható 'léghajó problémáját, de mégis 
szerepei. A belügyminiszter ugyanis leíratott 
intézett a vármegye alispánjához, melyben 
felhívta figyelmét a zürichi lóghajos-ver-
senyre 6$ utasítani kérte az összes községek 
elöljáróságát, liogv ha netalán valamelyik 
léghajós a megye területén szállana le : fo-
gadják illendő módon és magyaros vendég-
szeretettel. Nem hiszük ugyan, hogy a légi 
utasokhoz szerencsénk lesz, (le mégis meg-
történhetik. A levegő különösen odafent, 
nagyon szeszélyes ős még mihozzánk is el-
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vetheti a bátor légi utasokat De ebben az 
esetben is fölösleges volt a miniszternek ki-
oktatnia Békésmegye lakosságát a vendég-
szeretetre. Vérében van az már minden ma-
gyar embernek, 

— A köfaiiralöBa, Ma-holnap már 
az imádságban nemcsak a gonoszoktól való 
megmentésünkért kell esedezni, de azért is, 
hogy az Úristen mentsen meg bennünket, 
főképen pedig gazdasszonyainkat a piaci 
kofák féktelen garázdálkodásától is. B t az 
állapot már tűrhetetlen. Nem elég, hógy 
hallattan árakat vagyunk kénytelenek fizetni 
a piaci élelmi cikkekért, de a tetejébe még 
a kofák durvaságát is el kell türnünk. Ezek 
a némberek szabadon garázdálkodnak, mert 
piaci rendőrségünk elégtelen féken tartásukra 
Legfőbb idője volna már kordába szedni 
azokat az alakokat egy erélyes vármegyei 
szabályrendelettel. 

— Tüz Öcsödön. Tóth Antal öcsödi 
lakosnak egy kocsira való magheréje isme-
retlen okból a lángok martaléka lett. A, kát 
mintegy 140—150 korona, mely biztosítás 
utján megtérül. 

— Verekedés a szarvasi vasúti 
á l l o m á B O n , Mezőtúrról szombat éjjel 
Szarvasra érkező vonat hozott egy fiatal-
embert, állítólag mezőtúri tanítót, ki Bán-
révén akart kiszállni, de a vonaton elaludt. 
A pályaudvaron összeszólalkozott az Árpád-
szálloda bérszolgájával, kit arculvágott, 
ez alaposan és két ízben is helybenhagyta. 
A közönség mentette ki a markos szolga 
kezeiből. 

— Tífusz a vármegyében. 
ügy látszik, hogy ez a veszedelmes beteg-
ség nem szigetelödik a vármegye egy-egy 
községére, hanem járvány szerű természe-
tének u jg fel elő! cg fertőzve van már több 
község is. Keidig csak Csabán észlelték na-
gyobb mertékben, dc utóbb már örosluizán 
is fellépett még pedig oly veszedelmes 
arányban, hogy a hatóság a legszélesebb 
Jcörii óvintézkedéseket volt kénytelen meg-
tenni a baj elfojtására. Dr. Bcrthóty István 
erélyes hangú rendoletott adott ki miheztar-
tás végeit, melynek ha nem lenne meg az 
óhajtott eredmínye, ugy az iskolák bezárá-
val fogják a baj továbbterjedését meggátolni. 

— C i g á n y kérdés. Hevesvármegye 
már többször felírt a belügyminiszterhez, 
hogy oldja meg valahára *a közbiztonságot 
folyton fenyegető cigányok ügyét, de még 
mindig nem ért eredményt. Most átírt a 
vármegyékhez, igy békés vármegyéhez is, 
hogy e törekvésében legyenek segítőtársai, 
mert az csak mégsem járja, hogy e félvad 
nomád népség a XX-ik században büntetle-
nül rabolhasson, gyilkoljon. 

— Bábái örömök. Annyi örömök 
osztályrészeseit, a bábákat is ért egy kis 
öröm* A belügyminiszter elrendelte, hogy 
fizetésüket legalábti 240 koronára kell 
emelni, Az alispánhoz érkezett jelentések 
szerint a legtöbb község már teljesítette is 
e rendeletet. Legnagyobb á többlet Puszta-
földváron, ahol eddig csak 40 korona volt 
a bábái javadalom. Ötszáz percent az emel-
kedés. Ilyen jutalékra a leghíresebb uzsorá-
sok sem dolgoztak. No, legalább lesz mit 
aprítani a tejbe I 

— A bunda, Keserves ábrázattal je-
lent meg csütörtökön a szarvasi rendőr-
ség előtt Nagy Pista szegény napszámos. 
Csaknem sirvü panaszolta el, hogy legdrá-
gább kincsét, szép báránybőr bundáját va-
laki ellopta. A rendőrség azonnal bevezette a 
nyomozást és csakhamar kiderítette, hogy 
a bunda Bagó Jánosaó kezén tűnt el, aki-
nek nem egyszer gyűlt meg már a baja á 
rendőrséggel. 

A. 
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Egy 3.1 év óta fennálló üzlet 
Wá feloszlása miatt az üzleti álvá- J s 
m nyok teljes felszereléssel eladók, M 
| | valamint az üzlethelyiség azon 11 
É nal kiadó. Tudakozódni lehet: ® 

^ o 1 1 b e r g e r l g n á e z 
onosmX 

a. íSisjo&aíj bú i o r o z o t t Szoba 
bg j á r a t t a l jútáoyoSafl) i 
Értek^zb^trjs ú g y a f j o t t 

2820--909. Lkvi szám. 
Árverési hirdetményi kivonat 

A szarvasi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi halóság közhírré teszi, hogy 
dr. Oláh Antal agyvéd által képviselt 
ö csödi la karé k pán z tár v égrehaj l a tónak 
Tóth László és neje végrehajtást szen-
vedőitek elleni 2515 korona tőkeköve-
teléséi jár. iránti végrehajtási ügyében 
a gyulai kir. törvényszék (A szarvasi 
kir. járásbíróság) területén levő Öcsöd 
község határában fekvő az öesöcli 
4446 sztjkvben A f 1. rsz, alatt felvett 
I 275— 1279JI) —2—b - 2 - a 7 hrsz. 
22 hold 1000 négyszögöl Petösimnki 
szántó és legelőre 3096 kor. az ücsö-
di 4462 sztjkvben A. f 1. 2. 4. 
isz. a felvett 1275—1279^ — 2—1) ~ 2 
a—9 hrsz. 52 hoki 830 négyszögöl, 
3 27 5 — 12 79 jb — 2 - b - 2 — a - 20 hrsz, 
1 botd 1209 négzszögöl, 1275 - 1279 

- b — : 2 ~ a — 2 S hrsz, 912 négy-
szögöl és 1275 — 1 219jb —2 ~b - 2 — 

hrsz, 1404 négyszögöl szántó és 
legelőnek Tóth László és neje P, 
Nádudvari Zsuzsannának nevén álló 
-m-od résznek együttesen 35 korona, 
én az öcsötli 1135 ssrjkvben A f 1, 
rsz. a. felvett 12OH. négyszögöl Lu-
kács zugi legelőnek, \ égrehajtast szen-
vedettek nevén álló 'As-öd részének 
együttesen 24 koroim, a 4402 és 
11;55 szljkvekben felvett ingatlanok 
azon korlátozással adatnak el, h >gy 
nziío ingatlannak 1945 augusztus 1 íg 
kizárólag csak tehénlogclőiil és íclosz-
tatíanul használhatók és csakis ezen kor-
hítozás mellett ruházhatók át, az árverést 
m íut m egá I lapilot k ikiáltási úrban 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
in Katlan az ¡909. évi november hó 2 
napján délelőtt 9 órakör megtartandó 
nyit vájnod árverésén a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 száza tékát 
bánatpénzül készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-c, 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. 
november hó 1-én 3333 szám alatt 
kelt igazságügyiuHniszteri rendelet 8 
§-ában kijelölt óvadékképes érték pa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t -e , 170 §-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről ' kiállítót 
szabályszerű elismervényt álszolgáltátni. 

Kir, járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság, 

Szarvason, 1909, évi július hó 20. 
SCHABÁTKA, kir. járásbiró. 

mm ma 

használt, de jó karban lévő jutányos áron eladó. 

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

rTTgresrara 

v ír /ír ir v *ür "ír *ír ir v v v u&wté 

A mezőtúri határban (Gsergettü düllő) 

vv 

teljesen ujj onnan épített gazdasági épületekkel előnyös feltételek 

és ár mellett eladó, — Bővebbet: R o b i t s e k S o m a 

1—3 fakereskedonél, Szarvas. 
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Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesí-
teni, hogy Szarvason a Fő utczán, Réthy-féle házban, 

(Holéczy Gusztáv üzletével szomszédságban) 
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Főiizletem Orosházán a legnagyobb forgalomnak 
és kitűnő hírnévnek örvend. 

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

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

Kiváló tisztelettel 

imiii it r ~ i i" i i 

I 

Nagyméltóságú Gróf C s á k y A 1 b i n n é szül B o l z a 
A n n a grófnő tulajdonát képező, közel r n d o r o s 
községhez fekvő kondorosi 951 hold s: lld kisebb 
parcellákban is, 1910 szeptember 00-11 kezdve IC 
évre haszonbérletbe adandó. Bővebb felviíagoöuássai szol-
gál az alólirott, kihez az ajánlatok 1909 november hó 
15-ig adandók be. 

Szarvas, 1909 október hó 1-én 

2—3 ügyvéd, uradalmi ügyész, 
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48-as eszmény és a magy vr nemző 
törekvések leghívebb; legtikesebb szó-

szószólója. 
A m a g y a r ú j s á g í r á s s n . n á c i ó i 
A magyar közönség legkedvelte á lapjai 

Tesséu liíüiaiüSZum ; il 

VÁLLALA , LAPJA 

A Nap előfizetési á r a ; 
évre — — — '16 K. — í 

Félévre — — — — 8 K. — f 
Negyedévre — — — 4 K. —• f 
Egy hónapra — — 1 K. 40 f 

Egyes's'zíírn mindenüt t '2 krajcár. 

F I D I B U S Z 

j. 
t 

A Fidibusz elofzetési á ra : 
Egész évre — — — 6 K. — f 
Félévre — — — — 3 K. — f 
Negyedévre — — — 1 R. 50 í 

hónapra — — — K. 50 f 
Egyes szám mindenütt 5 krajcár. 
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Alólirolt szarvasi járási főszolga-

bíró ezennel közhirré teszem, hogy a 
nép fölkelö időszaki jtílenjkezés a já-
rás községeiben az 1909. évben a 
kővetkező sorrendben fog megtartatni. 

i; Szarvason 1909. október 22. 
23 25 és f26-án. 

Jelentkeznek: 1909. október hó 
22-én % szarvasi illetőségű első osztá-
lyú népfelkelők. 

Október 23-án a szarvasi illető-
ségű másod osztályú népfelkelők : 

Október 25;én Szarvns községben 
tartózkodó idegen illetőségűek: 

L Október 26-án Kondoros község-
ből az összes népfelkelők. 

II. Békésszentandráson 1909. ok-

Jelent kéznek a békésszentandrási 
II letöségü összes népfel kel ők és az 
idegenek. 

III. Öcsödön 1909. október 28 án. 
Jelentkeznek öc^ödi illetőségű ösz-

szes népfelkelők és az idegenek. A je-
lentkezés helye • minden községben a 
községháza udvara. A szemle minden-
kor reggel 8 órakor kezdődik. 

Közhírré teszem egyúttal, hogy ; 
I. Ezen jelentkezésre kötelezve vannak 
a járá* terüléfén tartózkodó idevaló 
és idegen illetőségű katonailag kikép-
zett népfelkelők közül azok, kik a tör-
vényes védkötelezettség teljesítése után 
jutottak a népfelkeléshez, bezárólag az 
1867. évben szülötekig. A birodalmi 
taiiác-ban képviselt országokban és ki-
rályságokban bon oh ijy népfelkelők 
szintén jelentkezni tartoznak. (A kato-
nailag kiképzett népfelkelők közül-
tehát - csak azok nem fc;U toznak jelenik 

ékezni, kik felülvizsgálati nton lettek 
'elbocátva és ajánlati lappal sincsenek 
ellátva.) 

b. katonailag ki nem képzett és 
a/ felülvizsgálati nton elbocsátott kato-
nailag kiképzett népfölkélők közül 
Ci azok, kik ajánlati lappal vannak 
ellátva. 

2.1 A m ennyiben népfel ke lő köte-
lezettség álátt állanak irásbelileg je-
lerítkézö lappal jelentkezhetnek. 

a. tiszt (tisztviselőt) jelöltek, 
b. katonai vagy honvéd intéze-

teknél alkalnlazott népfólk«-lök. 
c. közigazgatási és állami tisztvi-

selők valamint a tanintézetek tanári 
és tanítói a községi és népiskolák 
tanítói, továbbá a hivatal szolgák, 
fegyőrök stb. 

d. a pénzügyőrség, az erdészet 
személyzete, vonatoknál, gőzhajózási 

társulatóknál pósta és távirdáhál ég 
egyéb forgalmi intézeteknél alkalmazót-

é, tengeri utazási engedéllyel le-
vagy a cs. és kir. hadihajóhoz 

felfogadott népfelkelők. 
t köszénbányában alkalmazott 

hivatalnokok és munkások. 
g. a népfelkelők szolgálat aló 

Ideig]enesen felmentettek, 
h. azok, kik a jelentkezésre kitű-

zött napon sürgős családi vagy magán 
viszonyo k miatt személyese n nem 
jelentkezhetnek. 

I. a maggyar birodalom határain 
kivül tartózkodók. 

A többi fentebb meg nem neve-
zett .népfelkelők a jelentkezésre kitű-
zött napon személyesen tartoznak 
jelentkezni. 

3. Az Írásbeli jelentkezéshez 
szükséges jelentkező lapok a községi 
elöljáróság által ármegtéri Lés nélkül 
szolgállattandók ki. 

4. a. A jelentkezésre kötelezettek 
néptölkelő igazolványi könyveket 
ezek hiánzában egyéb - katonai ok-
mányaikat magukkal hozzák, mert 
azok, akik néptölkelő igazolvánnyal 
már ellátva lettek s mégis e nélkül 
jelennének meg a szemlénél, szigorúan 
felelőségre fognak »vonatni. 

b. A jelentkezést elmulasztó nép-
fölkelők a szemle befejezte után meg-
fognak büntettetni s a büntetés kisza-
básánál azok, akik már a mult évi 
jelentkezésnok is csak elkésve tettek 
elegei, súlyosabb birsággal fognak 
büntettetni 

c. A jelentkezést elmulasztó nép-
föl kelók 4—200 koronáig, illetve a 
katonailag ki nem képzettek (10—200 
koronáig behajthatlans'íg esetén meg-
felelő szabadságvesztéssel bün*etettnek. 

5. A jelentkezéshez vasúton utazó 
népföl kelésre kötelezettek, ha magukat 
a népfölkelési igazolváayi könyvvel az 
állomási pénztárnál igázoiják, a kato-
nadijszabásban nipgái I api tolt menet dij 
kedvezményben részesitletnek Illetve 
katona menetjegygyei utazhatnak. 

Szarvason, 1909, évi szept. hó 5. 

föszolgabiró szabadságon : 
Meüs István, szolgabiró, 

Eredeti Ottó rbenzin-lokomobilok 
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benzin-, petroün-, világitógáz,- földgáz,- és szivőgázmotorokat 
1 — 1500 lóerőig gyárt 

•26 elismert elsőrangú, versenyivéíküii kivitelben csakis 

LANGEN és WOLF Motorgyár, Budapest V I Váci-körűt 59. 
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Egy bírom szpbás lakás, külön bejá-
rattal a Bel¡czei-utun Bakai Géza-féle 
hájban kiadó. Éitekezni a kidóhivat'al-

1 — 3 

Szarvas nagyközség elöljárósága 
részéről , a1 ól Írottak felhívjuk a. 1887, 
18KB ós 1889 években született állit¿s 
köteleseket, . hogy az 1910. évi soro-
zásra vonatkozó jelentkezéseket a fo-
lyó évi no vem b< r havában a kalona 
iígyofztályriál annál is inkább el ne 
nmlnzsizák, mert azon állítás kötelesek 
kik jelentkezéseiket cl mulasztják a/tör-
vény értHméheh szigorúan büntettetni. 
fognak . 

Szarvason, 1900. évi szept, hó 28. 

Az elöljáróság nevében : 

Jeszenszky Frigyes, Kovács János, 

SZARVAS ÉS VIDÉKE 

KauasmMif >t -.vra? raaBgaRHmwEgara 
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3—4 kolmefcslő és vcgylisztitő Szarvason j «'ír' 
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A Gióf Csáky Alhin-ulcá-

ban II. kei M"t 81. szám alatt 

fcár. l/M» 
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eladó. Érickí zhetni lehet a 
tul ajdonosnál. 2 —3. ^jj 

()zv. Springel Györgyné 22 

h , földje lanyaépülettel eladó, 

Értekezni a tulajdonossal íí. k. 

4Uu szám 

Szarvas nagyközség alólirott elöl-
jírósága felhívja az 1887. 1888 és 
1.889. években született idegen állítás 
köteleseket, hogy a sorozás végett 
folyó évi november havában a katona 
ügyi jegyzői irodában annál is inkább 
jelentkezzenek, mert az elkésetteket a 
törvény értelmében a legszigorúbban 
fogják megbüntetni. 

Szarvason, 1909. évi szép', hó 28. 
Az elöljáróság nevében: 

Jeszenszky Frigyes, Kovács János, 
j e g y z ő 

Ulti •.ív". 

OcacXciip«^** V á o a s i - l x Ö r d t 6 8 f v 
itta) a lecíuUiííyppabb áraK mellett ajantUlMla 

« o c ö m o b i l é s ( g Q ^ c s é p I ö g é p e k 
szölmalíazalozóU, jérgány-caépíögóp-eíc, lóhore - csóplőfe, 
tlsztitó-rosták, konkolyozók, kaszáló- éa aratógópak, 

OZÓnagyQjiők, boronák, sorvetögópok, Planet Jr. 
kapál ók, ctöcsköva^óSc, rópavágök, kukorlczia-

morzsolód darálók, Őrlőmalmok, egyetemes 
aczól-okótc, 2 - ós 3<vasu ekék ós minden 

egyáb gazdasági gépék, c 
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Szobadísz festéseket 
saját rajzaimmal elo 

állítok. 

Legmodernebb ¿8 leg-
újabb sablonokkal vál-
lalok a legegyszerűbb 

munkát 
•mi 

Van szerencsőm a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy 
Mór ulcza lB94k h.~szám alatt, Engel Izidor ur saját házában szoba-

festő és mázoló műhelyt nyit ottani. 
A mai modern kornak megfelelő szoba-, disz , templomfestést, mázolást, 

aranyozást, továbbá selymekre, mindenféle c)ö rajzolást és festést elvállalok, 
úgyszintén ruha- és más e^yéb hímzésekre elörajzokat kél i tek . Arra törek-
szem, hogy a í.a^y érdemű közönséget munkámmal mindenféle tekintetben 
kielégítsem, Szíves pártfogását kérve á nagyérdemű közönségnek 

maradiam kiváló tisztelettel 
wiwwJl 

Ugyanitt egy tanuló 
is felvétetik. szobafes'ő, mázoló és aranyozó. 

Olcsó és megbízható 
kiszolgálás. 
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Igen csinosan és kényelemmel 
berendezett 1 vagv - 2 .b u í oivo-
z o £ t s z o b a a Belicze/-iilon, 
a főgimnázium mellett kiad^. ' Kö-
zelebbi fel világosi tá8t nyújt a ki-
adóhivatal, 

A II, kerületben Szent István ki« 
ráfy uicza 305 S'ámit ház, két 
szoba, szükséges nnil I ékep öletek, 
kért. uclvar, megvehető; vagy 
azonnal lias/onbérb*> kiadó. Fel-
tételek L un pert Károly tulajdo-
nosnál tudható meg. 3 —3 
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Elsőrendű czipők kaphatók az Árpád bazár ^«lyi&ég^ 
y hol a legjobb anyagból készít tetnek a müizléssel készített 

modern »szabású cipők. 

Atygol í j jzía szakismerettel. és rendszerrel dolgo-

zoni, miufán a Na^ élt. Magyar Kir. Kereskedelmi Kormány 

támogatása révén a ; z i p ( S z ( t tccbQologiáját'jeles eredmény-

hez 

TiSzta, i it)00) ^ S njoderí j l^űoka az irányelvem 1 

Ennek alapján kérem e. t, ke »nség kitílntető pártfogását. 
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1909, október 1Q. 

íii 
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jutányos áron 

felvétetnek a 

Szarvas és Vidéke 

kiadóhivatalában. 

II! III 

KleiO Adolf B^kéSSzeotaodráSi k«-

r*&kedé&ébe egy j ó b á z b ó l v a l ó 

fiú t a o a i ó ú l fe lvé te t ik . 

Medveczky József gyógyszerész 

volt főutezai házában 3—4 

nagy szoba október 1-től bérbe 

vehető. Értekezhetni lehal Med-

veczky József utóda gyógyszer-

tárában. 
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VASUT-IJTCA. 1155. ÉS 1156. SZ. 

¡U 1 , SZ. 

"i • V, ' nagy választékban* 
• f -.-a 

Sámuel Adolf könyvnyomdája* Szarvason. 
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