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Bori, búzát, békességek boldog-
ságos exlexet kívánok kedves mind-
nyájuknak. Az exlexet ugyan, Isten 
látja lejkémet, nem kivántarn volna, 
de inert óhajorii nélkül is itt van, 
legalább a boldogságos formátumában 
fohászkodom meg. A politikai követ-
kézményéveí nem törődöm, mivelhogy 
kaueiószegény ember létemre nem is 
törődhetek vele. De azt már mosolygó 
arccal áilapitöm még, hogy leszállott 
a gyászos éjszaka a fináncra. Nem 
muszáj fizetni neki Az adófizetésben 
soha sem tellett öröme a magyarnak, 
A régi jő időkben á nemzet: a ne-
messég portája immúnis vala az adó-
ekzekutortóL Most megint felvirradt 
a boldog idők hajnala, csakhogy 
törvény temetéstől borongósan* jSTo 
majd kitisztul hamarosan. Notaberie 
igy felhőtlenül vélem én boldogsá-
gosnak az exlexet és exlex nélkül 
boldognak az uj esztendőt Adjon 
isten szefencsésebb uj évet a tavalyi-
nál ! — Nem kérék borravalót 

* 

van az 
dox ¿sidó hivőktrek. Ők állnak kteé-
Íebb a szent bibliához, A neolog 
bifeorsosok már valóságos /apostaták. 
Tessék, a neologok fisztujítása - ís 
hijján volt a skandalumoknak! Bezzeg 
az orthodoxök ugyancsak eleget szok-
tak tenni az írás parancsolatjának: 
,.0portét, ut fianf (scandala^ |Bizony 
igazj szükség, hogy legyenek botrán-
kozások. Mert ha már a zsidók is 
csendesek, isten szent úgyse, csődöt 
mond ez a rovat, 

* 

On reyient toujours á ses premiers 
amours, jövel tehát első szerelmünk, 
álmaink álma, óh szarvasi villanyvi-
lágítás. Vissza-visszatérünk hozzád) 
bárha Kátó hamarább fáradt volna el 
megalkotásodat mint Karthágónak 
elpusztítását javasoH, - Minden 
eszközt meg kell ragadnunk arra, 
hogy a patőpálosdit játszó világítási 
bízottságot kényeimeskedő tunyasá-
gáből fel verjük. Ezért mondjuk el, 
hogy az ezernyelvü nép suttög^büttog 
és pedig a világitókra nézve éppen 
nem hízelgő, sőt igen csúnya szóla-
mokat Olyasmit emlegetnék, hogy 

rülbslül: azt jelentené* hogyí h? :1V> 
Henriknek megért Paris egy fiúsét, 
akkor a világitóknak is megér a me-
zőtúri áram szerzés tervének való bé^ - ' •• • '„t • •» 

hódol ás egy — misét. Őszinte véle-
ményünk, hogy mi alapja sincs ennek; 
a bujósdi pletykának, legfeljebb 
hogy a kötelességmüiásztás vagy a 
tulbuzgő k ö tel ess ég tel j esi tés egyaránt 
kitűnő szól gálatöt tesz a rossz szájú 
halandóknak 

Szarvas, 1910. l—L 
• 

Krisztus urunk születése óta á 
mai napon az 1910-ik évet számlálja 
az emberiség. Kolosszális nagy idő. 
Mennyi temérdek boMog új eszten-
dőt tartalmazó' kiváltság Hagyta él: 
ezalatt az emberek ajkát H í az mind 
teljesedésbe ment volna ? 1 És mennyi: 
temérdek borravalót csaptak érettük 
zsebre ? Ha az mind az én zsebembe 
került volna! Ostobaság. Hamarjában 
nem is tudnék annyi zsebet ketiteni, 
amennyibe a borravalők kamatos .ka-

M t r t frkgtf á MadoQOa &ztti)e« 

Kispap volt* lányos arcú» halovány* 
Szömetlesötve lépdelt szaporán 
A niinörítiikhoz ádventi misére* 
Az imakönyvének arany a szegélye, 
Előlapján a Szűz Asszony kepe, 
A gyermek Jézus mosolyg ölébe. 
Gyönyörű festett képi eredeti mása 
Rafaelo keze ihlett alkotása \ 
Éfa rajta kék a Madonna szeme, 
Büsongo< fóítÖ sejtéssel tele. 

Égi szefélémmel imádta a képeí> 
Szeme tiszta tűzben, sokszor rajta é 
Ajka csókban lehelte vásznára: 
^Madonna méá ! Madonna cara l" 

Á templom márványán térdepelt mellette, 
MíkOf tekintetét reája vetetté. 
Atöa a Szűzé, — babonás varázs! 
Hanem a szeme fekete parázs; 
Glóriát keresett a homloka földit»-
Elfeliérült areüa láztól kigyongyözötU 
Aztán suttogta, csak ugy mint szokta: 
Madonna mea I Cara Madonna í* 

„Beteg vágy fiacskáin, oly szomorú, bágyadt; 
Kérjed a Saüz Asszonyt, meghallgatja vágyad. 
No ne sírj, hisz látod, mindannyian1 

Szeretünk téged, édes kis fiam.'1 

Szegény kispap felsír, aztán igy kezdi be: 
ijÖ ! peecavi páter reverendissime/' 
f>S á brtftőd 

»Igen > > . , a bünötti neve í 
Mért fekete a Madonna szeme < , . 

Sámuél Viktor. 

U 11S ü . 
írta; Abonyi j 

A régi plivai vilajetbe leküldött regiment 
karácsony szombatján esti liet órakor érke-
zett föl az északi Alpokról leltuxadó erdő-
ségből arra a sziklás magaslatra* hol a Szent 
Gergelyről nevezett örmény kolostor romjai 
állanak. Az ut innen nagy eséssel kanyaro-
dik déínekj s a vilajet központjáig már csak 
mindSssze háromnegyed óráig tart. Napfényes 
időben hatalmas panoráma bontakozik ki p 
kolostor-oniladVány tájáról a vándor szemei 
élé: oly tüzesen szárnyaló művészlélck 
azonban alíghu ákad vala ezen a minden-
képpen bánatos világon, amely kilencz órai 
folytonos gyaloglás után is elragadónak 
találta volná a wdöveili('*nek (boldogságos) 
nevezett völgy nagy messzeségbe kiszMesedp 
síkját 

Kapható Szarvason : S á m u e 1 A d o I f könyv-
• ; •• - ; v:,.: ..:. -; :- - tnlndea ivágy 

és papii'keix^skedésébFn (Belicziíy ut U ^ vítlaiííint 
dohArvvtözsdfc'ben. / -• • -" -

i 
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mattal együtt aranyban elférnénék. 
Rockefeller a milliárdjaival szégyenei-
hetné magát az én baksisáim mellétt. 
Az emberek semmit se fizetnek olyan 
drágán mint a jó kívánságot, jobban 
mondva az abban kínált reményt. 

Ném csoda, hogy ekkora ára 
van a reménynek. Elvégre az emberi 
élét fém égyébb mint a reményekriek 
folytonos láncolata. Az életért pedig 
semmi sem sok. A jövőben való bi-
zakodás éltét, féleméli a csüggedőt, 
erőt ad a kishitünek.- Hát érré jó az 
újév napja. Meg erre jók az évek, 
ezek á pörös tít-ón folytonosan vonuló 
katonái egy végtelén tömegű hadse-
régnék, kiknek távolról csillog a fegy-
verzete a napsütés fényzáporában, 
közelről leromlottak^ rongyosak, szür-
kék, betegek. A mai napon egy u| 
katona kezdi elvonulását és tartja 
még 364 napon keresztül, Ez sem 
lesz jobb, mint a többi, de higyjük, 
hogy jobb lesz. 

Oü sont les neigés d* antan ? 
Ho! van a tavalyi hó ? Minek kérded 
Villon ? Hát esett tavaly hó ? Már 
nem tudom, már elfélédtém. Volt ? 
Nincs. Minek rá emlékeznem, minek 
tudnom ? A múltban csak egy báj 
van, hogy elmúlt. A jövő ?! Ó az 
egészén más. Az mindig gyönyörű. 
Delejes szép a friss fiatalságában. 
Olyan mint valami vágysugaras szemű 
üde fiatal asszony. Az ember bírni 
akarja és égni a vágyait valóra váltó 
tűzben. A jövőt mindig szívésen 
öleljük keblünkre, a multat eltaszítjuk 
magunktól. Hazugság a tünt időnek a 
visszasirása. Abban a sirámban is 
csak a jövőért sírunk. 

Az újév olyan mint égy csapo-
dár, de nagyvérü kokot. Tudom, 

A gyaloglás még csak hagyján, — a 
deczeiiiberi hideg azonban nem érti ezen a 
barbár földön a tréfát, s nem főleg itt, köz-
vetlen közelségben a Kelet kapuja előtt A 
majdnem két kilométer hosszú ele vén em-
bertömeg, mely mint egy nehezen mozgó, 
lomha és a mai szent napon különösképpen 
hallgatag óriás kigyó húzódott végig a ko-
lostorig felnyúló erdőségen, a déczemberi 
est holdfényés pompája iránt semmi érzék-
kel nem viseltetett, •— ellenben hatalmasnak 
találta a hideget, mely e napon nyilván a 
karácsony est tiszteletére érte el tetőpontját, 
s még á legvastagabb gyapjuing alatt is 
megborzongatta a hosszú mars daczára is 
didergő embfeíi testet. 

A kolostor előtt az ezredes leszállt a 
lováról, megáliiiotta a lomhán élőre mozduló 
emberi kígyót és törzstisztjei társaságában 
kissé előre ment. Nem szólt senki egy szót 
sem. Az óbéster ur rossz kedvében volt. 
Izmos* magas alakja kissé előre hajlott, sza-
kállas kissé nyers, de minjen vonásában 
kevély magyar típusra valló arcaáről *emmi 
jót sem lehetett leolvasni» Kiszijjazta tábori 
látcsövét, s néhány pillanatig figyelemmel 
jártatta végig a holdfényben uszó vidékeiig 

hogy csak suhanó lesz a kettőnk 
liaison ja, tudom, hogy meg fog csalni, 
de ném akafom tudni. Szép az illanó 
percnek is a forrósága. Jer tüzes 
szeretőm, kit Újévnek hívnak, ölelj, 
aztán csalj meg ügy* ahogy most 
magam csalom magamat. 

Elárulom ismereteim fogyatékos-
ságát. Én bizony nem tüdőm, hogy 
miért kezdik az emberek újévükét 
a fagyos januári elsővé). Hiszen szebb 
beköszöntője volna egy langyos má-
jusi hajnalnak. Vagy tán bölcs 
aequivalense akar lenni az újév öröme 
a tél bánatának meg a tavasz ujjon-
gásának ? Vagy azért kellett mester-
séges öröm, mert a természetadta 
gyönyörűség ügy is oly kevés ? Minek 
tűnődni rajta. Az bizonyos, hogy 
felette nagy eszűek valának a bibliai 
Ősök, kik három napból állítottak ki 
egy esztendőt. Hányszor üjhodhattak 
meg az újév kí nálta reményvilágban ? ! 
És hányszor csalódtak ? Vagy .akkor 
még nem kellett reményleni az embe-
reknek, hogy csalódniök se kelljen ? 

Villon I Én áhítattal lesem, hogy 
mikor hull már le az első szűztiszta, 
fehér, idei hó . . . 

Dr S. V. 

X Közigazgatási bejárás. 
A beruházási hitel terhére épülő 
Szarvas—Szentes és Szarvas-—Gryoma 
törvényhatósági ut létesítése tárgyában 
megtartott közigazgatási bejárásnál 
Ducha Áchll kir. műszaki tanácsos is 
jelen volt. Szarvas község éz alka-
lommal azt kérelmezte, hogy az útnak 
Szarvas község határába esö része a 

mely fehéren, mozdulatlanul, finom téli ködbe 
burkolódzva veszett el a homályos távolság-
ban. A nagy fehérségből csak nyugat felé 
villant ki egy széles szalag: a plivai tó jég-
páncélja, mely a holdfényben helyenlant oly 
erős zöld fényben csillogott, mint ú legtisz-
tább smaragd. 

Meg volt-e elégedve az óbester a szem-
lével, nem-e, arról semmit sem gyanítottak 
a némán asszisztáló urak. A rosszkedvű 
parancsnok visszalökte látcsövét a tollába* 
azután ismét lóra ült és rövid* száraz han-
gon névszerint is megnevezte azt a két 
embert, kiket a kolostor mellé rendelt, hogy 
az ezred tovavonulásának útját szemmel 
•tartsák. Egy óra miilva majd kl kell küldeni 
utánunk egy patrouille-t és be kell vonatni 
őket. Addig itt maradnak. 

Vorwärts, urak! 
Köpönyegébe burkolódzott és előre 

lovagolt. Háta mögött megmozdult az emberi 
kolosszus, ö á kéményre fagyott csikorgó 
havon ismét hallható lett a háromezer 
nyolezszáz pár kincstári bakkäncs rithmikus 
ropogása. 

A két megnevezett katona szótlanul 
kilépett a sorból és megállt az omladyány 

talaj moesarasj süppedékes volta raiatt 
kőburkolattal láttassák el, s hogy az 
endrödi uton 2 és fél méter szélesség 
helyett 4 méter széles legyén mintegy 
600 folyó méter úttest. Persze ez 
48.000 koronával többe kerül, mint 
az eredeti terv s miután a község-
nek pénzé e célra nincsen, azt a mi-
nisztériumnak kellené pótolnia, Ugyan-
csak a minisztérium pótolná a hiány-
zó 13.000 koronát is, ha hely adat-
nak az éndrődiek . kérésének, hogy 
1200 méfrr üt a község belterületén 
kőkockákból épüljön s mintegy 3 ' ki-
lométernyi területen az úttest 4 méter 
széles legyen. 

H I R E K. 
Lapunk olvasóinak boldog új-

évet kívánunk. 

— Halálozás. Társadalmi köz-
életünknek egy csöndben szorgalma-
toskodó, agilis munkaereje dölt ki 
Bácskai Jakabban, Az ó esztendő 
utolsó napjával távozott az élők so-
rából. A sors hosszú élettel, ideális 
családi b ol dogsággal ajándékozta 
meg. 86 esztendőt élt meg az el-
hunyt, miből 57 évet töltött boldog 
házasságban hitvesével sz. Lusztig 
Franciskával. Szerető férj, apa, nagy-
apa dédapa és köztisztélétben álló 
polgártársunk volt Bácskái Jakab. 
Halála előkelő, nagy körű üti csalá-
dot borított gyászba. Temetése hol-
nap d. e. 10 és fél órakor fog vég-
bemenni. Nyugodjon békében. 

— Munkás gymnázim. La-
punk legutóbbbi számában megjelent 
közleményünk hatása nem maradt el, 

előtt. Az egymás lába nyomába lépkedő 
századok egyik-másik tisztje fölnézett a 
két emberre, megcsóválta fejét, azután tovább 
haladt a többivel, anélkül, hogy . kifejezést 
adott volna annak az éppen nem hízelgő 
véleménynek, melyet az ezredparancsnokról 
magának e pillanatban megalkotott. 

Az egyik kirendelt őr-katona az óbester 
tulajdon fia volt, a másik egy oláh, akit 
nehéz, nagy teste és fajának egyébb jellemző 
tulajdonságai miatt egyszerűen Ursának, 
medvének, hívtak a századjában. Becsületes 
polgári nevét nyilván csak a törzs-könyv 
ismerte, — a virágszálak közül, kik együtt 
vetődtek le ide a Maros mellől, ugy lehet, 
senki. Talán maga az óbester sem, bár 
Orsa az ő márósszéki Úri kúriájáról került 
a regimenthez, — s elvégezvén itt köteles 
részét a külyáíkodásból, félesztendö múlva 
ismét visszamégyen a merosszéki kúriára, 
hol ú méltóságos óbesterné, az örökké szo-
morú „fehér mariásza1* szolgálatában fogja 
élete további mái éj át megenni* csak úgy, 
mint istenben boldogult apja és nemkülöm* 
bon a nagyapja is. Mindnyájan a méltósá-
gos óbester ur famíliájának. cselédéi voltak 
az idők eleje óta és azok maratinak az ő 

; ivadékai is az idők végeiglen 
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amennyiben a lycetimi vezetőség ko-
molyan: kezd foglalkozni avval a nagy-
jelentívségü tervvel, hogy a munkás 
gymnáziumot, hacsak lehetséges Szarva-
son is jiiegvalósitsa, erre nézve a kuU 
tuszmiiriszterium ügyvezető osztályával 
már érintkezésbe is lépett, Nagy ku]-
tiii'áliH hátrányául szolgál Szarvasnak 
az, hogy jóllehet hnta'mas tanári és 
tani tói kara van, iTiiiidameilell, sajná-
latos bár, de be kell vallani, hogy a 
szarvasi pedagógusok óriási többsége 
kultur szociális íéren nagyon is im-
produktív tevékenységű. 

— Távozó ügyvéd. Dr. Sá-
muel Viktor szarvasi ügyvéd, lapunk 
felelős szerkesztője % január hó 
15-élői kezdve irodáj át Budapestre 
helyed át illetve dr. Pilisy Ialván fő« 
városi ügyvéd és országgyűlési képvi-
selővel együtt társas ügyvédi irodát 
nyit, 

— Eljegyzés. Liszka Gyula a 
szarvnsi vasúti állomás főnöke, dec. 
2 5 - én tartott a eljegyzését Harmaii 
Ilonkává), —• Kaviár Icát, dr. Hayiár 
Gyula szarvasi kir. közjegyző és neje 
Zlhvszky Ilona leányát eljegyezte dr, 
Zay Lajos országgyűlési gyorsíró. 

— Uránia Szarvason. Az 
ungvári uránia színház február hó 
első felében négy előadást tart Szarva-
son, melyeken a fővárosi uránia szín-
ház darabjai kerülnek bemutatóra. Az 
érdekesnek Ígérkező előadásokra fel-
hívjuk a közönség figyelmét» 

— A Szarvasi Leányegye-
sülét 1910. január 2-án d. u. 3 óra-
kor a következő műsorral tartja meg 
előadó gyűlését* 1. „Múlt és jelen.14 

Rajz. Irta és felolvassa Zlinszky István 
leányegyesületi elnök. 2. „Honi emlé-
keim" Székely Imrétől. Zongorán elő-

Midőn meghallotta, hogy az ezredes 
saját fiát rendelte melléje társul, ö is meg-
csóválta nagy medve fejét, csak ugy, mint 
a tisztek. Jóindulatú) szeles, fekete arczán 
megjelent valami zavaros csudálkozás, de 
egyúttal egy esouió furcsa gondolat is meg-
járta nehezen mozduló agyát, míg lopva a 
fiatal ember egykedvű arczát vizsgálgatta. 
Az apai keménység aimyira kiriti a parancs-
ból, hogy nem lehetett félreérteni. Sőt ez 
már több is volt a keménységnél, valóságos 
gyűlöletnek liUszotL Az ohlh elhűlt erre a 
gyanúra. A mindenható óbester gyűlöli tulaj-
don vérét I Fiát, az egyetlent, mert nincs 
több gyermekű, csak ez az egy. Jézus, be 
veszett nagy oka lehet erre ennek a más-
különben jó urnák, akiért egyetlen szóra 
tűzbe ment volna az egész ezred , . . Mi 
homályos, bus dolog ez, mi szörnyűséges I 
Haj, lám, hát nem ok nélkül parancsolta 
meg neki otthon a íebór mariásza, hogv 
vigyázzon az urflrn, ha esetleg be találják 
hivni, s ncrn ok nélkül nyomta titokban 
markába azt a ki-khasu bunkót, megbiztat-
ván öt több egyebek között azzal is, hogy 
klházatfitja a Víászáck Maruczájával a kap 
égy idegen országbeli fajú tehenet is, ha 

s z a r v a s f é s :\níDÉ^E 

adja Rohoska Géza, 8, Apró versek 
Szavalja Rengi ovisti Bozsóka. 4. ,^Vili 
király.lf „Magyar dalok/1 Énekli Reng-
lovich Lulu, zongorán kiséri Hageter 
Jolán> 4. ,,Egri leány.u Irta Arany 
János. Szavalja Karancsy István* 
6. ,fMagyar népdalok.41 Czimbálmon 
játsza Arany Margit. 

— Szünet. A lázas tevékeny-
séggel működő Szabad Lyeeurn jól 
megérdemelt pihenésre fordítja a ka-
rácsonyi és újévi ünnepeket, Újév má-
sodnapján már ismét megkezdette 
voloa az előadásokat, de a Tulipán-
szövetség m ö virágkiálli tása miatt a 
fogymnas'üm torna csarnoka el van 
foglalva S így legközelebbi előadása 
1910. január hó 9-én lesz. A legkö-
zelebbi vidéki előadás Szentandráson 
lesz. 

— Tisztújító közgyűlés. A 
szarvasi helyi tanitó-egyesülefc 1910, 
évi január 2-án délelőtt 10 ótakor 
tartja tiszíujitó közgyűlését4 az iparos 
tanonciskolában, Tisztújítás mellett tár-
gyai még a közgyűlésnek a pénztár 
és a könyvtár állapotára vonatkozó 
jelentés s a „Magyarországi Tanító 
egyesületek Országos Szövetségééibe 
való belépes. 

— Ipariskolai bizottság. 
A községi ipar o s-t an ouciskolai felü-
gyelő-bizottság dec. 23-án tartotta 
rendes havi ülését Az tdöző ülés jegy-
zőkönyvének felolvasása kapcsán Ri-
degh János tani tó azt indítvány ózta, 
hogy a képviselőtestület újból keres-
tessék meg a tanerők szaporítására 
vonatkozólag, Ezzel szemben Harmati 
János elnök, amennyiben a képviselő 
testület ez ügyben már kétszer lett 
megkeresve, s a második megkeresést 
válaszra sem érdemesítette, s hallomás 

szerint a kiküldött éíőprÖSági ' tagok 
magok késleltetik az ügy f^MMié^S^ 
a már többszőr megokolt- tartbatittíán 
állapotra való tekintettél) az iparosság, 
s ezzel az iparostánonciskólá eföií&z-
hatlan fejlesztése érdekében azt javá:-
solja, kerestessék meg a kir, tanfeltk-
gyélöség arra nézve, hogy az illetékes 
hatóság közbejöttével az ide 'yönát* 
kozó törvényes iníézkedéshék érVényt 
szerezzen. A bizottság az élríök ja^aslá-
tát fogadta el, A karácsonyi szünidőt 
a bizottság deczf 23-tól ján? 2-i& álla-
pitotta meg. Tudomásul vette a bi-
zottság ezután Molnár János igaz^tö-
nak az 1909 1910 'taíiév első idősza-
kára vonatkozó jelentését, mely szerint 
az első időszakra beiratkozott 271 ta-
nonc, 57-el több mint tavaly ilyenkör. 
Mind magyar anyanyelvűnek válja ma-
gát. Vallás szerint: 170 ág.. h. ew 
89 ref,, 52 rómf katb., 1 gör. kel. 9 i 
izraelita. Mulasztó volt 201, egyszer 
sem mulasztott 70. A mulasztások 
száma 1246, melyek közöl 870 iga-
zoltnak vétetett, 376 igazolatlan. Ma;-
gaviselétre 191 jó, 65 szabályszerű, 
14 kevésbbé szabályszerű, 1 nem sza-< 
bályszerü. Előmenetelre: 24 jeles, 98̂  
jó, 100 elégséges, 49 elégtelen. 15 
éven alóli 144, 15 éven felüli i l27. 
Felszabadult 12, kimaradt 3. A ta-
noncok 36 féle iparággiií foglalkoznak* 
Minden tanonc az ellenőrző könyve,cg-
kéjében az első időszakról osztályozta-
tott s utasítva lett, hogy azt- mesteré-
nek bemutassá. Tekintettel a nagymér-
vű mulasztásokra nem különben elég 
nagy számú tanoncnak elégtelen 7elő-
menetelére, felkéretett a tantestület, 
hogy a mulasztásoknál és á tanításnál 
a törvényes intézkedéseket szigorúan 
betartani igyekezzék. 

ugy figyelmez az urfira, mtnt a szeme vilá-
gára. Meg is fogadta szentül. 

De mit tegyen az óbester úr ellen ? 
Háromezérnyólczszáz katona húzódik 

le amott a holdfényben a hóval elborított 
község felé, ezek közül éppen a Laczi úrfit 
kellett melléje rendelni . , . Világom/ högy 
az óbester ur szándékosan tetté. De miért 
tette ? Láthatná, hogy az úrfi nem való 
erre a bitang éleire. Alakja karcsú, finom, 
majdnem gyenge. Mégis behivatta és kino&za, 
mint egyetlen egy más közkatonát sem a 
regimentben* Mert közkatona az. úrfi — 
éppdn, mint ö. Puskát, bórjutj „spatát" 
(Spaleiij ásó)^ kenyértarisznyát czi^pel, bak-
kan csban jár, komisz monázsit esz íkj mig itt 
yan^ csak ügy, mint o. Holott önkéntes volt. 
De persze, nom lett semmi. Még Icáplár sem 
Holott nagyszerű fiatal ember., Mérnök á 
vasutaknál, akkora hidat épített tavalyiban 
a Marosra is, hogy szédülés .ránézni. De 
meg frájiér sem lett a kaszávnyában, holott 
óh, be sok marha váíi a kaszárnyában . > . 
gondolta az oláh, miközben a fiatal ember ! 
aruzáfc nézegette. 

Az közönyös és hideg työlt, mint a 
havas vidék itt körülj amelyén nem mozdul 
semmi. 

Ursa levette válláról a fegyvert, oda-
támasztotta a kolostor ' falához, ráült egy 
széles kftre s pipája után keresgélt * Köpte- * 
nyege zsebében. Nem merte mégsz^litanitez 
előtte álló fatál embert Az látszólag a ívóa í 
örmény kolostor romjainak megtekintésével 
volt elfoglalva. Előkereste pipáját s inkább 
azzal piszmogott egy darabig* Midőn azon-
ban észrevette, hogy a fiatal ember színién 
leül egy hóval belepett köre s eközben 
fázódva öszeborzong, elérkezettnek látta az 
időt, hogy megszólaljon. 

— Azt gondolom tirfi — mondotta 
tisztelettel, tartózkodó hangon — 

A fiatal omber intett, högy igaz. Nagy 
van. - -

— Nem is tudóm, hogy miéit párán-
ide a domnuóbester —̂  mormogta fejét 

csóválgatva az oláh, s aztán megint elnézte 
jó tíz perczig a „fehér mariásza" didergő 
fiát, ki egykoron neki is ura lészen, Erősen 
fázhatik szegény. Sok kell az ilyen nagy üri 
vernék, mig valamely testi szenvedésnek 
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t — Mangv^rseny, A január 
30-ití .ljeeum hangverseny védnökéül 
az élnök Gr. Apponyi Albert kultusz-
minisztert kérte, fel leyélileg. A válasz • i. 1 1 * 
pár napra megérkezett, a melyben a 
miniszter hivatkozván a jelenlégi vál-
ságos politikai helyzetre sajnálattal 
tudatta, hogy egyelőre védnökséget 
egyáltalán nem vállalhat el. A felké-
rés magyarázata különben abban áll, 
högy a szabadoktatás fő kezdeménye-
zőjé és Iegbuzgóhb apostola maga a 
ktíltuszminiszter, aki mindig nagy ér-. 
dWklődésjjéi 4 kisérte á vidéki Szabad 
Lyeeumok működését. A vezetőségnek 
kűjönbén az a célja, hogy; díszelnökül 
a helyi társadalom foldmives, iparos 
és. uri osztályának legkiválóbb embe-
reit kéri fej s erre nézve már meg is 
kezdette munkáját. 

— öngyilkosság. Sörés Iíá-. 
roly szarvasi 56 éves asztalosmester 
december 24-ikén, koporsó raktárában 
felakasztotta magát. Mire tettét észre-

• • 

vették, meg volt halva. Öngyilkossá-
gának oka, anyagi zavar. 

— Á Szarvasi Leányegye-
SÜlet fehér táncestélyét, mint már 
jeleztük január 8tán tartják meg az 
Árpád vendéglő nagytermében. Az es-
tély iránt élénk érdeklődés nyilvánul 
s a rendezőség élén gróf Bolza Pálné* 
val, el is követ mindent, hogy az si-
kerüljön. 

'— Ipáros tanonczok ipar-
ágak szerint. Az iparos tanoncis-
kola igazgatójának a tel ügyelő bizott-
ság legutóbb tartott ülésén tett jelen-
tése' szerint, az iskolába járó tanon-
czok 36-féle iparággal foglalkoznak. 
Van : 4 ács, 17 asztalos, 4 bádogos, 
8 borbély, 19 czipész, 44 csizmadia, 
5 czukrász, 2 esztergályos, 6 cserepes, 
2 fényképész, 1 fésűs, 10 géplakatos, 
2 hentes, 1 kádár, 1 kárpitos, 4 ké-
ményseprő 3 kerékgyártó 22 kereske-
dő, 2 kertész, 20 kovács, 1 kőfaragó, 
11 kómives, 2 kőm íves—ács, 1 kötél-
verő, 11 lakatos, 1 mázoló, 4 mészá-
ros,- 3 molnár, 2 nyomdász, 3 pék, 34 
szabó/ 2 szíjgyártó, 2 szobafestő, 4 
szűcs, 5 tímár, 6 Üveges * 

» 

Tanítók bálja. A szarvasi 
helyi tahitő-égyésület 1910, évi febr. 
5 én táncvigalmat rendez az Árpád 
szálló nagy termében a budapesti Fe-
rencz József Tanítók Házában tett 
szobaalapitvány ának gyarapilástfra. A 
táncvigalom megkezdése előtt „Élő 
Újság" lesz bemutatva gazdag .tarta-
lommal és sok szereplővel, a szün óra 
alatt pedig nyilvános árverést tartanak 
azon tárgyakra* amelyeket a tani ló-
ság ügyei iránt érdeklődő közönség 
adományozott a tauitó-egyesületnek. 
Rendezők: Eohoska Géza, Pataki Já-
nos, Bodnár Endre, Molnár János. 

Tánciskolái csendélet. 
Karácsony második estéjén Hrányiczky 
József szarvasi czipészsegéd a Dió 
szegi-féle tánciskolában csapta a sze 
let imádottjának, egy i páros igeii szép 
leányának. A szép lánynak mindig 
akad sok udvartója. így történt most 
is, mert Hrany»czkyn kivül még négy 
ifjú arszlán vetél kedeit kedvébe járni a 
tánciskola csillagának. A, vetélkedésnek 
összeszólalkozás lett az eredménye, 
mely folytatólagos elintézést nyert a 
tánciskolán kivül azzal, hogy a ha-
zafelé tartó Hraiiyiczkyt Jégíny társai 
az utcán meglesve mentára adták és 
négy késszurábsal súlyosan megsebe-
sítették. Most a községi kórházban 

ák. 
— Gazdátlan nyeremó-

nyék. A legutóbb kiadott hivatalos 
kimutatás szerint a Jós a vsorsje^y ék-
nél több mint 82,000 olyan nyere-
mény van, amelyert még nem jelent-
keztek, nyilván azért, mert e sorsje-
gyek tulajdonosai nem tudják, hogy 
sorsjegyük ki van húzva. így van ez 
a többi sorsjegyeknél is és mi vei ezek 
a nyeremények bizonyos idő múlva 
elévülnek, mondhatni, hogy sok mil-
lióra menő vagyon pusziul el azért, 
mert a sorsjegy birtokosok nem elég 
gondosak és nem jaratnak megbízható 
sorsolási lapot. Ennélfogva akinek sors-
jegyei és más értékpapirjai vaunak, az 
ne mulassza el, hogy előfizessen a 
Pénzügyi Hírlapra, amelynek sorsolási 
melléklapját, a Pénzügyi Útmutatót a 
magy. kh% belügyminiszter mint. telje-
sen megiiizható szákközlönyt, — a 
magy. kii\ pénzügyminiszter pedig 
mint szakértelemmel és pontosan szer-
kesztett közlönyt hivatalosan ajánlott. 
A lap el öl ize tői a januári számmal 
ingyen kapják a Pénzügyi és Tőzsdei 
Évkönyvet, amely értékpapirbirtoko-
sokra fontos tudnivalókon kivül tartal-
mázza a kezdettől fogva kihúzott, de 
kifizetés végett még he nem mutatott 
Összes sorsjegyek és más értékpapírok 
jegyzékét, ugy hogy abból mindenki 
maga is meggyőződhetik, hogy vájjon 
sorsjegye ki van-e már húzva, vagy 
nem ? A pénzügyi Hirlap előfizetési 
ára egy esztendőre az összes mellék-
letekkel együtt 8 korona, mely összeg 
legcélszerűbben postautalványnyal kül-
dendők be a kiadóhivatalba, VIL, Rá-
kóczi üt 44 szám alá. 

— A Diva t Sza lon t első és leg-
szebb asszony-ujságunkat ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. Minden családfő a legteljesebb 
megnyugvással viheti be otthonába, mert e 
díszes kiállítású, tartalmas és érdekes füze-
tekben minden kőikéiben igazi jóbarát 
előtt nyitja ki a kapuját. A Divat Szalon 
oktatója, segítője ég mulattatója minden 
asszonynak, minden lánynak és a takaré-
kosság, a szorgalom, az otthon szeretete, 
megbecsülése, a gyermekgondozás mogköny-
nyitése és a legnemesebb szellemi szórako-
zás az, a mivel olvasóit elárasztja. Közle-
ményei fölött nem kisebb irónő Szabóné 
Nogáll Janka őrködik és munkatársainak 
díszes névsorában ott vannak mindazok, kik 
e Iafpal egyidejűleg — huszonkét esztendő 
alatt — lettek az olvasóközönség kedvencei, 
A divat; melyet magyaráz, józan, komoly, 
a magyar gazdasági viszonyokhoz illő, és a 
mi szellemi fejlettségünkhöz van mérve min-

den olyan czikke, melynek, czélja az, hogy 
a leány nevelést befejezve, kész, tudatos, de-
rék háziasszonyokat állítson az otthon élére. 
Ezeknek szánja az otthon varrott ruha, az 
otthon készített műtárgy dicsőségét, ellátván 
olvasóit az ingyen-.szabásivek, munkarajzok 
minden fajtájával és az ingyen mellékletkép-
pen megjelenő gyetmekujságot, melynek 
az a czétja, hogy a fiatal anyák nemcsak a 
gyermekek ruhazását könnyen megtanulhas-
sák, hanem hogy gyermekeikkel foglalkoz-
zanak is. A Divat Szalon dus és értékos. 
közleményeit gyönyörű képek tarkítják s 
rendesen két művészi kivitelű színes divat-
kéj) képezi a fűzet csinos és tartós boríté-
kát. — A Divat Szalon kiadóhivatala: Bu-
dapest, ¥,, Eskü*ut 5. sz. — mindenkinek 
s/íivesen küld mutató számot, az előfizetési 
árak fel tüntetése v 1 együtt, melyeknek cse-
kélysége szinte szembeszökő a lap pazar 
és tartalmas 'kiállítása melléit Egész évre 
12 korona, félévre 6 korona és negyedévre 
8 korona. 

He oyúl j a f e g y v e r h e z ! 

A gyulai kir. törvényszék előtt a 
múlt csütörtökön ismét fiatalkorú bű-
nösök állottak Ezen a napon nem a 
megszokott tolvajlások domináltak, ha-
nem a fegyverek hozzá nem értő keze-
lése által támadt szerencsétlenségek, 
melyek közül kettő hal állal végződött. 
Ezek in bűnös gondatlanságból támad-
tak, de a bíróság mégis niás szemüve-
gen keresztül nézte, mint a lopásokat 
vagy betöréseket s ezért a vádlottak 
nagyon is enyhe büntetéseket kaptak. 

Az egyik szerencsétlenség Öcsö-
1 dön történL Tóth Antal 18 éves kor-

tés/segéd ez év június 30-án szülei 
látogarásríra Egerből Öcsödre érkezeit, 

j lié/Á táskájában egy revolver is volr. 
j Odahaza Juviárma nevü 16 éves huga 

kíváncsian bontotta ki a kézi táskát, 
hogy hozott-e neki valamit a bátyja, 
Ott tipegett-tüpott a kis masfé) éves 
Matild is. Juliannának kutatás közben 
kezeügyébe akadt a revolver. E'öve'te 
és kezdte nézegetni, babrálni a gyil-
koló szerszámot. Egyszerre nagy dör-
renéssel elsült a revolver és golyója a 
kis Matild homlokába fúródott, aki 
azonnal meghalt. A király ügyészség 
gondatlanságból okozott emberölés 
miatt emelt vádat Tóth Antal és Tóth 
Júlia ellen. Tóth Antalnál azonban a 
gondatlanságot íiem lehetvén megálla-
pítani, öt a bíróság felmentette, Tóth 
Juliannát pedig 8 napi elzárásra ítélte* 
De Ítéletét is felfüggesztette az enyhítő 
szakasz alkalmazásával a bíróság. 

Pigler Mihály 18 éves béresle^ 
gény Szarvason, ez év julius 28-án, 
valahogy magához kerítette gazdája 
sörétes fegyverét és kezdett vele lö-
völdözni, hősieskecínu % y lövés vélet-
lenül mellen találta Kugyela Judit 
cselédet, akinek 8 napon tul gyógyuló 

' sérülést okozott A törvényszék Piglért 
gondatlanságból okozott súlyos testi 

i 
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sértés vétsége miatt egyhónapi fogházra 

A niánik halálos szerencsétleiiHég 
Kondoroson IÖrtérit. Molnár Mihály 
temetöcsösz 1000, augusztus 6-án át-
adta töltött pisztolyát András iievü 
fiának, hogy tegye él. Előzetesen lel-
kére kötötte: 

— Hozzá ne nyúlj a piszioi 
ne babráld, mert töltve van ! 

Ennek dacára a vásott fiu 
rálta a fegyvert, játszott vele, muto-
gatta 12 éves Judit nővérének, Egy-
szer aztán itt, is megtörtént a tragédia. 
A pisztoly elsült és golyója Juditot 
mellen találta. A szerencsétlen leányka 
súlyos belső sérüléseket szenvedett és 
meghalt. Molnár Andrást a gyulai tör-
vényszék gondatlanságból okozott; em-
berölés vétsége miatt egyhavi elzá-
rásra ítélte, az apát pedig íelmentette. 

TeSS^k jól Vigyázol* 
leg valódi Fer^iK* JózS$f-keserti-
vizét kapjon az üzletben, mert na-
gyon sok csekély értékű víz a csa-
lódásig hasonló czimkével van for-
galomban, számitvft arra, hogy ily 
módon meg fogjak vásárolni a „Fe-
rencz József^-keserUviz helyett, mely-
ről köztüdomásu, hogy a legkelle-
mesebb izii, legenyhébb és legbizto-
sabb hatású. Számtalan orvos a ma-
ga és a saját családjában fd merülő 
szükség esetén szintén a „Ferencz 
József"-keserüvizet használja. A „ Fe-
ren cz József-keserliviz-források" igaz-
gatósága Budapesten van, 

R t o t l o t i c b J á o o s , 
az „Árpád szálloda0 bérlője. 

papírkereskedő és nyomda* 
tulajdonos. 

piros prima 
Mercantil huza 
Üszkös buza 
Árpa 

Köles 
Morzsolt tengeri nj 
Morzsolt tengeri ó 
Luczema mag prím« 
Hízott sertés 

M. kr 
13 50 
13 80 
18 00 

6 
7 
7 20 
6 20 
8 j 

75 

es Wől, — 
Mezőtúr ind. év 2 29 m 1215 n, 5* 
Szarvas n 3*15 „ 

» 3'27 n 
Kisszénás érk. „ 4*14 „ 
Orosháza érk. n 5'35 „ 
Mezőhegyes érk. n, 7'55 „ 

1*03 é. 
1*27 „ 
2'12 „ 
3'26 „ 

6*28 
6*38 
7-25 
8 

Mezőhegyes ind, — — n 
Orosháza ind. é, 5' 

918 é. —• -
11-17 „ 6'07 

Kisszénás érk. n, 7*18 „ 12' 7'16 
Szarvas 
Mezőtúr érk 

• V 
• » 
' n 

8'í 
8*44 „ 
9-30 „ 

1-26 „ 813 
1 44 „ 8.23 
2*30 „ 9'10 

A nappali idő reggeli 6 órától és ti 5 óra 
59 percig terjed* A számjegyek előtt levő 

betűk é. = éjjelt, n. — nappalt 

r . • 

Alulirt; bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t,-.c; 102, §>a értelmében 
közhírré teszi, hogy a szarvasi kir. 
járásbíróság 1909- Sp. 550;8. sz. a. 
végzése folytán Dr. Dancs Szilárd ál-
tal képviselt Lunztig Matild férj Dr. 
Purjesz Jánosné és társai javára 
94 K. 98 fill. 184 K. 96 f. 142 K. 
47 l tőke és jkai az 1900. évi 
december hó 2-ái< foganatosított kie-
légítési végrehajtás a'kalmával lefoglalt 
és 2100 koronára becsült: u, m. 1 m. 
kir. államvasutak gép gyáru cséplő-
készlet és 1 rögtörő henger nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szarvasi kir, 
járásbíróságnak 1909. V. 515|2 sz. 
végzése folytán 94 K. 98 fill. 1S9 K. 
96 f. 142 K. 47 f, tőkekövetelések és 
47 K. 49 l után 1909. évi május 
1-től jul. B-ig 94 K. 98 t után 1909. 
augusztus hó 1-től 94 K. 98 f. után 
1908. május 1-től jul. 3 H g 189 K 
96 f. után 1909. aug, 1-töl 47 K. 49 
U után 1909. ápril l-töl június 30-ig 
94 K, 98 f. után 1909. julius 1-től 
szeptember hó 3C-ig és 142 K. 47 f. 
után 1909. október hó l- töl szánii-
tandő 5 százalék kamatai 193 korona 
25 fillérben bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Békísszentandrás 
Csabacsűdön Nagyrét 58. sz. a. bir-
tokon levő tanyán leendő megtartására 
1910. évi január hó 12*ik napjának 
délelőtti 9 és fél órája kiiüzetík, 
amelyhez a venni szándékozók azzal 
hivatnak meg, hogy az árverés alá 
kerülő ingók a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett a becsároíi 
alul is eladatnak. 

Szaüvas, 1909 övi déc. hó 23. 
Biró Zsigmond, 
bir, végrehajtó 

A nök boldogságai 
A mennyasszonyok 

büszketéfél 
A «zölök örömei 
A fertínál a szépség ertfi'c és /ctfésfcsfitírte mutat, a szánomét és életet boldogítja. A szépség .1 termiem* ndl >s egy Mzios gaz-düiísá'ítot' JeJfrnf, e«|íy szabiid levelet Képez, meív yíiííirnf*nnyI kaput kínyiini képes. 

mint egy Isten! 
Ez csak férfiakra szólhat, Alit panaszkodtok 
ti pattanások, durva bőr, kiéit arcz itiíat't, 
mikor oly kfinnytt szépn'k len^j s szépnek 
maradni, Zuckn^-szappan s Ziu k^Jj-krém 
t ény l eg szépséget hoz, mert célja a teljes 
bőrápolás s a teljes bőrápolás a drága egész* 

ségót hozza ni gával. 
Daczára napi használat mellett ofesd, sókkal 
olcsóbb mint a drága hasztalan kosrnetíka. 

kis csomagolásban 
1 k o r . 

közönséges tubusban 
1.25 kor. 

nagy tubusban 
2.50 kor. 

nagy csomagolásbán 
(ajándék) 2.50 kor. 

C Egyedüli gyárosok: 
X.. ZUCKER & Có., BERLIN Wi 57 

Kapható : 
Mezőtúron: Göllner Hugó gyógyszer-

tárában. 

H ú s z á r Ä . 

lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség, 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, Bú<lapt$tf 

Zripyi-útcza I. 6rtSl)atQ palota. 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi há'/ak vételére, eladására, csérére. 
Ezenkívül mindennemű Ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett útbaigazí-
tást, felvilágosítást ad. E czélra külön 
infovmaliós osztálya van. Vála&zb(-
iyeg. Legtnegbizhatóbb vállalat, Első 

rangú ajánlatok. 

hajfrizérnő Budapestről hazaérkezvén 
elvállal olcsó árban mindennemű haj 
frizérozást a legmodernebbtől a leg-

egyszerűbbig. 

Lakááa : II., (Sróf <Sáky-6tca 69. 

I I 

yos 

felvétetnek a 

Szarvas és Vidéke 

kiadóhivatalában. 

I II 
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H ir1 *í i-r a SZARVAS ÊS VIDÉKE 19Í0. jármát I 

Szállítok finom îaju aimât 

. K 1S~ 
drb rázsa aima . K 17,— 
drb gyöngy alma K 17.— 

.000 drb masáns/ky alma K. — 
VV 500 drb bór alma , , ... K 

500 drb Raiiet aima . , K 20,— 
500 drb,arany Kauet alma K 22,— 

Csomagolás ingyen. — Utánvét. 
2—5 < . ' 

50 kg, fiú o 111 
100 kg. finom 
50 kg. Rauel ; 
100 kg. Rauet 

Víi. 

. . lí ? v 
. K m, 
. K »9.-

- . . i\ 7,-
kg. császár körte K 8.nO 
kgv vaj kör to . « . K 10.— 

• o m 

< 4 
» > 

i > 

k - i K v-'i ki k^i m H? f ^ : : 
I m ^ m & m W fe 

— / B í*» 0 f mM'""'* 
s s j s g n n o m a b b f c g » > f. *** ~ * ÍV )''<•"•' ííj Jg 

ItlMtlMttkMM IIIMMVM1 

i ?»» S »îîJîîiiJS S * V jf iïSiîïrsîïïsiSSSSîiSj¿{ví 

K̂ i fâssi ífej i á&s oá ; 
¡MII M 

A magyar kiviteli és csomng*zallilásj részvénytáraság hirlap-
osztályának helybeli megbkatij* elöfizciUkeki't elfogad bíínneSy 
budapesti, vidéki vágy külföldi napi-, heti-, szak , szépirodalmi 
és képeslapra s a lapoL megérkezés u'an azonnal házhoz kfizboHitleti. 

ÍUV) nincs,) 

Tiszti-lettel : 
2 - 4 fűszer- és vegyesáru ke reskedő 

n ^ m 
4 «Ni ^ KI l gg ^ fcrf rtíS 

A konyhában és házban 
min«lmt, ami egyAíiaMbtai müííhHtó tiaz* 
fcttlintó, csakí« 

L /̂ífiJjpi 
tísKlitsuiik, K .s/ttj>x»uh ¿x t izeink en itt íblytíitoU 
hcliató As Íc*lkÍÍ8ifH*rotiTjn t un u ] m Ai ' y o zÂ i nk 
nrtíduiónyt*. Moaûcîi'«j« í̂nUíívíiili, ssíjvvatoít 
tisssiíi 6s mont múüluu Mrua J(«íVt»röktiöl. Gotu! 
jî lkUl hn3eji¿lhatü tchM mluúím Lî titAfti 
célra, môg ott íh, liol kiixöiisót'os swmmn 
felmondja r aisolgiilutot vniry ktUönOs gondojJHAg 

tírttksAgoltotik. 

• • O • D • 0 P • o • • • 

* 9*r ur-«w * wí*• 

dtM'ciiibpr luí 13 é'ől 

( Vám a kiadőhivatalban, 

Eladó t jáz. 

A Háríüiv ut(% ai 7ÍK számú luíz szabad 1 * 
* * 

kézhbl julnnvu« áron eladó, —̂ Krtc-
ke'/íú b'b-t özv. Demcsák Jé-

' nosnénái 

Kiry vadniiat tij matt Szoba 
b ú t o r sürgo^tn julanyos n,r- | 
! <tn c-ailú, 

C/im ti kinfl^liivniaUí'in. 
t í® 

# : É i ü i s n i s ü 

a „Szarvas Vitlókébeu% melynek hirdetései utj^n 

legUVlib példányban való í m ^ h ' n é ^ n e l f o ^ v a a 1 "" 

nagvubl) i»mlnu;ny li,4iö e). 

fcí-VNsy fait 

fi i 

Kg y jo iMkölrsn fin 

ív, IviMiaik, 
Cini : n kindñhiVnlíillmlu 



1910, január 23, SZARVAS ÉS VIDÉKE 

Ősidőktől fogva szappannál tiszt!tjük a ru-
hán esett foltot, szappannal tartjuk tisztán 

testünket, szappan a legjobb szer 
a fog éa szájmosásra is a mo-
dern orvosi tudomány legújabb 
tauitása szerint. Érthető tehát 

'fejjé Sztraka Mentből fogwfappanjának 
* ^ közkedveltsége, mely az ínyt nem 

marja, mégis erősen desinfieiál, 
hajba nem undorító, sőt ellenke-

zőleg tartósan Mitö hatása eljut a fogkö-
zök legelrejtettebb zugába is. E szappannak 
köszönhetjük, hogy kellemetlen szájszag, s 
fogak romlása nincs többé. Ára gyógytárak-
ban 1 kon 8 drbol 3 korért bérmentve 

küld Sztraka gyógyszerész MohoL 

Kapható S z a r v a s o n : (Medvoezky utóda) 
Miklós P á l gyógyszertári 

12934—909. ikt, sz. 

Ak lirott községi elöljáróig fHhivja 
a katonai kedvezmény rí- jogosítottakat, 
hogy akik jogcímeiket igazolni óhajtják, 
azt a kalonuügyi jegyzői irodában az 
1910 évi március hó végéig okvetlen 
jelentsék be. 

Szarvas, 1909 nov. 8, 

Az elöljáróság nevében : 

Jeszenszky DenvcsAk 
b. bíró. 

F é m t í s z t i t ó s l é r e k i 

A ii. érdemű közönség tudomására ho^oni; miként Szarvason 
Deák Ferenez-utcza 43,0 alatt (Oravecz-féie házban) 

nyitottam, Elvállalok mineknnemű orvosi műszerek, ollók, beret-
vák kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés és a ké«es ipar térén több nagy műhelyben 
szereztem, nyugodtan állithaíom, hogy e téren a versenyt bárki-
vel is felveszem. Műszerek, kések, ollók javit^át és élezését a 
legjutányosabiDan és a megrendelésnek megfelelően eszközlöm, 

Szives pártfogást kérve tisztelettél 
F r a u M fttfdriS késes és műköszörűs. 

I MMWMIIIIaVMiffîMiUnCTMI 

teÉSzeS $ZQriQÍi Sziijre Vagy Vegyileg t i s z t i t 

1 0 — 1 0 kelmefestő és vegytisztitő Szarvason 

használt, de jó karban lévő jutányos áron eladó, 

megtudható S ám u e l A.-nal a „.S z a r v a s és V i d é k e" 
kiadóhivatalaban, Szarvason (Békésvármegye). 

M 
m 

m axűBBwvnxvBm 

m 

Van szerencséin a m é. közönséget, tisztelettel értesí-
teni, hogy Szarvason a Fő utczán, Réthy-féje házban, 

(Holéczy Gusztáv üzletével szomszédságban) 

iS3 

Wi ti 

JS 
m 

4 

Fő üzletem Orosházán a legnagyobb forgalomnak 
és kitűnő hírnévnek örvend, 

Ugyanazon módon* /ugyanazon pontos elsőrangú 
kiszolgálással óhajtom Szarvas közönségének szakmám-
beli szükségletét ís kielégiteni* " mint azt az orosházi 
fő üzletemben teszem. 

Ennek szíves tudomásul vételé után kérem Szarvas 
b. közpnscgének kitüntető pártfogását 

• i 
5 Kiváló tisztelettel 

» f 

» i t 

í ; 1 
.. . 1 



SZÄR VASi5 ÉS » VIDÉKE . január 1;. 

£yon>a. SZARVAS. KoodoroS. 

Hibás lába kriak a 
íegipszelésé 
laloiji* Után] 
czipok mi 
k6szittétne 

l elvál-
% helyei 
¡ízléssel 
k el 

ElSőreOdü czlpí$ziizl;t (az Árpád bazár-helyiségbén), a hol a 

ányágból müiztössel készített modern s/abásu czipők kapha'ók. 

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

gonddal és ízléssel készittétriek el. 

% angol és francia «^akismerettel dolgozom, miután a 
lm »»in mi «I I'' 

. Magyar Kir. Kereskedéimi kormány támogatása révén tanul-

ztam a Czipészet teclino^^giájját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

TiSzta, fioonj ipodfro njúQka az iráoyeíveti}. 

Kérem a íiasyrabecsillt közönség kitüntető pártfogasát 
rr. ^ ~JL • j« — 

U C S J Ó Z S E F 

Czipé&z u l s t e r . 

4 legjobb gummisar-
kok, krémek, selyem-
fűzök minden szin-
ben, czipö sámfák 
nagy választékban. 

Lúdtalpbetét faragá-
sát eszközlöm úgy-
szintén rendes talpbe-
tétek^ parafagyökér 
asbes és remezböt, 

kaphatók. 

MuadnyaiBalázönak Kndröd 
községben Icüyö varnyasi pusztán 
á nagyi aposi állam ás mel'elt 

4 0 *hold közrendű celke 

eset leg haszonbérbe k i . d ó . 

Értekezni lehet Mezőtúron Fóti-
Utca 559, sz. a, vagy a helyszínen. 

2—3 

Hwt) látta a jet ? 

bemenni LlTAÜSZKY PÁL fodráazhnz, 
azóta 

e 11 ü 01 
minden bevásár lás gondja, ami a pipere 
é* toilette szflksóglelét illeli, mert olt a 
du Hau felszerelt raktárból a l egkénye-
sebb igényeket is ki lohet el égi U m 

Scbwartz Zakariás grant-, syn-
iijíj inárványsircrnlékck \alamint 0p\~ 
tés'^eti kövek raktárát; a Lusztig féle 
lnV/ból áthelyezte a Kossuth La'os-nt-

11 c&ba, a Klein és Schlesinger fatelepére. 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

Ä M U E L A D O L F 
v • r. 

n p a p í r - e s i r o s z e r i i e r G ö H e a s s s 

S Z A R Y A S 0 E, Be l io .ey .u t 9 ,z4m. 

Könyvnyomdáinbán 

mindennemű könyvnyomdái 

munkák, u. m*: báli meg-

hívók, eljegyzési és esküvői 

értesítések, névjegyek, üzleti 

kártyák, levéípapir és boríté-

kok, számlák, falragaszok, 

körlevelek és gyászjelentések 

pontosán és jutányos árak 

mellett készíttetnek. 

Könyvkötészetemben 

mindenféle könyvkötészeti 

munkák egyszerű és díszes 

kivitelben a legjutányosabb 

árak mellett gyorsan és pon-

tosan készíttetnek. Iskola-

könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnék be. 

Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

Könyvkereskedésemben 

kaphatók az Összes helybeli 

iskolákban használandó tan-

könyvek, író- és rajszerek. 

Énekes- és imakönyvek nagy 

választékban. Mindennemű 

papír és írószerek nagy 

raktára. — Vidéki megren-

delések ponto$an és gyorsan 

eszközöltetnek. 

z a r v a s es e k e tt 
ím » ' 

I 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason, 
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