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A szarvasi diákok ami szemünk-
ben mindig nagyok és derék jó fiuk. 
Ha nem volnának azok, azzá válná-
nak, erősödnének gimnáziumunk szel-
lemében, levegőjében. Ez a levegő 
nem fullaszt, nem szőrit és ha a gau-
deamus igitur ősi szép diáknóta mel-
let örvendhetnek, mi is örvendünk. 
De hogy most a kezdő, tavaszi-láz-
ban csak husz diák zengheti az ifjú-
ság dalát, hogy husz diák érezheti a 
határt nem ismerő szabadságot, hogy 
husz diák mehet, utazhat, szemlélhet, 
örülhet ifjúságának, járhat be szép 
vidékeket, országokat, mig a többi 
száz csak ex libris képzelheti el talán 
„Gulliver utazásai" után, milyen is 
lehet a messze, a távol, az idegenföld, 
az annak a több száz diáknak az első, 
disszonáns impresszió. Az első kép-
rombolás, az első álomrontás. Fölény 
és a gaudeamus igitur helyett az 

életördög aranyainak gúnycsengése. 
És megtanulják és hamar vérző szív-
vel igazat adnak Vergiliusnak : Könnyű 
leszállni az alvilágba. De nem pl, 
Boszniába. 

* 

A tegnapelőtt és a ma erkölcse 
között — nem nagy dicséretünkre — 
nagy a különbség De nem azért szó-
lunk a tanítók „Élő Ujság"-ja kereté-
ben előadott veszedelmesen kétértel-
műén beszélő kuplékról, mintha a mi 
erkölcsünk nem bírná meg a frivólság 
látványát, hanem mert ízlésünket 
fenyegetik. Sőt mintha tul is volnánk 
már a fenyegetésen- Hiszen láttuk 
milyen farkasétvágygyal fogyasztotta 
és kívánta elrontani gyomrát publiku-
munk azokkal a szépen hegedülő 
kuplékkal. Okát is adjuk ennek az 
izlés hiánynak- Egy olyan elzárkózott 
körzeten belől, mint amilyen Szarvas, 
ahol az embereket nincs ami irányítsa, 
minden külső behatástól mentesen, 

nyugodt, diszkrét tónus nem fej 
hetik ki. 

Magyarország földje kevés hijján 
nemcsak áldott jó föld, hanem általán 
a munka és kultúra uralmát is tanú-
sítja. Az utas napokon keresztül 
jói müveit földek között halad és azt 
a benyomást viheti magával, hogy 
Magyarországon okosan és dolgosán 
gazdálkodnak az emberek. Sajnos 
azonban, itt-ott olyan látvány tárul a 
vizsgálódó szeme elé, - mely azt tanú-
sítja, hogy a magyar föld szép arcá-
nak szeplő] is vannak. E szeplökül a 
községi és közbirtokossági közlegelők 
szerepelnek, a melyeknek kulturátlaii, 
elhanyagolt állapota sehogy sem illik 
bele már előre haladottabb gazdasági 
viszonyaink közé. Gazos-tüskés, gyér 
növényzetű területek ezek, mintha csak 
az elátkozott gyermek szerepét játsza-

Vissza tn i i tkezések a legéoyi 
életerőből, Vagy 

az *ÍSŐ (itdíSö ktresztapasáeoiv}. 

Felhagyok az agg legénységgel, mert 
a jelen állapot kút forrása minden bajnak. 
Most is macska jajjos vagyok a sók éjjele-
zéstől, ehhez járul, hogy a hideg is bor-
zongat, ha rá gondolok ama ígéretemre, 
hogy még ma el kell utaznom e zimankós 
rossz időben keresztapának Gömörbe. 

Te tehén mondok, a helyett hogy 
itthon a jó kellemes meleg szobát élveznéd, 
el mégy a tótok közzé keresztapának. Jaj-
jaj de ennek mind-mind a bratyi-kvatyi és 
a komázás az oka ; minek is menteni én pén-
tek este az Orfeumba és ott ismerkedve 
ölelkezve mit ígérkezem én Rozsnyóra ke-
leszt apaságra? 

Most használom e közmondást, ugy-e 
szenvedsz apám ? No de a megtörténten 
nem lehet változtatni és igy legokosabb 
belenyugodni és szépen pakolni. Délután 
egy órakor már a vonaton ülök és robogok 
a szép hófedte tájakön. A legnagyobb baj 
azonban az, hogy a vonatnál nincs étkező 
kocsi és én nem kaphatok macska jaj mu-
lasztó fekete kávét Margit vízzel. Tétlensé-
gemben ledülök a párnákra és ott gondola-
tomba merülve elaludtam : egyszerre egy 
nagy zökken és, fütty és hallom az állomás 
nevét kikiáltani. — Fülek átszállam. 

No nekem sem kell több, kapkodva 
szedem össze holmimat és szaladok a va* 
suti étterembe. Hál isten itt kaphattam fe-
kete kávét Margit vízzel és ez helyre állí-
tott teljesen. Már dalolni való kedvem volt, 
mikor a vasúti portás belép és kikiáltja 
van-e utas Miskolcz vagy Rozsnyó felé ? 

Én erre felugrottam és kijelentettem, hogy 
én utazom arra. 

A portás elnevette magát és azt mon-
dotta, csak tessék békélve leülni, az Ön 

•• vonatja csak reggel 5-kor fog indulni, mi-
vel a nóta ez egyszer bevált. Micsoda nóta 
kérdeztem én ? Hát no izé, mondja a kapus 
nevetve, befújta az utat a hó, céltalanul 
megy a fakó és evvel ott hagyott a fakép-
nél. Az ördög vigye el a lovadat és a ha-
vadat, hát már így kezdődik a föld körüli 
utazásom ? Mi lesz akkor ha a jég pólusra, 
Rozsnyóra érkezem ? 

Már most mit tegyek ? Magamhoz 
jntve a pinezért, kérdem tőle, lehét-e itt va-
lahol éjjeli szállást kapni? Az bizony bajos, 
mert nincsen szálloda, legjobb esetben a 
főnök ur jósága segítheti ki önt a bajból, 
ha esetleg a vasúti vén elég szobát Önn ek 
átengedi; egy koronáért adnék egy biztos 
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nák a jobban müveit földek között. 
Pedig hát ezek a területek nem arra 
vannak hivatva, hogy haszná'atlanu] 
álljanak. Söt igen fontos hivatásuk 

' • ' > „ 

van, nem kisebb mint az illető község 
állatainak táplálása. Hogy ezután ezek 
a legelők hogy felelnek meg mai álla-
potukban. íontos hivatásuknak, igazan 
kár volna bővebben fejtegetni 

Persze még rosszabbul állanak a 
dolgok ott. a hol legelő egyáltalán nincs, 
mert ilyen községünk is sok van. Men-
től erösebben gyarapodott állattenyész-
tésünk, mennél inkább alakult át az 
ősi kereteiből modern állatgazdasággá, 
annál súlyosabban érezhető lett közle-
gelöink rossz állapota, illetve hiánya. 
Mert bármit mondjon is az elmélet 
nálunk a mi viszonyaink között, a mi 
népünk hatmrosnn meg nem változtat-
ható felfogása szerint az állattenyésztés 
és a közlegejő szorosan összefügg. 
Maga a törvényhozás is méltányolta 
ezt a természetes kapcsolatot, midőn 
az állattenyésztés állami támogatásáról 
szóló törvényben gondoskodott a lege-
lők megjavításáról és arról is. hogy 
ahol közlegelő nincs, megszerzésében 
az érdekelteket az állam támogathassa. 
E törvény végrehajtása most lép ér-
demleges stádiumba. A földinivelésügyi 
miniszter ugyanis a minap nála tisztelgő 
gazdasági felügyelőknek sürgps félada-
tául tűzte ki a közlegelők jókarbaho-
zatalát és a hiányzó közlegelök pótlása 
iránt való közremunkálásr. Gazdasági 
felügyelői karunk, melynek tagjai most 
már joformán minden vármegyében 
képviselve vannak, országszerte megin-
dítja a munkálatokat a miniszternek ez 

'intézkedése alapján. De természetesen 
mi sem szükségesebb; minthogy az ér-
kekelték és a helyi gazdasági élet ve-
zetői, a gazdasági egyesületek, a gaz-
dakörök, szövetkezetek, községi elöljá-
róságok szintén felkarolják az ügyet 
és cselekvő munkássággal járuljanak 
hozzá gazdasági életünk szóban forgó 
sebének orvoslásához. A feladat nem 
könnyű, de megoldásának eredménye 
sem jelentéktelen. Számba kell vennünk, 
hogy körülbelül 2 — 3 millió kataszteri 
hold jövedelmének gyarapításáról van 
szó, ami ín ár magában véve is 20—30 
millió korona elmaradt hasznot hozhat 
kisgazdáinknak. De számba kell ven-
nünk, főleg azt, hogy ma, és még be-
látíiatlan ideig az állattenyésztés a mi 
nemzeti termelésünknek a legdúsabban 
és legbiztosabban fizető ága, hogy te-hát 
akkor, a i ni kor állas te 11 y ész tó^ü nkne k 
olyan lényeges fejlesztő eszközét hozzuk 
jókarba, mint a kőzlegelők, tulajdon-
képen egyik Iecffbntosabb jövedelmi 
forrásunkat gyarapifjuk. 

Itt az ideje, hogy mindenütt ahol 
közlegelö van, szakériő vezetéssel, előre 
megállapított munkaterv és költség-
felosztás szerint gyakorlatilag megin-
duljon a közlegelök jó karba hozása 
és a hol szükséges, közlegelő területek 
szerzése. A szakszerű tudnivalóknál 
vezetőkül és utbaigazitókul olt lesznek 
a gazdasági felügyelők. Ha ezek -a mun-
kák megindulnak gyakorlati alapon, 
évről-évre mind több legelő lesz becsü-
letesen kezelt és jól fizető területté, 
mind több község kisgazdái szabadul-
nak meg a hiányzó közlegelök miként 
való pótlásának súlyos gondjaitól. Ezt 

tanácsot és ráadásul egy doboz Zacherlint. 
Itt a korona, nos tehát? — Mondja a főnök 
urnák, hogy vasúti. 

Elég mondok és már rohantam is ki-
felé. Pár perez múlva a vendég szobakulcs-
csal kezemben büszkén léptem az étterembe. 
Megvacsorázva, kezemben a podgyászszal a 
vendég szobába mentem, ott ugyan hideg 
volt. de hála a nemezisnek pár perez múlva 
belépett a vasúti éjjeli or< kérdezve, hogy 
befüteön-e ? 

Hogyne mondok* jó lesz, mert itt 
nagyon hideg van. A szót lényleg tett kö-

vette. E parancs volt éjjelem megrontója, 
inert a téli álmukat alvó kis vörösházi álla-
tok ágyba fekvéskor megérezve a meleget 
és testemet, kibújtak téli ódujukból és a 
zacherlin zápor daczára jóllaktak a véremből. 

Mit volt mit tenni» ott hagylam ágya-
mat, felöltöztem s az asztalra könyökölve 
szundikáltam reggelig. Végre a megváltás 
ideje eljött, reggeli négy óra és én ismét 
vonaton ülök. No de nem sokáig tartott 
örömöm, mert a fűtetlen kupékban a hideg-
től majd megfagytam, 

Mit volt mit tenni, felugrottam helyem-
ből ós Bánrévig ugráltam-jártam kotre-

czemben mint egy jeges medve. Bánrévére 
értünk itt ismét át kellett szállnom, de hála 
az égnek fűtött kupéba jutottam, hol a ke-
revetre hamar ledülve mély álomba merül-
tem. Kozsnyon a kalauz felköltött és se-
gített a kiszállásnál. 

Barátom harmad magával az állomá-
son várt egy nagy kulacscsal kezében, és 
elibém lépve ordította, éljen a Keresztapa. 
A kulacsot kezembe nyomva mind a négyen 
el kezdtek sakál módra énekelni, igyál, 
igyál, — a világ örökké nem áll! 

Mit volt mit tennem, ittam, erre a mel-
lettem álló uri ember a szó teljes értelmé-
ben pofon csókolt kiabálva> szervus moje 
dusu komám. A nyálat szemeimből kítö-
rölve gondoltam, no szép agyafiságba kerül-
tem, hát ez a nagy szájú réz orrú bagoly 
a keresztelendő gyermek apja ? 

Evvel, a komám karjába fűzött és az 
állomás előtt álló fából készült szánhoz 
czipelt, amire niind fel Kapaszkodtunk, kép-
zelem, mily jól festettem cilinderemben és 
redingott kabátomban. Az orfeumi ismerő-
söm ekkor bemutatott a többinek e szavak-
kal: Bemutatom az én legkedvesebb bará-
tocskám kumicskámat, Frányát, törvényszéki 

a célt nem lehet gondos és aprólékos 
munka nélkül megközelíteni. Hiszen 
javitást kiván nemcsak a kőzlegelők-
nek századok óta elhanyagolt földje, 
hanemelcsenevészedéit és elértékjenedett 
növényzete is. Sok köziegélőkön még 
egészséges yizről, olyan férőhelyről 
sincsen gondoskodva, a hová a marha 
zimankós idő elöl elvonulhat. Sok köz-
legelőkön nincsen becsületes használati 
re'nd és össze-vissza kóvályog rajta a 
szarvasmarha, a serlés és a baromfi. 
Mindezeket a bajokat csak több évre 
terjedő munkával, költséggel és gondal 
lehet orvosolni. 

A ki a magyar falusi életet ismeri, 
tudja, hogy kevés kérdés okoz ujab-
ban több nyugtalanságot és békétlen-
séget, rnint a legeltetés. Hiszen termé-
szetes, hogy a legszegényebb ember is 
igyekszik állatot, nevelni, mert tudja, 
hogy biztos jövedelmet várhat belőle. 
Sok szegény embernek adta kezébe a 
vándorbotot a/, hogy marhája koplalt 
a közlegelön. És még több szegény 
földmives munkás ember juthat jó sorsba 
ha a jó karba hozott, vagy megszerzett 
közlegelő lehetővé teszi reá nézve, hogy 
állatott tarthasson és tenyészthessen. 
Alig képzelünk tehát fontosabb szolgá-
latot falusi eletünk szociális békéjére 
nézve, mint a közlegelök ügyének fel-
karolását és községi gazdasági eleiünk 
hasznostoiyezői közé illesztését. Vegyék 
kezokbe ezt a dolgot a helyi élet ve-
zető tényezői és falusi értelmiségünk 
igye kezzék a kisház dák ra m egl e lelő 
irányban hatni. Ha ez meg lesz, hama-
roson meglátjuk majd az eredményét a 
most megindult országos kormány?at 

tormást, én közbe kiáltók tolmács, no igen 
pardon bogrács, jó brai- tudja oly szipen 
dalolni, mint a pacsirtárd, hej mondok ma-
gamban minek is van orfeum a világon ? 

Beszéd és lárma közben beértünk a 
városba, hol már a szálloda kapujában fo-
gadott az igazi iinneprcndezö a nadragulya 
pardon Nadabüla község kántora, ki c sza-
vakkal fogadott: Isten kozta pán Boch 
ráu dragi moje, zsivio az újkor esztapát, 
erre a négy gocler ordito»va ugrált le a 
szánról, kiabálva Zsivio pán Tormás, marha 
kiáltja a komám, Tornácz, s evvel betuszkol-
tak a vendéglőbe. Itt pár pohár sört beke-
belezve, kellő ünnepélyes hangulatban foly-
tattuk szánon utunkat Nadalrulyáig, hol is 
az ünneplő házhoz érve leszállunk, holmin-
kat a tornácson lévő fogasra akasztva a 
szobába értünk. A háziak a legnagyobb 
szívességgel fogadtak, szilvórium és conyak-
kal annyira jól lakattak, hogy alig bírtuk 
már nyelvünket emelni» 

Az ünnepélynek már rég meg kellett 
volna kezdődnie, de a papot a keresztelés-
hoz ihar nem birtuk kivárni, óra órára múlt 
s a keresztelendő pólyálva várta a kereszt-
szentségét. Végre az apa türelmét vesztve, 
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akciónak ós nagyobb lökést fog kapni 
falusi gazdasági életünk modern fejlő-
dése, mint azt első pillanatra elképzeljük, 

A magyar föld szeplöit el kell 
tüntetni, mert hazánknak nemcsak 
szépségét rontják, hanem sok millióra 
menő "valóságos károkat is okoznak, 
főleg pedig akadályozzák mai elhanya-
golt állapotukban a magyar gazdasági, 
termelés nagyobb lépésekkel való össz 
hangzatos haladását is. 

Három őszi könnycsepp. 

Őszi délben, őszi délben 
Úh be nehéz 
Kacagni a leányokra. 

Öszí éjben, öszi éjben 

(Jh be nehéz 

Fölnézni a csillagokra, 

Öszí éjben, őszi délben 

Öh be könnyű 

Sírva, sírva leborulni. 

Ady Endre. 

hírek. 
— Halálozás. Darabos Sán-

dor békésszentandrási református leü 
készt súlyos csapás érte* felésége 
szül. Nagy Veronika, f, hó 5-én el-
hunyt. Temetése ma délután fog vég-
bemenni. Nyugodjék békében. 

— 1 szarvasi sziniigyi 
bizottság ma délután fél 4 órakor 
tartja értekezletét az Árpád szálloda 

dísztermében. Ezen értekezletre a 
nagyérdemű közönség ezúttal meghl-
vatilc. Az ertekezlét azon okból lett dél-
után fél 4 órára elhalasztva, mert a 
kisgazdák dálután 2 órakor tartják 
nép gyűlésüket. 

— JEskilVő. Ma délután tartja 
esküvőjét Líszka Gyula állomásfőnök 
Harmati Ilonkával, 

— Uj állatorvos. Déri Ármin 
a budapesti állatorvosi főiskolán az 
állatorvosi diplomát kitűnő eredményű 
vizsgálatával megszerezte. 

— Színészek hangverse-
nye. F. hó 10'én, csütörtökön az 
Árpádban hangverseny estélyt tart a 
kiváló erőkből szervezeit Thália szini 
társaság. P. Calambos Juliska éneb 
művésznő, altistáné, Fáy Anna kon-
czert énekésno, Pécshy László a nép 
színház volt tagja, K. Kövessy József 
a Tháli i tagja és az itt is előnyősén 
ismert Bodroghy Zsiga színművész 
fognak bo repertoárjukból a nagykö-
zönség kiváló élvezetére fenomenális 
számokat elöadiv. 

— Bezárt islmlák, A Kon-
doros községében pusztító difteritisz, 
arra késztette a hatóságot, a váim. 
főorvos közben jöttével, hogy a két 
kültelki iskola bezárassék. Ez történt 
márc. 2-án. A bezáratás bizonytalan 
időre szóU 

— Előadás. A múlt vasárnap 
magas színvonalú lyc. előadás igen szépen 
sikerült, jóllehet az a közönség, me 
lyet leginkább érdekelt volna ez a 
speciális előadás, csak néhány taggal 

volt képviselve s a közönség túlnyomó 
részét a .lelkes tanuló ifjúság képezte. 
Di\ Horváth Dezső csaknem szakadat-
lanul másfél órán keresztül megfelelő-
és élvezetes ismertetésen belül adta elő 
a legremekebb zenei kincseket. Művé-
szi élvezet volt hallgatni a két tani tő 
jelöltnek, Lénárt János é>s Szupits Ká-
rolynak precíz énekét is, Róhoska Bé-
la és Rohoska Jenő tanítók sikerült 
zenekiséreté mellett. Annyi bizonyos, 
hogy ez a mult vasárnapi, valóban 
egyedül álló speciális zenei előadás az 
intelligencia nagyobb érdeklődését ok-
vetlen megérdemelte volna. Avagy a 
sok bárgyú kupié talán inkább képes 
Szarvason kielégíteni a legmagasabb 
zenei igényeket ? Az előadás bevétele 
39 kor! 10 fillér volt, kiadás pedig 37 
kor. -50 fill. (plakát, meghívó, táro^a-
tóSj fűtés, világítás, zongora szállitás, 
stb.) Felül fizetett Gsernák János tanító 
ur 80 fillért Ez utón mond köszöne-
teit érte a vezető 

Csütörtöki előadás. 
1910. febr. hó 10-én, azaz csütörtök 
este 8 órakor a tanítóképző diszter-
mében a Békésmegyeí központi köz-
müve 1 ödési Bizottság megbízásából a 
Szabad lycenmi elnök szabad elő-
adást tart, a gyógyhatású mérgekről. 
Szavalat, ének és zene mellék számul 
szintén lesz. Belépti díj 10 fillér a 
nyomatási, világítási költségek fede-

re. 

— A vármegye munkás-
házai. Békésmegye munkásházépitő-
bizottsága március 3-án Ambrus Sán-
dor alispán elnöklésével ülést tartott, 
melyen a vésztői, gádorosi és szarvasi 
mujnkasházakra beérkezett ajánlatok 
fölött döntött. 

a velünk jött kántort felkérte, szíveskednék 
a papot helyettesiteni, ésf az aktust elvé-

Érre engem mint keresztapát felszólí-
tottak, hogy a nebulóval álljak az asztalhoz 
es várjam soromat; amit meg is tettem. 
Mielőtt az ünnepélyesség megkozdőtött 
volna ugy én valamint a kántor gözős álla-
pótunkat pár pohár hideg forrás - vízzel le-
hűtöttük. Á kántor ki a megtiszteltetéstől 
meg volt hatva, magára vállalta a tisztséget, 
ós a keresztelés kezdetét vette. Rogyó tér-
dekkel, az asztalra támaszkodva felkértem a 
kántor urat, hogy minél rövidebben végezze 
az aktust. 

A kántor a gyermek elé állva szemeit 
lehunyva egy darabig hallgatott, már azt 
hitlem., hogy állva alszik, tehát ébresztőül job 
lábára hágtam, A kántort e kellemes figyel-
ni /.totós kihozta a sodrából és elkáromolva 
n Kzalraeeni tonnás marha vagy. 

Végre mély slcntori hangon meg nyii-
ínikont ajkai és itnigy kezdő beszédét: 

M lyen tisztelt szomorodott szülék, tisztelt 
közönség I Sajgó szívvel állom itt e 

halott előtt, kiből angyal lett volna* hal 
ti-' nom folytathatta továbbá, mert a szülék 
üt vnndégék összecsap1 a kezeiket száj látva 

kiabálták, kántor uram, kántor uram ne 
aludjon hisz keresztelőben van, mire én is 
oda szóltam, ébredj tehén, itt nem temetünk 
hanem keresztelünké 

A kántör újból kinyitva szemeit, kö-
rülnéz, elneveti magát, s hangosan kiáltja, 
micsoda itt tévedés van fenti forogva hát 
kereszteljünk, nem tömésünk, no jól van, 
nye bojsze nyist, akkor mit bőgtök és ijegy* 
játok magatoknak, hisz novessátek és ugrál-
játok, mert megszületett a kis Nepomuk, a 
kit mí most kereszteljünk. Huzdrá czigány 
hadd tánczolja mindenki, hadd tudja Nad-
ragulya faluban mindnyájunknak, hogy ini 
itt keresztelőben mulatjunk. Végre megtör-
tént a leontés is# de az én kis aranyos ne-
bulóm bőgött a kezemben mint egy szopós 
boríiyu: én csittottam dúdoltam neki, ver-
tem a vánkoson a tambur marsot, hintáz-
tam öt, de mind hiába, Az Aktust abba 
hagytuk, mire az anyja a gyermeket tőlem 
elvette és mindenképen csitítani iparkodott, 
do muki ordítva annyi életjelt adott magáról, 
hogy vele egy szobában maradni lehetetlen 
volt. Az anya e szavakkal rontott rám, mit 
csinált a gyermokemmol, ön megverte sze-
gényt szemével? A kántor hogy engem a 
bajpól kisegíthessen, elorditatta magát, a 

gyereket ki kell ponyvázni, a bába megér-
tette, a gyermekhez rohant és azt tényleg 
kipólyázta; mire a rémület, a yólyábóí a 
kis baba püspök falatja alól egy teljesen 
kormos koppantó esett le a földre, így meg 
vala fejtve a rejtvény. 

A szegény nebuló egyszerre csöndes-
lett s a kántor mosolygó arczczat belépett 
és indltványozzá, hogy fejezzük be az abba 
maradt aktust, mert neki még sokat van 
mit beszélni. Én és a vendég sereg annyira 
lelkére beszéltünk, hogy végre indítványától 
elállva öl a vendég szobában a teritett asz* 
tálhoz tuszkoltuk. Magam a koma asszony* 
hoz lépve kijelentettem, hogy én nem va-
gyok oka semminek, iie nehezteljen ránn 

Az anya erre csak annyit mondott 
<— ez rossz előjel a szegény gyermekre, 
Önnek nem lett volna szabad keresztapa-
ságot válatnia. Erre én hosszú orral elkose-
redvé a vendég szobába mentem, hol a ko-
mám karonfogott, és maga elé egy karos« 
székbe tuszkolt Még a szék üléshez sem 
értem, mikor saját püspök falatomban egy 
erős szúrást éreztem, fölugorva, a székre 
néztem» hát Istenem mi volt ott ? a kereszt-
fiamtól kibontott olló feküdt a széken* 

No mondok ez itt a bolondok háza 
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— Betonjárda Tótlcomlő* 
$ o n . Tótkomlós község elöljárósága 
60,000 korona költségelőirányzattal 
betonjárda előállitáöára hirdet pályázat 
tot március 15-iki lejárattal. Az összes 
forgalmasabb utcák betonjárdával lesz-
nek ellátva és pedig az élénkebb fór* 
galmu ucták 1 Méter, kisséb forgal-
múak pedig 60 cm, széles járdával 
iátátiíak el. 

— TJj artézi fcut Öcsödön, 
Tölnay Antal öcsödi földbirtokos két-
halmi birtokán egy artézi kutat akar 
fúratni. Az engedélyezés iránt most, 
adta be folyamodványát az alispánhoz. 

— 4 „Szarvasi Leányegye' 
süléi" 1910. március 6~ki előadó 
gyűlésének műsora: 1. „A szépről." 
Irta és felolvassa Udvardy Sáhdör 
főgimnázium] tanár. % »Magyar nép-
dalök." Cimbalmon játsza Weisz Ju-
liska. 3. „HazámroL" Irta Endrődi 
Sáridon Szavalja Molnár Emma. 4. 
Magyar dalokat énekel Simkovics 
Mariska, zongorán kiséri Rohoska 
Géza tanitó. 5. „A nátha." Dialóg. 
Irta Erdélyi Zoltán. Előadják Balla 
Jolán és Haviár Margit. 

— A szarvasi gőztégla-
gyár r. t. mult hó 28-án tartotta 
meg alakuló gyűlését. Az igazgatóság 
tagjaivá megválasztattak Nagy László, 
Liska János, dr. Sziráczky János, dr. 
Glásner Adolf, Reitter Ferencz, Simkó 
Gyula, Sterbetz Gábor dr. Mikólay 
István, Janurik M. Pál és Krsnyák 
János. F. hó 2-án megválasztották a 
a tiszti kart* Nagy Lászlót vezérigaz-
gatóvá, Liska Jánost igazgátóvá és 
Simkó Gyulát aligazgatóvá és ügyke-
zelővé. 

el innen sebtiben, s á gondolatot tett kö-
vette. Mivel sem czilinderem, sem köpenye-
gem hamarjában nem találtam, a folyosón 
függő egyik nagy klobukót és köpenyt el-
emelve az udvar felé rohantam. Szerencsét-
lenségemre szembe jött velem a káplán, kit 
siettemben fellöktem, a káplán utánam kiál-
tott tí szi szomár nem látsz ? Én semmivel 
sem törődtem s az udvarra szaladtam, hol 
szerencsémre még ott találtam a káplán 
szánkáját és avval a rozsnyói állomásra 
hajtattam, 

Útközben a parasztok mind kalapot 
emeltek e szavakkal Pán Boch daj pán 
kántor. Az állomásra érve ép a vonatot ott 
találtam, melybe beugorva Isten áldjon 
mondottam a görbe tót országnak, és fel-
tettem magamban, hogy agg legénységemet 
a házasság rözsalánczával fel fogom cseb-
reim, Orfeumba többet nem járok, s ha már 
keresztelőre kell menni tigy az ünnepélyt 
házamnál tar tandem meg. 

Szerencsésen hazaérve, s az expedicló 
fáradalmait kipihenve, Hugyik káutor uram* 

— Lyceumi felolvasás. Ma 
délután fél 6 órakor a fögymn. -torba* 
csarnokában rendes lész. Felolvas 
Illyés István adótárnok „Az életbizto-
sit ás" címen. Szaval Perczel Micike, 
Silló István. Énekel Kántor Juliska, 
cimbalmon kiséri Vajdai Ilona. Kétiz-
ben játszik keringőket és magyar da-
lokat a magyar zenekar. Belépti-díj a 
rendes 10 fi 

— Számvizsgalat. A kondo-
rosi ev. egyház most csütörtökön tar-
totta a mult évi gondnoki számadást 
megviszgáló ülését. A számadás min-
den tekintetbeh rendben találtatott. 

— Betörés. A békésszentandrási 
takarékpénztár rt. sztandrási telepén teg-
nap éjjel betörők járták. A pénztár helyi-
ségbe még csak bejutottak valahogy, 
de az ott levő wertheim szekrényékkel 
megbirkózni nem bivván, zsákmány 
nélkül távoztak. A vakmerő rablóknak 
nyomában van csendőrségünk. 

— Nyilvános elszámolás. 
A „Szarvasi helyi Tanító-egyesület 
február 26-án tartott jótékonycélu es-
télyének összes bevétele: 664 kör. 34 
fi II., kiadása: 306 kor. 34 ML tiszta 
maradványa; 353 kor. Felülfizettek : 
Haviár Dániel, dr. Haviár Gyula 10 
10 kor., Papp: IjJrnö 6 kor, dr. Szlovák 
Pál 5 kor, 50 lilL Percei János 4 kor 
dr. Horváth Dezső; Miillér Károly, dr. 
Fuksz Béla 3*50—3-50 fill, özv. Osz-
terland Józsefhé, Csábrádi János, Dóka 
Gyula 3—3 kor., Róth Béla, dr. 
Glásner AdoJfné, dr. Fuksz Ignácz, 
Heib Károly (Mmmorák) özv. Ponyic-
ky Györgyné, Tóth Mihály, Wíhs Béla, 
Zlinszky István,- Oszterland József, 
Pollák Béla, Trnovszky Márton 2—2 

* 

tói hármad nap levelet kaptam, melyben 
felkér, hogy küldjem vissza neki az ünneplő 
klobukót és a kabanyiczát, ő pedig helyette 
majd elküldi a gyárkéményt, vagyis a ezi-
lindert és a redingottot. Nagyőri sajnálja, 
hogy búcsúzás nélkül mentem el, mert csak 
aztán jött az igazi hurhaj és mulatság; vé-
gül pedig felemlíti, hogy a koppantót minta 
keresztelő egyik főakiusát a keresztapa em-
lékére á gyermek ágya föle akasztották fel. 
Muki a koma s mindnyájan ölelnek-csókol-
nak, pán boch zsivi, servus mój brat 
Franyo, zsírig hü barátod Hugyik. 

Előadottakból kifolyólag meg bocsájt 
a tisztelt olvasó közönség, ha ajánlva ma 
gamat továbbra is szidva a keresztapaságot, 
agg legénységet, s á" kis mukikat, távoznom 
enged, megígérve, hogy jövőben keress tapai 
tisztet még a t publikum szíves kérelmére 
sem fogok el fogadni. Spánum-bohum. 

Reitter Ferencz. 

kor., Oravecz István 1*50. Szabó János 
Pankó Soma, Csernák János Grlózik 
János 1—1 kor. Udvardi Sándor és 
N, N, 50—50 fill. ügy a felülfizetők-
nek mint az „Élő Újság'4 összes író-
nak és előadóinak, nem különben a 
n. é. közönségnek is a tanítóság iránt 
tanúsított jóindulátát ez ut uton is 
hálásán köszöni a Rendezőség. 

ÚT 

— Márc. 15. A márc, 
hazafias ünnepély műsorát már csak-
nem teljesen megállapította a Szabad 
Lycéum vezetősége. A gazdag és vonzó 
műsor mindenesetre nagyszámú kö-
zönséget fog összehivni a városi szín-
körben. A férfi dalkar több hazafias 
énekkel fog közreműködni. 

— A Béhésmegyei pat-
ronage egyesület. A békésmegyei 
patronage végrehajtó bizottsága felkéri 
azokat, hogy akiknél tagsági gyüjtő-
ivek vannak, á központba szolgáltas-
sák be. Az egyesület megalakulása 
már a közel jövöben meg fog tör-
ténni. Itt emlitjük meg, hogy Özv. 
gróf Almássy Kálmáriné és gróf Al-
mássy Dénes az egyesület alapító tag-
jainak sorába lépett. 

— A vármegye és az egye-
temi ifjak köre. A békésvármegyei 
egyetemi ifjak köre fészere a vármegye 
három egymásután következő évre 
50—50 korona évi segélyt utalványo-
zott ki. 

— Orgazdatársaság A fia-
tal Hunya Elek atyja jómodu, tekin-
télyes gazdaember Endrödön. A fiatal 
legény énnek dacára sem kapott on-
nan házulról annyi pénzt, amennyi 
neki, a mulatságaira elég lett volna. 
Az ördög rendesen az ilyen alkalmakat 
keresi ki arra, hogy hatalmát érvénye-
sítse. A fiatal Hunya is általános bé-
késmegyei gazdal egétty-szokás szerint 
elemelt az apja magtárából több zsák 
búzát és tengerit. Vevőre is akadt 
Szabó Mátyás és neje, Turcsányi Já-
nos és Ferlai György személyében, 
akik bár tudták a gaboiianeműek 
tisztának épen nem mondható erede-
tét, mégis megvásárolták olcsó áron 
szivesen. A dolog előbb-utóbb kitu-
tudódván, Szabó Mátyás és há-
rom társa orgazdasággal vádolva a 
törvényszék elé kerültek, A gyulai 
törvényszék hétfőn orgazdaság vétsé-
geért Szabó Mátyást és Turcsányi Já-
nost 1—1 hónapi, Szabó Mátyásnét 
és Gerlai Györgyöt 14—14 napi fog-
házra Ítélte. Az Ítélet jogerős. 

I 
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állatorvosi rendelését a fő uton 

(Konstantinovics házban) 
a mai napon megkezdte. 

1—4 

Ezer és ezer ember szenved 
éveken át már szokványossá vált 
székrekedésben, mert nem tudja a 
módját, hogyan kell ezt a kinz^ó 
bajt leküzdeni. Az orvosszakértők 
mind egyetértenek abban, hogy a ter-
mészetes hashaltók minden köriilmé-
lizek kőzött a laboratoriumokban ké-
szültek fölé helyezendök. Az összes 
forgalomban lévő ásvány vizek között 
-a Ferencz József források vize az, a 
mely egyenlő mértékben tartalmazza a 
legtöbb glaubersót és keserűsót, tehát 
az oldó és elvezető sókat. Állandó 
természetalkotta összetétele Európa és 
Amerika legkiválóbb vegyészei által 
már megállapított és igy kétségtelen, 
hogy a Ferencz József-keserüviz 
rendszeres használata a leScélszerübb 
eljárás az idült székrekedés tartós ki-
gyógyitására. Ivókúráknál négy héten 
keresztül reggelenkint éhgyomorra fél 
pohár valódi Ferencz József-vizet le-
hetőleg felmelegítve iszunk. 

A szarvasi ág. liitv. ev, egyház-
községe az egyház által építendő 
emeletes központi elemi iskola felépí-
téséhez szükséges munkák kivitelének 
biztosítása céljából nyilvános írásbeli 
versenytárgyalást hirdet. 

Ezen versenytárgyalás az egyház 
gondnoki hivatalában 1910, évi már-
cius hó 12-én délelőtt 10 órakor tar-
tátik meg, amelyen az ajánlattevők 
vagy igazolt képviselőik megjelenthet-
nek. 

A versenyezni óhajtók felhivat-
nak, hogy a fenti munkálatok végre-
hajtásának elvállalására vonatkozó 
szabályszerűen kiállított, pecséttel le-
zárt, sértetlen borítékban elhelyezett 
ajánlataikat, „Ajánlat a szarvasi ág. 
hitv. ev. egyházi központi elemi iskola 
építésére" felirattal« ellátva a kitűzött 
nap délelőtti 10 órájáig a gondnoki 
hivatalhoz annyival inkább igyekezze-
nek közvetlenül vagy pősta utján be 
adni, mivel a későbben érkezett, vagy 

szabálytalanul kiállított ajánlatok fi-
gyelembe vétetni nem fognak. 

Az ajánlathoz az eredeti költség-
előirányzati végösszeg 5 százalékát 
Kitevő 4000 (négyezer) korona bánat-
pénznek a szarvasi ág, liítv. ev. egy-
ház pénztáránál készpénzben, óvadék 
képes érték papírokban avagy vala-
mely hazai pénzintézet által kiállított 
és az épitetö egyház által elfogadott 
korlátozás nélküli betéti könyvben 
ben történt letételét igazoló pénztári 
nyugta csatolandó. 

Az ajánlatok felett a presbitérium 
legkésőbb 15 nap alatt végérvényesen 
dönt, amely ideig az ajánlat tevők 
ajánlataikkal kötelezettségben marad-
nak ; ezen időre a bánatpénz után 
kamat, egyáltalán nem követelhető. 

Ajánlatok csak az összes munka 
nemekre együftesen tehetők; az aján-
latban az eredeti költségelőirányzat 
vég Összegéhez képest az engedmény 
százalékban kifejezve és ennek alap-
ján a niagajánlott vállalati összeg szá-
mokkal és betűkkel tisztán írandó k i 

Ajánlat csakis az egyház részéről 
kiadott, ajánlati lapon tehető. 

Oly pályázók, kik a szóban forgó 
mun kálato k végrehaj tására tör vén yes 
képesítéssel nem bírnak, kötelesek 

» 

már ajánlataikban a képesítéssel bíró 
megbízottat megnevezni és annak ké-
pesítését igazolni ; azon pályázók pe-
dig, kik az építő egyház község illetve 
ennek épitési bizottsága előtt ösmerét-
lenek, vagy velük összeköttetésben 
nem állottak, tartoznak szállj tó képes-
ségüket és megbízhatóságukat az ille-
tékes kereskedelmi és ipar kamarával 
igazoltatni. 

Ajánlattevőkre a kőszállítási sza-
bálzrendeletnek a hazai anyagok és 
iparcikkek használatára vonatkozó ha-
tározni ányai kötelezők. 

A szóban forgó munkálatokra vo-
natkozó kiírási és műszaki müveletek a 
gondnoki hivatalban hétköznapokon a 
a hiAatalos órák alatt megtekinthetők 
Ugyanott az ajánlati lap díjtalanul a 
költségvetés másolata pedig 6 koroná-
ért beszerezhető. 

A szabad választás jogát az aján-
lati órákra való tekintet nélkül a pres-
bitérium minden körülmények között 
magának tartja fenn és a versenytár-
gyalás eredménye fölött semmi címen 
meg nem támadhatóan véglegesen ha-
tároz. 

Kelt Szarvason, 1910. évi február 
hó 25-én 

az Elnökség. 
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Alulírott birósági végrehajtó az 
1881; évi LX t.»c. 102 §-a értelmé-
ben ezennel közhírré teszi hogy a 
Gyulai kir. törvényszéknek 1910. évi 
1464. V. számú végzése következtében 
Dr. Szemző Gyula ügyvéd által k-gpví* 
selt Klein Miksa javára 360 korona s 
jár. erejéig 1910. évifebruár hó 10-én 
foganatosított kiél égitési végrehaj tán 
utján lefoglalt és 1539 kor. 40 fillérre 

.becsült következő ingóságok, u. m : 
fűszer és rövidáru, üzleti berendezés 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a Szarvasi kir. 
járásbíróság 1910-ik évi V. 62—2 
számú végzése folytán 360 kor. tőke-
követelés, ennek 1909. évi december 
hó 27-ik napjától járC 6 °|0 kamatai, 
% °(o váltódij és eddig összesen 94 
kor. 60 fillérben bíróilag már megál-
lapított költségek erejéig Öcsödön 653, 
sz. a. leendő megtartására 1910. évi 
március hó 14-ik napjárjak déle-
lőtti 9 Órája határidőül ki tűzetik és 
a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg,, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő-
nek, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő in-
góságokat mások is le- és felül foglal-
tatták és azokra kielégítési jogot nyer-
tek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Szarvason, 1910. febr. 26. 

kir. bu\ végrehajtó. 

Alulírott Szarvas nagyközség 
járói az 1886. XXII. L-c. 142 §-

ának rendelkezéséhee képest ezennel 
közhírré tesszük, hogy a községi köz-
pénzlár-, kórház és ápolda alap-, köz-
művelődési alap*, közmunka alap-, épí-
tési alap állandó járda építési alap-, 
törzsvagyon, letéti, munkás segély 
alap-, elhagyatott gyermekek segély 
alapja,- téglajárda alap,- vámos utak 
alap,- és gazdai 1909. évi zárszáma-
dások a számvizsgáló bizottság által 
felvett vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt 
folyó év február hó 27-től márczius 
15-ig bezárólag, vagy is 15 napon át 
a községi számvevőnél közszemlére 
vannak kitéve. 

Ezen zárszámadások a képviselő-
testület folyó év március hó 16-án 
délelőtt 9 órakor tartandó rendes köz-
gyűlésen fognak tárgyaltatni. 

Szarvason, 1910. évi íebr. hó 22. 
Az elöljáróság nevében. 

Kollár Lajos, Kovács János, 
eeyzo biró. 

BÖRSZENY 
ekcémára w hasonló b a r b a j o k r a , neveze-
tesen hq nedvesedő helyeket. ragy kergesedést 
Idéznek el <5, nagyon hat u Zucker - fé le s z a b a d , 
sryógryszappnn, ámbár ezen. bkoknál minden 
körülmények között az e v o s tanácsát ki kel) kérni, 
Azön soksa íros tapasztalatbőli melyet a z o r v o s o k 
és b e t e g e k egész s e r ege szerzett, megállapít-
ható, hogy a Zuckcr - fó lo s z a b a d , g y ó g y -
s z a p p a n a legtöbb esetben azonnal enyhíti a 
visíketegséget, lía a vastag kremszerü hab — a 
használati utasítás szerint alkalmazva — a mosa-
kodás után egy ideig a megfelelő helyen marad, 
EHöl ífleg ugyanis, hogy á baj áltai elfajzott és 
elhaló bőrrészecskék lr;hulljanak és C7zel a/; erős 
viszket egféuct okozó bői inger «'nyhiNJ ön f a bőr meg-
uju á.sűf ciőmqzdUtasBők & a Zuckcr-féi© szab . 
Sryógyszappant hosszabb ideig használunk, ren-
ueven hamarosan íehámlík a bőr legfelső rétfcge 
és egy uj, ogésfcséges, gyenge bőr keletkezik utána. 
Ezt c/él szerű egy luvá'oan jó és enyhítő, de nem 
túlságosan zsírozó t ő krémmel ho szabb' ideig 
kenni, míg különleges kezelésbe ifbVé incs szük-
ség. Erre legalkalmasabb a Zuck"" ' ' -krémé. 

Rendeléseknél figyeljünk a következő különb-
ségekre: 

Zucke r s zab . 35°/0-os grjr igyszappái i jo 
a leghathatósabb és a legnagyobb. Egy darab 
ára 2.50 kor, 

Zucker szab . lS0/o-08 gyó j ryszoppan já -
n a k hatása és mennyiségé valamivel gyöngébb. 
Darabja 1 kor. 

Ehhez való a Z u c k ^ - k r é n i e (nem zsírozó), 
valamennyi bőrkrém gyöngye. Egy tubus ára 
2.50 kor., kis tubus 1.25 kor. 

Minden g y ó g y s z e r t á r b a n , d r o g é r i á b a n , 
iUa t s ze rke rc skedesben stb. kapható. Figyel-
jünk azonban a kizárólag általunk használt eredeti 
csomagolásra és ne engedjünk rábeszélésnek, hogy 
értéktelen szappanokat sózzanak nyakunkba. 

A Zucker s z a b a d . ? y ő ? y s z a p p a n t ¿3 8 
Zuck n Qk-krómot nem pótolja semmi, I 

Kapható : 
Mezőtúron: Gölluer Hugó gyógyszer-

tárában. 

< * i* i--1 • -

Ertesites. 
* 

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönség becses tudomására hozni, hoory 
az „Osztrák magyar monarclxia I-sŐ ált. 
tisztviselő egylet" képviseletét átvettem. 
Elfogadok életbiztosítást, kiházasitást és 
járadék stb. biztosítást. 

Meccii tCagt̂ íse&ok ta kistöatthatR&fe. 
Tisztviselők nevezetesen: állami, 

magántisztviselők, tanítók, tanárok, lel-
készek, orvosok, iigyvódekj építészek, 
gyógyszerészek az életbiztosítással együtt 
tagokul is felvétetnek, ami azon előnyt 
njnajija, hogy az illetők gyermekei ösz-
töndíjban, maguk pedig a tagok gyógy-
kezelés, illetve fürdő segélyben is része-
sülnek. 

m. kir. adótárnok. 
1—3 1. Gróf Cóáky Albin-u, 74. sz.. 

Uj fodráSzQŐ. 

Mély tisztelettel közlöm a 
hölgyközönséggel, hogy el-
sa já t í tván a női h a j fésülést, 
lakásaikba e célból készség-
gel elmegyek, o o o 

— 3 II. Jcerület 257. szám. alatt. 
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A fogalc közt maradt életmaradékok szét-
bomlásából minden ember szájában az éjjeli 

'alvás alatt savak és 
rothadási mikrobiumolc 
keletkeznek, melyek a 
fogakat megtámadják. 
Ezek okozzák a fog-
szuvasudást a srójbüzt 
és a kinos fogfájást. 
Semmiféle fogtisztító-

szer meg nem szünteti ezen bajokat oly 
gyorsan és biztosan, mint a Sztraka Ment-
hol-fogszappan. 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:, (Medveczky utóda) 

M i k l ó s P á l gyógyszertárában.-. 

Néhai Sörés Károly II. k. 
306. számú Szent István 
király-utcai háza eladó. Tu- ' 
dakozódni lehet: Rómer Pál 
asztalosnál. o o o 

— 3 

rr g rr 

2—3 

Mocsárban két tábla jó kar-
ban levő termo oltvány szőlő 
eladó, Feltétek megtudhatók 

V Sándor urmil. — 

,r 

Húszát* a. 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség, 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, Búdape&t, 
ZrioyKOtcza I. (Sr^s^arp pa lo ta . 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, eladására, cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett útbaigazí-
tást, felvilágosítást ad. E czélra külön 
iiiformaliós osztálya van. Válaózbé-

Legmegbízhatóbb vállalat. Első 
rangú ajánlatok. 

A n. érdemii közönség tudomására hozom, mikét,t Szarvason 
Deák Ferencz-utcza 430 sz, alatt (Oravecz-féie házban) 

* l rr 

nyitottam. Elvállal ok mindennemű orvosi műszerek, ollók, beret-
vák kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra,, 
mit a köszörülés és a késes ipar terén több nagy műhelyben 

I szereztem, nyugodtan állithalom, hogy e téren a versenyt bárki-
vel is felveszem. Műszerek, kések, ollók javítását és élezését a 
legjutányosabban és a megrendelésnek megfelelően eszközlöm. 

Szíves pártfogást kérve tisztelettel 
Fraijkó ftíjdráS késes és műköszörűs. 

nrm'A'Btfflat̂m.'VMnar »m mmtmom 

tMMUim 

özv. TAJ.BER GUSZTÁYNE közhírré teszi, 

hogy a nniczőzugbarl a legkitűnőbb fajú szöllo 

oltványokkal beültetett szőlős kertje, valamint a 

legnemesebb gyümölcsfákkal beül tetet t' fás 

kerfje és puszta földje jutányos áron egy tagban 

vagy parcellázva is eladó. 

Venni szándékozók forduljanak: 

Dt\ Salacz Aladár 
ügyvéd úrhoz. 

feSt tet$z£á SzeriQti ¿ziQre Vagy Vegyileg t i sz t i t 

kelmeíestő és végytisztitő Szarvason 

A 
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%oma> SZARVAS. Kondoros. 

Hibás lábakna k a 
lifoi legipszeieset e 

Jajom. Utána he 
czipők müizlé 

készíttetnek 

IVa»-
ílyes 
ssel 
el. 

ElSőreodcf czjpéSzüzjet (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 
legjobb anyagból müizléssel készített modern szabású ozipók kaphatók. 

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

lönös gonddal és ízléssel készíttetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 

Nagy Mélt. Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

mányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

Tiszta, fiijorp hjoderQ n?úi)ka az irányelven). 

Kérem a nagy rab ecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
czipész nje&ter. 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzök 

minden színben, 
cipő sámfák 

'nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét 
eszközlöm, 

rendes ta 

faragását 
úgyszintén 

Ipbetétek, 
parafaj 

és remezbő 
gyökér 
1 kaphatók. 

Neti) lát ta a fele&ésen?et ? 

bemenni LITAUSZKY PÁL fodrászhoz, 
azóta 

c 11 ü l) t 
minden bevásárlási gondja, ami a pipere 
és toilette szükségletét illeti, mert ott a 
dúsan felszerelt raktárból a legkénye-
sebb igényeket is ki lehet elégíteni. 

esen uj üzleti 

és egy 

szabadkézből 

Cim a kiadóban. 

Scfrwartz Zakar iás grant-, sye-
nit, márványsiremlékek valamint épí-
tészeti kövek raktárát a Lusztig-féle 
házból áthelyezte a Kossuth Lajos-ut-
cába, a Klein és Schlesinger fatelepére. 

& 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

A M U E L A P O L F 
- es 

S Z A R Y A S O N , Belicsey-üt 9. szám. 

Könyvnyomdámban 
mindennemü könyvnyomdai 
munkák, u; m,: báli meg-
hívók, eljegyzési és esküvői 
értesítések, névjegyek, üzleti 
kártyák, levélpapír és boríté-
kok, számlák, falragaszok, 
körlevelek és gyászjelentések 
pontosan és jutányos árak 

mellett készíttetnek. 

i 
Könyvkötészetemben 

mindenféle könyvkötészeti 
munkák egyszerű és diszes 
kivitelben a legjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pon-
tosan készíttetnek. Iskola-
könyvek a legrövidebb id<| 

alatt köttetnék be. 
Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

i 
Könyvkereskedésemben 

kaphatók az összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, ¡ró- és rajszerek. 
. r 

Énekes- és imakönyvek nagy 
választékban. Mindennemű 
papír és írószerek nagy 
raktára. — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek* 

i * w 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason, 
r , . & 
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