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TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 
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Beliwcy-ui 0. hgva a lap szellemi r̂Bzét illető közlemények 

küldendők. 
Nyílt térben egy sor közlési dija 50 fillér. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

Felelős szorkoszlöí 
Sámuel Andor. 

WiW 'BBBTffBTO1 

Szerdán délután az Árpád kávé-
ház egy asztalánál nagy vita indult 
egy társadalmi kérdés körül. Égy jo-
gász ember érveivel szemben nagyban 
erősítgették többen, hogy a qualificátió 
egyáltalán nem cim a nagyobb dotátióra-
és hogy például egy hivatalnok ember 
munkája ép ugy értékelendő, mint 
mondjuk egy ügyvéd emberé. Persze 
ezek az urak a munka méltósága el-
véből, meg a jó isten tudja hogy 
miből kiindulva és megrontva, képte-
lenek méltányolni és megsérteni, hogy 
miért kell az egyéniséget, a tudomány 
és kültura embereit magasan föléjük 
helyezni és a dühtől fulladozva ordí-
tozzák, hogy milyen rettenetes gaz-
ság ez a mostani társadalmi berendez-
kedés, melyben a becsületes munka 
jutalomra sehogysem talál. 

Pedig meg kellene tanulnunk már, 
hogy a testi munkán — és ennek 
kell venni a szolgai szellemit is — 

nincs semmi, ami szükségképen tisz-
teletreméltó lenne, sőt ellenkezőleg, jó 
nevelésű emberre teljesen lealázó és 
utálatos valami. 

Csodálatos, hogy ezen a mi köz-
életünkön mennyire íábrakapott a ha-
ladás jelszava. Nincs olyan valami 
— ha mindjárt á holdat is akarnók 
1 ehuzni az égről, hogy pislákoljon 
nekünk — amit mi nem akarnánk, de 
azután ebbe a lázas akarásba minden 
eszmének bele kell hogy fulladjon. 
Célokban és ideákban már nem va-
gyunk hátul, sőt előljárunk és ez hűen 
tükrözi vissza, hogy milyen hihetetlen 
kicsinyes világ vagyunk, milyen hihe-
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M e m z e f i és n e m z e t k ö z i től^e. 
Trta: Bernát István orsz, képviselő. 

A magyar államnak, ugy mondják 
a beavatottak újra tetemes pénzre lesz 
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szüksége. Ezt az eddigi, immár közel 
félszázados gyakorlat szerint kölcsön-
nel szándékozik az állam fedezni, A 
kölcsön megkötése nem igen szokott 
neh ézségekbe üt kőzni. Mindig akad 
pénzcsoporf, mely erre az üzletre vál-
lalkozik, csakis a feltételek megállapí-
tása az, a mely körül a vita folyni 
szokott. A japánok megtelték azt, hogy 
kormányzati elvvé emelték, hogy mind-
addig, a mig saját feleslegeikből erre 
nem képesek, uj beruházásokat nem 
tesznek, mert nem akarnak a kölcsö-
nök révén idegenek adófizetői lenne. 

A nemzeti függetlenségnek ilymódon 
való biztosilása reánk is nagyán ránk 
férne, mert hiszen egy olyan állam, 
a mely minduntalan idegen pénzhatal-
makhoz kénytelen fordulni, azér', hogy 
valamely vállalkozásba bele bocsátkoz-
zék, tudjuk mindnyájan, nem független. 
Attól azonban messze vagyunk, hogy 
erre az álláspontra helyezkedjenek azok, 
akiknek kezében a hatalom és ezzel 
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Éjféli baboija. 

Tavaszi hold. Kdkés sugár kereng 
Az ablak csorbult, pókhálós üvegjén. 
Az orgonák közt ezüstös, hideg fény. 
Denevérszörny suhog. Borzong a csend. 

Fejem a gyűrött párnákba nyomom. 
Az ágy ormán dajkamesék ködárnya 
Gubbaszt a félős, bársonyos homályba 
S legyezi forró, lázas homlokom. 

Az ablak megzörren, Láncát letépve, 
A bírtál sáula, vérivó kutyája 
Habzó szájjal csatangol kinn az éjbe. 

És én fakóra váltan hallgatom 
Amint megáll s hörögve, szaggatottan 
Beugat a holdfényes ablakon. 

Irta : Ssőilősi Zsigmond* 

I. 
Karakrerek 

Élt Rotterdam városában egy boldog-
talan ember, egy Simon nevü milliomos, 
akt mindig azon aggódott, hogy éhen fog 
halni. Tíz millió arany forintnyi vagyona 
volt a szegény Simonnak, aki teljes har-
minc évig dolgozott a maga és mások ve-
rejtékével, a mig ennyit össze tudott sze-

rezni, Minthogy azonban bölcsen tudta, hogy 
elég egy nap, hogy elveszítse, amit harminc 
esztendő fáradalmával megszerzett, a sze-
gény Simonnak nem volt se éjjele, se nap-
pala az aggodalomtól* Családot nem mert 
alapítani, nem barátkozott senkivel — ah 1 
a barátok már annyi embert tettek tönkre 
— és így nem volt senkije, aki előtt lelké-
nek keserűségeit kiinthette volna, csak az 
egy Hágár ur, egy roppant vidám és nevető 
arcú polgár, akivel Simon ur á tengerparton 
ismerkedett meg. Ez egy felette boldog öreg 
ur volt, aki mindig fütyörészett és mindig 
kész volt a vigasztalásra. Ha Simon ürat 
valami bántotta, mindig szaladt a tenger-
partra egyenesen a mosolygó Magárhoz : 

— Oh kedves Hágár ur — mondotta 
neki siránkozva — a papirosok esnek az 
amsterdami börzén I Én tönkre megyék t 
Én éhen fogok halni! 

Kapható Szarvason : S á m u e l A d o l f könyv- és papirkereskedésében (BeUczey-ut 9. szám), valamint 
minden nagyobb dohány tőzsdében, — — - — - — — — 
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együtt a dicsőség öszpontosul. Nem 
tudunk még kisebb dolgokat sem elérni. 
Szinte természetesnek fal áljuk mind* 
annyian, ha az állam a külföldről 
kölcsr>nözv pedig igazába véve itt lenne 
az idő, hogy ha már kölcsönre szorul 
az állama a nemzetközi töke helyett 
gondoljon a belföldi tőkésekre is 

Most van az idő, mikor a rész-
vénytársaságok közzé teszik mérlegei-
ket, megállapítják a nyereséget és 
annak a felosztására megtartják közgyű-
léseiket. Ezeknek a mérlegeknek az 
áttekintése egészben véve azt mutatja, 
hogy ebben az országban jóformán 
egyetlen jól vezetett hitelintézet sincs, 
amely igen tisztességes hasznot ne 
tudna biztosi tahi az ö részvényeseinek. 
A 10—15 és 20 százalékos nyereségek 
nem ritkák, sőt találtunk egyét, a bu-
dápest-szentlöímczi téglagyár r. t. mely-
nek nyeresége a részvénytőke 207 
százalékát teszi. 

Ebben persze része van a tégla-
kar telinek és ennek kapcsán a fogyasz-
tók külön megadóztatásának. 

A szaporodó pénz segítségével 
régi intézetek emelik tőkéiket, de ala-
kulnak uton-utfélen ujak is, ami bizo-
nyos fokig azzal jár, hogy a betevők 
immár kevesebbet kapnak betéteik után 
s kénytelenek beérni a kevesebb szá-
zalékkal. 

Ilyen viszonyok között teljesen 
bizonyos, hogy ha a pénzügyi kor-
mányzat akarná, igénybe vehetné a ma-
gyar pénzpiacot arra nézve, hogy a 
szükségelt pénznek legalább egy részét 
itthon szerezze be. Az állami adóssá-

Hágár kék szeme nevetett. Legyintett 
a kezével é s nevetve mondta: 

— A papír olyan, mint a gummÜabda. 
Ha leesik, annál magasabbra pattan megint 
vissza I 

És addig beszélt, mig Simon ur meg-
nyugodott. Mikor távozott melegen szorí-
totta meg a kezét: 

— Oh Hágár — szólt irigyen — ön a 
legboldogabb ember a világon. Mennyire 
irigylem önt i 

Hágár csak nevetett* 
— Bizni kell — mondotta vidáman. 

* Simon ur természetesen nemsokára 
megint csak eljött. Halovány volt és bá-
natos. 

— Oh Hágár — nyögte busán •— a 
szomszédomban betörtek az éjjel a rablók. 
Biztos; hogy rajtam a sor. Ki fognak ra-
bolni és én éhen halok ! Éhen 1 . ,*•-

Hágár szelíden csőválta a fejét: 
— Aki vigyáz a kincsére azt nem 

bántják a rablók amit elvisz a tolvaj, 
vis9zá*djá a törvény. 

Megint addig beszélt» mig az aggodal-
mas Simon megnyugodott. Megköszönte a 
vigasztalást és sóhajtva mondta: 

gok után ma még többet fiz el ü nk a 
négy fizázaléknál, A kinek tehát félre-
tehető pénze vaíi, igazán a saját szem-
pontjából is okosan jár el, ha állami 
papirt vásárol. 

Ásztriában megtörtént az az előbb 
hallatlan eset. bogy a pénzügyminisz-
ter legutóbb 140 millió koronát a nem-
zetközi pénzcsoport kizárásával a pos-
tatakarékpénztár révén szerzett be. A 
postafakarékpénztárhoz csatlakoznak az 
osztrák hitelintézetek, részt kérve és 
kapva a munkából, de a nyereségből 
iSv A 140 milliót könnyen adták össze 
az intézetek és klienseik. - Egy okkal 
több, hogy az osztrák önérzetet emel-
jék és rá mutassanak arra, hogy ime 
ez olyan dolog, a mit Magyarország a 
maga részéről meg sem kisért utánozni, 
lám pedig megtehetné, hiszen meg van 
erre a maga pihenő tőkeereje. A hitel-
intézeteknél nálunk a legutolsó hivata-
los kimutatás szerint több mint három-
ezer millió korona volt elhelyezve és 
ez az összeg rohamosan növekszik 
minden évben. 

Az ország hitelének és a magyar 
közgazdasági élet fejlődésének egyaránt 
érdekében van, hogy ha másként nom 
is, de ebben az egyben induljunk az 
osztrákok példáján. A nemzetközi pénz-
csoport, mely Járja, hogy az üzlet ily 
körülmények között reá nézve kétségessé 
válhatik, hajlandó lesz olcsóbban adni 
a pénzt s a magyar pénzpiac erejét 
és hitelét egy ilyen ügyesen keresztül-
vitt vállalkozás csak növelheti. Buda-
pest fö és székváros legutóbb London-
ban próbált szerencsét egy londoni cég 
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támogatásával. A kölcsön azonban csü-
törtököt mondott. Az angolok nem 
voltak hajlandók jegyezni. Ez Budapest 
fö és székvárosára nézve hagy erkölcsi 
veszteség és azokat, a kik bejevitték, 
igazári felelősségre kellene vonni, még 
akkor is, ha ebből a fővárosra kár 
háramlana. 

Nemcsak a magyar iparnak és 
kereskedelemnek a fejlődéséről kell 
beszélni, hanem meg kell a magyar 
tőkéseknek is adni, azt ami őket meg-
illeti. Ha a vidéki pénzintézetek komo-
lyan veszik a dolgot eredményeket ér-
hetnek el, nyomást gyakorolva a fővá-
rosiakra, a melyek a nemzetközi lökével 
szorosabb kapcsolatbau állva, annak a 
követeléseitől magokat nehezebben te-
hetik függetlenné. 

Az alföldi SziQikerület 
tyesalakitása. 

A D. M. IC E. amely a magyar 
kultura terjesztése körüli munkájában 
kiváló gondot fordít arra, hogy terüle-
tén minél több helyen és minél előbb 
a nemzeti törekvéseknek templomai, 
színházak létesüljenek, megalakította az' 
Alföldi Szinikerületet, A kulturegyesü-
letet e szép munkájában különösen az 
vezette, hogy Pest vármegye Criási 
területén Kecskeméten kivül nincs ál-
landó színház és a magyar szónak és 
a magyar dalnak az egész alföldön 
alig van hajléka. A gyűlésen, amely a 
városháza székházában folyt le Kada 
Elek polgármester elnöklete alatt, meg-
jelentek : a kormány képviseletében 
gróf Festetich Andor színészet! felii-

— Mily szívesen cserélnék önnel Hágár I 
Hágár csak nevetett: 
— Nem szabad kétségbeesni! — 

mondta nyugodtan. 

A szegény Simon azonban kétségbe-
esett. Volt is rá oka. Elsülyedt egyik hajója 
és egy teljes milliója a tengerbe esett. Simon 
ur sirt, tépte a haját» üvöltött kinjában és 
majd megtébolyodott. Roskadozó léptekkel 
ment ki a tengerpartra, hogy valami vi-
gasztalást kapjon. 

Hágár egy kövön ült. Sápadt volt és 
beesett arca. A karja erőtlenül lógott le. 
De mikor látta, hogy valaki közeledik — 
.mosolygott. Szegény Simon nem vette észre, 
hogy barátja sápadt és bágyadt, siegény 
Simon tele volt a maga bajával és kétség-
beesetten zokogta: 

— Éhen fogók halni, Hágár! Most • é 

mit szól Ilácár ? 
Hágár csak ^mosolygott es halkan 

mondta: 
— Á veréb se hal éhen, mert . . . 
Tovább nem bírta, hátraesett és hö-

rögni kezdett . , , Simon ur kétségbeesetten 
ordította: 

— Orvost 1 Orvost 1 meghal az egyet-
len ember, aki segíteni tudott rajtam I 

Tüstént hoztak doktort, aki megvizs-
« . . . 

gálta az eszméletlen Hágárt. 
— Mit tegyek vele? Mit tegyek vele ? 

— rimánkodott rémülten a szegény Simon. 
Az orvos pedig csendesen mondta: 
— Valami ennivalót hozasson. . . Ez 

a szegény ember az éhségtől rogyott Össze. 

II. 
A poéta. 

Messzi Angolországban élt régente egy 
nagyon tisztelt költő, Klodvig nevezetű, ak 
a királyok tetteiről olyan szép, sima verse-
ket tudott irni, hogy igen kedves ember lett 
az udvarnál. Ezért nagyon tisztelt, nagyon 
hatalmas ur lett, csak a fejedelmek erényeit 
énekeltép tehát dicsérték, magasztalták és 
ünnepelték mindenfelé az országban, még a 
fökincstartót se jobban. 

Történt egyszer, hogy egy villogó 
szemű fiatal ember is kezdett verseket iro-
gatni, amelyek nem voltak se oly simák, se 
oly előkelőek, mint Klódvíg urói, de roppan-
tul megragadtak az emberek elméjében és 
lelkében, Valsósággal falták őket, és Klódvíg 
ür, amerre ment, amerre járt. mindig hal-

k 

« 
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gyelő, a D. M. K. E. részéről; Gallovich 
Jenő főtitkár, részt vettek továbbá: 
Kutlik Gyula szolnoki, dr. Gombos 
Lajos ceglédi, dr. Molnár Béla fél egy-
házi, dr. Galambos Ignácz makói pol-
gármesterek ; Szabó József nagykörösi, 
Sólya Gyula csongrádi, Kollár Lajos 
szarvasi főjegyzők, dr. Ugró Gyula 
újpesti pölgármester, továbbá Gönczi 
Elemér, dr. Kacsó Pongrác, dr. Szántó 
Kálmán, Mariházi Miklós színigazgatók, 
Róna N. titkár. Csatlakozásukat jelen-
tették be : Jászberény, Halas, Kalocsa, 
Gyula, Csaba, Orosháza, Zenta, Vác stb. 
városok. Kada Elek polgármester és 
gróf Festetieh Andor fölszólalása után 
Gallovich Jenő előterjesztésére egyhan-
gúlag kimondották az Alföldi Színike-
rület megalakítását és megválasztották 
diszelnökké gróf Festetics Andort,elnökké 
Kada Elek polgármestert, alelnökké 
Gallovich Jenőt és dr. Kacsó Pongrá-
cot, ügyvezető igazgatóvá dr. Szántó 
Kálmánt. Megalakították végül az igaz-
gatóságot, amelyben a szini kerülethez 
csatlakozott minden város egy-egy ta-
got küld ki. Á szini kerület célja az, 

hogy az alföld városaiban s/inköröket 
emeljen s minden városban megaJakitsa 
a szinpártoló egyesületeket is. Este, a 
vendégek tiszteletére, az Alföldi Szini-
kerület megalakulása alkalmából Mari-
házy Miklós szinigazgató díszelőadást 
rendezett. 

A legnagyobb örömmel vesszük 
tudtul az alföldi sanikerület megalaku-
lásának hírét és méginkabb örvendünk 
Szarvas bejelentett csatlakozásának. 

lotta emlegetni az Eward nevű fiatal poéta 
nevét és verseit. Jóformán maga s© tudta, 
¡mért: de szörnyű dühbe jött és miután 
mégtudta, hogy az Edward valami kis hiva-
talnok az Államnál, elment barátjához, a 
kormányzóhoz és így szólt hozzá: 

— Velami Edward ncvü ifjú hivatalnok 
olyan verseket ir, omolyek rontják a népet! 

A kormányzók nem olvasnak Verseket, 
ez se olvasta Edward költeményei^ de el-
csapta őt haladéktalanul« 

A verselő természetesen ezzel nem 
javult meg. Nyomorúságba kerülvén^ olyan 
dalokat irt a nyomorról, hogy az emberek 
szeméből kiserkedt á köny, de egyben gyö-
nyörűnek kezdték taiiálni a szegénységet, 
amely íme gyöngyöket terem. Klödwíg ur 
verseit senki se olvasta többé, mindenki 
Edward verseit nyelte és áz 6 dicséretét 
rengte. 

Klodvig ur toborzékolt dühében. Nem 
volt több nyugodt éjjólet sem álma, sem egy 
boldog pillanata. Tépte a haját, ai életét 
odaadta volna, há el tudja némitaní á 
.poétát: — mig végre egy gondolata támadt. 

•— Könnyű neki dalolni — mondotta 
— mert éhes. A nyomorúság segíti a 
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Folyó hó 11-én délelőtt 9 órakor 
először a járási főszolgabíró elnöklete 
alatt tiszti szék, majd a községi biró 
elnöklete alatt rendkívüli közgyűlés 
tartatott. 

A tiszti közgyűlés tárgya volt a 
megüresedett adószedőpénztárnoki ál• 
lásra való jelölés. «— A pénztárnoki 
állásra pályázók név szerint: Liffa 
Samu, Belopotoczki István, Rácz Pál 
és Sápszki János szarvasi lakosok 
mind jelölve ]ettek. — Egyben a köz-
gyűlés a választás napjául február hó 
13-ának délelőtt 11 óráját tűzte ki a 
községházán. 

A községi biró elnöklete alatt 
tartott rendkívüli közgyűlés tudomásul 
vette a közigazgatási bizottságnak az 
iparos-tanonc iskola 1908—9. évi zár-
számadására vonatkozó határozatát 
továbbá a törvényhatósági bizottság-
nak a közpénztári, közművelődési, 
kórház, és ápolda alap valamint a 
közmunka költségelőirányzatra vonat-
kozó jóváhagyó határozatát és végül 
a közigazgatási birúságnak Viczian 
Mátyás volt anyakönyvezető helyettes 
anyakönyvi dijaira vonatkozó elutasító 
Ítéletét. 

Frankó Mari és Erzsi illetőségét 
megál lapított a. 

Csongrád község azon felhívása 
folytán, hogy a rendezett tanácsú váro-
soknak nyújtott állami segély a na-
gyobb berendezésű községekre is kí -
terjesztes&ék, eliendelte a közgyüléSj 

poétát I Ez az ö kincsesháza és azért dalol 
ő szebben, mint én 1 Fordítsunk a dolgon. 

— Felkereste tehát padlásszobájában 
Edwardot és igy szólt hozzá: 

— Költeményeid meghatottak : ínséged 
a szivemet tépi. íme, én neked ádötn egész 
vagyonomat. Élj jól, ínséget ne láss, élvezd 
az életet ! 

Edward majd hogy térdre nem borult 
előtte. Oly hálás tolt és oly boldog 1 Persze 
tüstént más nótára gyújtott. Megénekelte 
háláját, örömét, a jólétet, amelybe julott. 
Csak ugy ontotta a vidám és tiszta dalokat, 
az egész ország jókedvű lett tőle, mindenütt 
énekelték, emlegették és dicsérték Klodvigot 
is, aki a poétát, íme ilyen, szerencséssé 
tette. 

• , , Klodvig pedig, mikor az ő dicsé-
retét zengő dalokat elolvasták neki, sárga-
ságba esett és meghalt. 

Dal a betonról 
Nincs nagyobb boldogság 
Mint Szarvason lakni* 
Itt a haladás is 
Annyij mint maradni. 

3 

hogy a községi elöljáróság kérvényt 
nyújtson be a belügyminiszterhez 
ilyen természetű, segély megadása iránt. 

A maczóéri hegyközség 1909, évi 
zárszámadását jóváhagyta. 

A vármegyei tűzoltó szövetség 
megalakítása tárgyában kimondta, hogy 
annak megalakítását nem tartja szük-
ségesnek és abba be sem lép. 

A kö/ségi egészségügyi bizottság 
ügyrendjét jóváhagyta. 

özv. Podani Mihályné szarvasi 
illetVs^gét megállapította ; a múlt évi 
pénztári tulkiadásokat jóváhagyta. 

Baán Zoltán sikkasztási ügyében 
beadott főjegyzői jelentést és az elöl-
járói tanács javaslatát érdemben nem 
tárgyalta, azonban utasította az elöl-
járóságot ujabb javaslat tételre. 

Demcsák Józsefué kérvényére fér-
jének a kért három havi szabadság-
időt engedélyezte. w 

Az árvapénztári kölcsönök ka-
matlábát ujabban egy évre 6 száza-
lékban állapította meg. 

Dr. Dérczy Ferencznek kétrend-
beli fellebezéset felsőbb elbírálás céljá-
ból a törvényhatósági bizottsághoz fel-
terjeszteni határozta. 

Rengiovich Jánosnénak az Árpád 
szálloda bérletére vonatkozó kérvénye 
felett érdemben nem határozott, fel-
hívta azonban folyamodót, hogy mu-
tassa ki, mily mérvű befektetést kiván 
eszközölni, hogy lássa a képviselőtes-
tület, miszerint a bérleti határidő 
meghosszabbításával szemben mily elő-
nyöket nyújtana bérlő. 

Pusztulunk és veszünk 
De azért haladunk. 
(Elindulunk Mádról, 
Mégfé ott ragadunk.) 
Mert az elüljárók 
Igen jó emberek: 
Szelid, konzervatív, 
S rendkívül éberek. 
Hálásak is ezért 
Á polgárok nagyon, 
Kivált amióta 
Az uj beton vagyon. 

Nincs nagyobb boldogság 
Mint Szarvason lakni, 
Beton járdán lehet 
H o r d ó t gurigatni. 
Ha falnak neki mégy 
Az nem is oly nagy baj, 

- S ha csatornát horpaszt, 
Még az sem rémes zaj. 
Az inas úrfiak 
T ú r f o t is rendeznek, 
Trágacs jármüvekkel 
Fainak neki esnek. 
S zó n h o r d ó tárgönczák 
Párosával járnak, 
Siető emberek 
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* l«90y«syc$ül(et febrűár 
6 - ik i e lőadó gyaíés«. 

Egy kicsit még mindig káprázik 
a szemem attól a v aki tó szinhátástól, 
mely arcomba verődött a leány egyesü-
let gyűlésén. Harmattól tündöklő illatos 
virágos kertté varázsolta a termet a 

gyönyörű hölgy közönség, melyet halkan, 
ünnepélyesen zúgatott az^egymásköztiszó. 

Krecsmárik Endre ült elsőnek a 
felolvasó asztalhoz, Nikelszky Zoltán 
tanitóképezdei igazgató tartalmas érte-
kezését olvasta fel, Illyés Erzsike ked-
vesen szavalta el Rudnyánszky Gyula 
„A. magyar nőa cimü költeményét. 

Práznóvszky Milus magyar dalokat 
és operette részeket énekelt. Mesés alt 
hangja van. Különösen a Bob b erez ég-
ből előadott rész tetszett és váltott ki 
zúgó tapsokat. Énekét Mészáros Ilona 
kisérte bravúros technikájú zongorajá-
tékkal. 

Weinberger Mariska Zöldi Márton 
„A kis gazdasszony" cimü monológját 
adta elö. Helyes feliogásu előadása 
zajos hatást váltott ki. Az előadó 
gyűlést az évi közgyűlés követte. 

h í r e k . 
— Halálozás. Valami fojtogatja 

a torkunkat mikor irjuk, hogy Levius 
Ernőn ének fátyol borult a szemére. 
Zokoghat a részvét. Fájdalomtól égő 
bíborvörös szavunk hadd vonja bíborba 
fehér halottas ágyát. 

Kitérnek — megállnak. 
Már ez így van rendén 
Mert a beton sima, 
Hasznos télen, nyáron, 
Bármilyen a klíma. 
Reggeltől napestig 
Nagy itt a forgalom 
A röndérnek hijján 

* Lehet nyilt alkalom. 
V a s h o r d ó t naponta 
Nem egyet görgetnek 
S ezzel a falakban 
Nem kis kárt tehetnek. 

A zajos forgalmat 
Lassúbb is felváltja» 
Beton-mentén lakó 
Mindakettőt áldja . . 
Négy szép hizó halad 
Komoly méltósággal 
S egyiknek oldala 
Be van kenve sárral. 
Fal mellé húzódik 
És rá t ö r l i szépen, 
De a ház gazdája, 
Tűrje azt bekében ! 
Mert lehet ez máskép? 
Ennek igy kell Itnmi. 
Hát nem nekünk kell azt 
A sok mérget enni ? 

Ép ezért boldogság 
Sííup .Szarvason lakni, 
Irt a haladás is 
Annyi, mint — maradni. 

Beton-menti. 

SZARVAS 68 VIDÉKE 

— Törvényszéki vizsgálat. 
A koiidorosi ev. egyház által megvá-
lasztott felügyelő Melis János válasz-
tása ellen beadott kereset tárgyalását 
febr. 14-ere tűzte ki Dr, Bikádi Antal 
egyházmegyei törvényszéki bíró. 

— Kizárás. A tani tóképzö 
növendékéi olyan nagy szeretettel lá-
togatták a korcsmákat, hogy végre is 
a tanári kar jónak látta ezt a meleg 
ragaszkodást korlátozni. A fekete le-
vesből három növendék ivott, és pedig 
az egyiket kizárták, a másik ketőtt 
pedig csendesen eltávolították, szóval 
három diák ulitaput kapott a talpára 
s vagy 15 szigorú büntetésben része-
sült. Egy kicsit szigorúbb ellenőrzés-
sel talán elejét lehetne venni a rozoga 
pedagógiai elméletek eme siralmas csőd-
jének ? 

— Segédjegyzö választás. 
Kondoros községében febr. 9-én ment 
végbe a Demcsák János volt s. jegyző 
állásának betöltése, m ;kor a képviselő 

. testület szótöbbségggel Micsinuy Lajos 
hévér györki s jegyzőt, okleveles jegy-
zőt választotta meg ez állásra. 

— H e l y r e i g a z í t á s . A jan. 80-iki 
lyceumi hangversenyre vonatkozólag pótlólag 
még hálás köszönetét fejezi ki a rendezőség 
Robicsek Samu és Silberstein Fülöp kereskedő 
uraknak is, a kik az emelvény felállításához 
szükséges faanyagot s a diszitő szőnyegeket 
díjtalanul voltak kegyesek használatra áten-
gedni. 

— Személyi pótlék. Kondo 
ros községe Omazta Béla segéd jegy-
zőnek évi 200 korona személyi pót-
lékot juttatott. 

— Nyilvános nyugtázás. A febr. 
6-iki előadás bevétele 17 korona 50 fillér 
volt. Felülfizettek: Barton Vencel 40 fillér. 
Perczel Micike 20 fillért. Fogadják a 
Szabad Lyceum hálás köszönetét. 

— Adószedő pénztárnok 
választás, A megüresedett adószedö-
pénztárnoki állásra a választás a járási 
főszolgabíró elnökleté alatt ma folyó 
bő 13-án, az isteni tisztelet után a 
községházán fog megejtetni. 

— Vizsgáé A .köztenyésztésre 
szánt, s magántulajdonát képező ka-
nok, kosok és bikák bizottsági meg-
vizsgálása folyó hó 14-én (hétfőn) a 
községházán fog megejtetni. 

— Nyilvános nyugtázás. 
A Szarvasi Iparos Ifjak Önképzőköre 
1910. febr. 6-án megtartott álarcos 
és jelmez bálján a kővetkező urak le-
luífizetlek : Dr. Mázor Elemér 7 kor. 
60 fill., Haviár Dániel 6 k., Dr. Ka-
viár Gyula 5 k. 20 f., Miklós Pál, 
Csábrády János 3—3 k , Dr. Szlovák 
Pál 2 k. 80 fM Jeszenszky Frigyes 2 
k., Marsai László, liobitsek Soma, Sza-

1 1910, február 13, 

lay Ignácz, Dr, Takács Izsó 1'60 — 
1 6 0 1, Papp Ernő 2 le 40 f., Bük 
Adolf 1 k , Dr. Wieland Sándor, 
Schreiber Lipót, Weisz Sándor, Hrncsjár 
János, G-lózik János, Boros György 
Kozsuch János 80— 80 f., Sulyan' 
János Gaál Pál Litauszky Pál, Cséke 
Gyula 60—60 f,, Pollák Béla Silber-
stein Gyula 40—40 fillér. A felülfize-
tőknek, valamint a nagyérdemű közön-
ségnek a szíves pártfogásért ez uton 
is hálás köszönetet mond a rendező-
ség nevében Demcsák J . önk. kör. 
jegyző, 

— Iparos tanoncok isko-
lamulasztásai. Az iparos tanonc-
iskolái tantestület és az első fokú 
iparhatóság — mint értesülünk — a 
folyó tanévben valamivel szigorúbban 
jár e] a tanoncok mulasztásainak el-
bírálásában mint eddig. Ezen eljárást 
persze egyesek ellenszenvvel fogadták. 
Az ipartestület elöljárósági ülésein 
elég heves interpellációk adattak le 
ez ügyben, sőt a legutóbb tartott 
felügyelő bizottsági ülésen is felszóla-
lások történtek. A felszólalásra az 
igazgató válaszolt, kijelentette, hogy a 
tantestület a mulasztók elbírálásánál 
a legmesszebb menő lojalitással visel-
tetik az iparosok iránt, az elfogadható 
igazolványokat figyelembe veszi, de 
nagyon sok esetben egyes iparosok 
által is beismert, s a tanoncok állal is 
megcáfolt, meg nem felelő igazolvá-
nyok küldetnek, ezeket és különösen 
a tanoncoknak a tanórákon való ren-
detlen, késői megjelenését a tanítási 
eredmény sikerére való tekintetből 
elfogadni és tűrni nem lehet. Hogy az 
első fokú iparhatóság miként jár el 
teendőiben ahhoz a tantestületnek 
semmi köze. A bizottság az igazgató' 
jelentését tudomásul vette, azért azon-
ban előterjesztéssel élt a mulasztási 
kimutatások elbirálását illetőleg. Á 
kir, tanfelügyelőség az előterjesztéshez 
nem járult hozzá, kijelentvén, hogy 
iparos tanoncok mulasztásainál más 
eljárás nem követhető amennyiben & 
hatóság a mulasztási birsági pénzek 
behajtása körül szigorral jár el ez 
körülmény az iparos tanonciskola ér-
dekeit éppen nem sérti, sőt előmozdít-
ja. Mert csak következetesen alkalma.-
zott szigorúsággal vihető keresztül 
hogy az iparos tanoncok a rendes, 
és rendszeres iskolába járásra szőri-
lássanak s a község által fetemes ki-
adásokkal fen tartott iparos tanoncis-
kola célját csak ugy érheti el, ha a 
tanulók, akiknek az iskola fen tartalik 
rendesen járnak a tanórákra. 
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— Hazafias ünnepély. A Szabad 
Lyceum nxárc. 15-ét fényes ünnepély kere-
tében fogja megtartani a nyári színkör he-
lyiségében. A tartalmas programra összeállí-
tásán serényen dolgozik a vezetősége Amint 
az előkészületek mutatják, a tavalyi ünne-
pélynél jóval luigyobbszabásunak ígérkezik 
az idei márc. 1,5-ikének megünneplése, A 
hazafias szellem ápolása, különösen a mai 
blazírt világban, kétszeresen fontos feladat s 
csak dicsérni lőhet a Lyceum eme iránya 
nemes buzgalmát, 

fi SzarVaSi testV^rgyjIkoSáág. 
Febr, 7-vel vették kezdetüket 

Gyulán m esküdszéki tárgyalások. 
3?ebr, 8-án kedden tárgyalták a szarvasi 
Bagyinszki Pálnak a gyilkossági porét. 

A tárgyalást csaknem el kellett 
napolni, inert Steinfeld JenŐné az egyik 
tanú, nem jelent meg, Dr. Konrád klr. 
Ügyész a tárgyalás megtartását kívánta, 

védő azonban határozottan ellenezte, 
mert Steinfeklné egyik korona 'tanuja 
volt a testvérek halálos küzdelmének. 
Rövid tanácskozás után bíróság a. tár-
gyalást fotylátása mellett döntött, mert 
figyelembe vette azt, hogy anélkül is 
elég tanú vau jelen és hogy Steinfeldué 
áldott áliapotaixxialtnauv jelenhetett meg. 

Az e.sküdtszéknek a szokásos for-
maságok között történfc megalakulás* 
után eldszóiitották Bagyímjzki Páli, a 
a rabruhás vádlottat, aki közepesnél 
valamivel alacsonyabb termetű és kife-
jezéstelen arca, koponyaalakulata miatt 
nem tartozhatik a szellemi képessé-
gekkel bőven megáldott emberek közé. 
Az ilyen ember ;már gyenge szellemi 
képességeinél fogva is hajlandó bár-
miíéle bűnre. 

—- Kiismeri-e bűnösségét ? — 
kérdezte az elnök. 

— Hát elismeren). 
— Mondja el az esetei. 
—- Mink m öcsémmel Budapesten 

dolgoztunk, ele tavaly nyáron hazajöt-
tünk. Előbb én jöttem haza. Otthon 
kaptam munkát, de kapott az öcsém 
is mikor hazajött. VoU hát pénzünk, 
ügy szeptember elején mégis elhatá-
roztam, hogy visszamegyek Pt stre, Ott 
mégis többet lehet keresni. 

Kincs arra itt szükség. Mondja 
cl, mi történt szeptember 12 én ? 

-—- Akkor akartunk utazni Pestre. 
Én délelőtt kimentem a városba, Össze-
találkoztam a Kovács Palival. Azt 
mondta fizessek egy pohár pálinkát. Fi-
zettem neki is, magamnak is, mert 
volt pénzem* 

— Mennyit ittak ? 
•— Csak égy-egy pohárral. 
— Onnan hová mentek ? 

- Mentünk a Wéisz-korcsmába. 
Ott találkoztunk az öcsémmel. Ott 
megint fizettem egy-egy kisü véggel, 

-oszt' mondtam, hogy menjünk, de w 
-Öcsém nem akart, egyre azon volt, 

küldött lármánk miatt a korcsmáros és 
mentük máshova. 

— Mit ittak ? 
— Sört, bort, pálinkát, ahogy jött. 
— Mikor kerültek a Steinféldné 

korcsmájába? 
— Már késő este volt akkor. 
— Azt mondja el, hogy ott mi 

történt ? 
— Már akkor nagyon jő kedvünk 

volt. Kekem zúgott a fejem és leborul-
tam egyik asztalra. Egyszerre egy 
nagy ütést éreztem a fejemen, ugy 
hogy elszédültem. Hát valaki egy sörös 
üveget vágott a fejemhez. 

— Az t'ccse volt az ? 
— Nem tudom, nem láttam. 
— Hát aztán mit csinált? 
Felkeltem, szédülő fejjel kimentem 

az utcára, egyenesen haza, ahol fel-
kaptam egy botot, meg- egy bicskát és 
vissza mentem 

— Dühös volt, mikor elment? 
— Nem (udura. 

gel előadott jól összetanult számait 
percekig tapsolták< Hageter Gusztáv^ 
Jankó Gergely, Reisman Jenő ügyes 
szavalóknak mutatkoztak, és kaptak is 
elismerő tapsot bővén, Mihály László, 
Egyed Béla, Sirnu Kpríoláu hegedű, 
Kárpátliy Sándor zongora és gitár já-
tékkal arattak zajos sikert. A fényes 
sikerű hangverseny után táncra perdül-
tek a párok és azután fölyl a tánc a 
hajnali órákig. 

A rendezés és betanítás precíz mun-
káját Sa'skó Sámuel és dr. Nemes Béla 
főgimn, tanárok végezték teljes sikerrel. 

Az Iparos Jfjah álarcos 
b á l j a . Az .Iparos Ifjak önképzőköre 
e bő 6-án este rendezte meg4 hagyo-
mányos jel mézes és álarcos bálját. Az 
Árpád nagy termét teljesen betöltő 
közönség nagyon jól mulatott a külön-
féle maszkok bohóságain és találgatta 

r T r t . . t _ . , i nagyban az álarcok mögött rejtőzők 
^ Hat akkor miért vitt botot, , fcMtéu A b á l a f c e l e j é t ö l a farsangi 

meg bicskát i jókedv uralta. A rendezőség szép jutal-
- Azt se tudom, csákhogy nekem j R2 M n e m ismert hölgyek 

kel tett vinni, mert maguktól nem fce- ; é s u r a k l c t e ü i P í a c a e k Zsuzsika és 
rülhett.k azok oda (Derültség ) : R o h o l i y I s t v á n l iyerték. A hölgyek 

~ Bement a korcsmaba? ; névsorát, tekintettel a megjelentek 
Nem, kmt maradtam. i nagyszámára nem sikerült feljegyeznünk. 

— De bekiabált ? ° „ _ __ 
— .iNt-m en. . ; 4510—1909. tkvi szám. 
— Hiszen azt mondják, ho ;y ; 

maga mindég megölései, agyontitéssel Árverési hirdetmény és feltételek 
fenyegette az öcscsot, A szarvasi kij\ járásbíróság mint 

— Nem emlékszem. Részeg voltam. 1 telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
— A csendőrök előtt mást inon- Szilágyi Mihálynak* Frankó Mihályné 

dott. Nos, hát hogy történt tovább V 
I — Kébőbb kijött az öcsém, osztf 

| ugy éreztem, hogy tíreon csapott. Ek-
! kor én a k/»*s 4 felé döftem, aztán 
! nem emlékszem semmire, 
j — Igen az hcsrse ott vérzett el 
• ma^án, mert elvágta nyakán a föiUcí-
í eret. 
1 — Ne ín tudom. Nem emlékszem, 
' csak mikor másnap a csendőrök mond-
I Iák, akkor tudtam meg. 

A vádlott kihallgatása ezzel véget 
ért. 

Ezután a lanük kihallgatása kö-
vetkezett. 

A vád - és védelem meghallgatása, 
továbbá a kérdések megszövegezése és 
felolvasása után az esküdtek tanácsko-
zásra vonultak Vissza. Az esküdtek 
Bodó József elnöklete alatt bűnösnek 
mondották lei Bagyinszld Pált s a bíró-
ság szándékos emberölés büntette nrat t 
hat évi fegyházra ítélte. Az ítélet jogerőd. 

Akkor aztán itták ? 
Ittunk, daloltunk is. Onnan él-

A fögwmiázitwi Xfjtisági 
Zenehövéneh hangversenye, 
Szép hangversenyt rendezett a főgim-
názium ilj, zeneköré á YajdaönképzŐ-. 
kör és a Daloskör bevonásával e hó 
5-én a főgimnázium tornacsarnokában, 
mely kissé szűknek bizonyult a díszes 
közönség befogadására. Az ifjúsági ze-
nekar és a daloskör művészi készség« 

végrehajtást szenvedő elleni 210 kor. 
tőkekövetelés és járulékai iránti vég-
rehajtási ügyében a gyulai klr. tör-
vényszék illetve a szarvasi kir. járás-
bíróság területén lévő Szarvas község 
határában fekvő a szarvasi 1984. 
sztjkvben A f 2, rszám alatt felvett 
1077 í—7ö hrszátnu öregszöllőbeli 
szol lőre 856 korona, a szarvasi 7456 
sztjkvben A f 1 rszám alatt felvett 
10759 - 61 [b - a hrszámu 031 Via 
négyszögöl öreg szőllőbeli szőllőre 
296 kor. megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fen-
tebb megjelölt ingatlanok az 1910- évi 
február hó 28 ik napjának délelőtti 9-
Órakor e kir. jbíróság mint tkvi ható. 
ság hivatalos helyiségébe megtartani 6 
nyilvános árverésen el fognak adatni 
de a kikiáltási ár 2:3-án alól nem. 

Árverezni szándékozók tartozna U 
az ingatlan «becsárának 10 °/*-át W-
natpénzülj vagy az 1SSL évi LX 
t-.c. értelmébe jelzett árfolyammal sz< 
mitott és az 1881: évi november b < 
1-én 3383* szám alatt kelt igazságügy i 
mhiisateri reiidelét 8 §-ábaii kíjelo 
óvadékképes értek papírban a k'ikü 
dött icezéhez letenni avagy az 188 . 
évi LX. t.-c. 170 §-a értelmében 
bánatpénznek a bíróságnál előleg -
elhelyezéséről kiállított szabályszci i 
elismervén}^ álszolgáltatiii. 

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Sfcárvason, 1909. november 17 

SGHABATKA, kir. járásbinu 

/ 
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SZARVAS ÉS VIDÉKE 1910. február 13. 

# 

A Szarvasi (Sazdák m Iparosok Szövetkezet? 

1909 , IVi f ebrúár b ő l5 -«0 d é l e l ő t t 9 ó r a k o r 

Szarvason a Szövetkezet saját helyiségében fog megtartatni 

melyre a-t. részvényesek ézennél meghivatnak. 

.4 közgyűlés tárgyai: 
1. A közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő bizottság kiküldése. 
2. Igazgatósági jelentés a lefolyt üzletévrőL 
3. Az 1909 évi zárszámadás és mérleg előtérjésztése. 
4. A felügyelő-bizottság jelentése és ennek alapján a fel ment vények megadása 
5. A tiszta nyereség felosztása és az osztalék mégállapitása. 
6. Elnök megválasztása 3 évre. 
7. 5 igazgatósági tag és 3 póttag választása 3 évre, 
8. 3 felügyelő-bizottsági tag, 3 póttag választása 3 évre, 
9. Választmányba 12 tag választása és 3 póttag egy évre. 
10. Nétáni egyébb indítványok tárgyalása. 

Kelt Szarvason, 1910 január hó 22-én. 

3—3 Zvarinyi János 
szö vetkezeti eiaÖk, 

Á t részvényes urak értesíttetnek, miszerint az 1909 évi eredeti zárszámadások a 
szövetkezet pénztári hivatalában az üzleti órák alatt bármikor megtekinthetők. 

A » 4 4 tt 36 

X U . r e i > d * s k ö z g y ű l é s é t 
1910. évi február hő 16-án (szwdán) délelőtt 10 öraúor 

t-
Szarvason, saját helyiségében tartja meg, 

melyre a tisztelt részvényes urak ezennel tisztelettel meghívatnak. 

1, A közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő bizottság kiküldése, 
2, Igazgatósági jelentés a lefolyt üzletévrő^ az 1909-ik évi zárszáma-

dás és mérleg előterjesztése és mégállapitása, a felügyelő-bizottság jelentése 
és énnek alapján a felmentvények megadása. 

3, A tiszta nyereség; felosztása és az osztalék megállapítása. 
4 A vezérigazgató fizetésének mégállapitása és a vezérigazgató meg-

választása 6 évre. 
5. Helyettes vezérigazgató és 5 igazgatósági tag választása 3 évre, 
6. A választmány 25 rendes és 5 póttagjának választása 1 évre. 
7. Netáni egyébb indítványok tárgyalása. 

Kélt Szarvason^ 1910. január 21. 

8 - 3 Uaviár Dani 
társasági elnök. 

A t. részvényes urak értesíttetnek, miszerint az 1909. évi zárszámadások a takarék-
pénztár titkári hivatalában az tizkt; órák alatt bármikor megtekinthetők. 

u pattanás, kiütés 
stb, a f ia taíságná Imi nd-két nemnűl. kíiiOnöscn li kifej őMs ídőkö'-ábáíh fqrclij) (¿10 s «x mrpz rüt okoznák. 

Falusi nézetek szejint a javulás a többszöri vér-
tisztit 0: teanedvek élvezése -á'tal várható, amely 
azonban a reményeknél többet nem «* ert 
éppen fiatal szolid egyéneknél a vér t üsn/ Iwieg1-
séggérjésztő miyágükat alig táría1ma/:h t midi«,' jítíjíí ítt egy váíőságös betegségről y/i,n sző, mely-
nek kezelése természetesen az orvos ktfz'emíl-
ködése amúgy is szflkséges. Tisztán kozmetikai 
szépség.ápolásnál főleg arra kell ügyelni, a meg-
levő zsiradélcfoJesleg r esi én kínt a 2sirpőrits0k0i\ 
át eltávolítani Ezután egy mosakodás szükséges, 

i lehetőleg mefóg vízben á 

a használati utasítás szerint, Ha a bőr lehám-
ianí kítfd, a kor 'ti szappan használatával egy 
ideig fel kell hagyni s csa ; Zuck!»j>-szappan és 
Zuclc ; " - I t rém < asználatíívql ügyelem ben alkal-
mazunk .mindaddig mig a bőr sima ícuv amely 
Után a 7.ucker-féle szabad, gyógyjréappun használ/l tál ísméti'lnt kell. Ezen eljárd beunuK;i nagyszerű eredmény nyel iár; íVltc*sű'f, bőizs»r, prVtnnás, ha m folt sü? tövű időn bt J 1 eltilizik, u bőr í-íma, tiszta, pu»*a, gyö -jiéd, egészséges és részes lesz Ho y a b*i| vissza ne ,öjö\ a Zucker-féle sziibad. gyo&ysz'&vpnn, a ZucJe ^ krém és a Zuck -száppan ál) udő használata igén ajátil-nos. 
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni: ¡ j 
Ziicker szabadi. 35°/<j OS #y<6#y»zappaiija n huihatöSítbb és legnagyobb. Dar,»bja 2,50 kor. 

} Zuckor szabad, 15°/o-OS jrydjjyszájppanía. hit UÍ Ká-
ban és mennyiségében gyengébb. Darabja 1 kor. 
Ehhez valő Zwck̂ -krőm (zsírtalariUő) á bőr-
krémek gyöngye. Egy tubus ára 2.50 kor., kis túbüs 1.25 kor. 

Kap h a tő.: 

Mezőtúron: Göllner Hugó "gyógyszer-

en. 

Három szobás utcai lakás, mellék-
helyiségekkel együtt kiadó, ugyan 
ott egy üzlet berendezés eladó, 
értekezni lehet a tulajdonosnál, 
Kossuth^utca 38. szám alatt. 

4— 6 

Két lakrészből álló épület, 2—2 szo-
bás lakásokkal és a hozzájuk tartozó 
mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. 
Értekezhetni lehet Pribelíizky Pállal 
Szent István-utca 215. sz. a. 3—3 

jutányos áron eladó. 3—3 
Értekezni lehet: Rohoska Béla 
tanítónál« Vesselényi^u, II. ker., 15. sz. 

ÍV rf/w h'ni és olvasni jól 

nyomdász tanulónak fizetéssel felvételik. 

Előnyben részesülnek olyanok, akiknek 2—3 

c» középosztályuk van. o 

.1 
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A fogak közt maradt, 'életmaradékok szét-
bomlásából minden 'ember szójában az éjjeJi 

alvás alatt savak és 
rothadási mikrobiumok 
keletkeznek, melyek a 
foga kat megrí ám adják. 
Ezek okozzák a fbg-
szuvasudásl a srójbiizt.. 
és a ki n os fogfájást 
Semmiféle fogtisztitó-

szer meg >nem szünteti ezen bajokat oly 
gyorsan és 'biztosan, mint a Sztraka Ment-
hol-fogsza'ppan. Gyógy tárakban és drogériák-
ban ára 1 kor. 3 koronáért bérmentve küld 

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

Miklós P á l gyógyszertárában, 

ozv. Babák Mártonnéná! III. kerület 152. 
szám alatt egy 2 szobás udvari lakás 

—3 

Özv< Pataki Jánosnénál 3 szoba hozzá-
tartozó melléképületekkel, 2 üzlet he* 

vagy a 
2 — 3 

Szan/aSi ¿azdák | S Iparosok 
Szövetkezct«oek t szobás 
útczai laká$a Szcot György 

Oaptól kiadó. 3—3 

lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség, 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, BúdapeSt, 
Zrioyi-Otcza I. éreSl)afi) p a l o t a . 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, eladására, cserére, 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor, 
előleges beküldése mellett útbaigazí-
tást, fölvilágosítást ad% E czéíra külön 
informalMs osztálya vau, Vá laSzbé-

Loguingbizliatóbb vállába, E\m 
raügu ajánlatok. 

A n, érdemű közönség tudomására hoznm, mikét,t Szarvason 
Deák Ferenez-utcza 430 sz, alatt (Oravtcz-féie házban) 

• •<fl r r 

nyitottam. Elválla'ok mindennemű orvosi műszerek, ollVik, beret-
vák kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés és a késes ipar terén több nagy műhe lyben 
szereztem, nyugodtan állithalom, hogy e téren a versenyt bárki-
vel is felvessem. Műszerek, kések, ollók javítását és élezését a 
legjutányosabban és m megrendelésnek megfelelően es?közlöm. 

Szíves pártfogást kérve tisztelettel 
Frankó AíjdráS késes és műköszörűs. 
iHMMMHHWíWWfTV. 

Eltávozás miatt sürgősen eladó a Macő-Éri 
szőlőkben egy 830 • - ö ' b ö l álló 4 év<ts termő 
ÉJZÜIŐ, amely zöldreojtva döntés által lett tele-
pítve 48 legjelesebb fajjal, köztük 830 tőke 
Csabagyöngye. A szőlőterület drétkerités-el, cse-
ré pes kunyhóval, 25 drb ojtott gyümölcsfával 
van ellátva, ezen szépen telepitett szMlő csekély 
3 koronáért ••Ölenként eladó. 

Továbbá a Macó-Láposban e^y 860 • - ö l -
ből álló felrigorizotr, de nem beültetett igen jó 
fold 1 kör. 80 fillérért Qölenként eladó. 

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

Szíves vevőket kér 

251. szám 

tetSzS Szsrifjti Sfciijre vagy vegyileg t iszt i t 

kelmefestő és veavlisatit-ö Szarvason 

fluuaujw«iMiiiuúii 
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Gyomja* SZÁRVAS. Kondoros. 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-

czipö'k miiizléssel 
készíttetnek e l 

ElSőr^Qdci CzipéSzüzlct (az Árpád bazár-helyiségben), a hol á 
legjobb anyagból müiziéssel készített modern szabású ezipök kaphatók. 

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

lönös gonddal és Ízléssel készíttetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután, a 

N így Mélt, Magyar Kir, Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul* 

máayoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam, 

TÍSzta, fiijon? e& n jod f ro ipúijka az rfáoyeltfenj. 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
<;zipé&z iQeSter. 

H*n> látta a 
bemenni LÍTAÜSZKT PAL fbdcászhoz, 
azóta 

$ I t Ü I ) t 
minden bevásárlási gondja, ami a pipere 
és toilette szükségletéi; illeti, mert ott a 
dúsan felszerelt raktárból a legkénye-
sebb igényeket is ki lehet elégíteni. 

: Egy teljesen uj üzleti 

1 

egy 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzők 

minden szinbön, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

és remezbő! kaphatók 

Cím a kiadóban. — 

m 

S c b w a r t z Z a k a r i á s grant-, sye-
int, márványsirem lékek valamint épí-
tészeti kövek raktárát a Lusztig-félo 
házból áthelyezte a Kossuth Lajos-ut-
cába, a Kleín és Schlesinger fatelepére 

u 

Alapittatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

S Ä III MW ict L F 
ü i 

Z Ä R Y Ä S 0 H , Beliczey-ut 9. szám. 

Kö nyvnyomdám bau 
mindennemű könyvnyomdai 
munkák, u. m.: 
hívók, eljegyzésiVis esküvői 
é r t é s i M s ö k , ^ i t é w J ^ j ^ üzleti 

kártyák, levélpapír és boríté-
kok* számlák; falragaszok-
körlevelek és gyászjelentések 
pontosan és jutányos várak 

mellett készíttetnek. 

n 

Könyvkötészetemben, 
mindenféle könyvkötészeti 
munkák egyszerű és díszes 
kivitelben a legjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pon-
tosan készíttetnek. Iskola-
könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 
Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

Könyvkereskedésemben 
kaphatók az összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, író- és rajszerek. 
Énekes- és imakönyvek nagy 
választékban. Mindennemű 
papir és Írószerek nagy 
raktára. — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

ií 

u 

eke tt 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason, 
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