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Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. 
Kéziratokat a szerkesztőség npm kiiJd vissza. 

Sohase lehet tudni mitől hizik 
az ember. De hát ezt nem is kell 
feltétlenül tudni. A fő az, hogy hízzék, 
Amit nem tudok az nincsen és a tu-
datlanság nyugodalom, a tudás gyöt-
relem. Most hogy a vármegyei állat-
Orvos jelentéséből megtudtuk, hogy 
a szarvasi közvágóhíd a legpiszkosabb 
és Iegegészs égtélenebb a vármegyében, 
most hogy olyan intimitásokat muto-
gatnak a jámbor húsevőnek, amiktől 
megvadul a gyomor, azóta nemcsak 
hogy az étvágya ment el az ember-
nek, hanem még az is visszakívánko-
zik belőle, amit a zavartalan illúziók 
korában már lenyelt. De hát minek is 
nyitják fel a szemünket és minek is 
akarják a mi átkozottul primitív váro-
sunkat hozzá alkalmazni a modern élet 
igényeihez. 

* 

Felelős sííérkes-Alö? 

Sámuel Andor, 
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S eljő majd egyszer az idő, mi-
kor nem lesz szabad meghalni az em-
bereknek, mert az élők nem tudják, 
hová tegyék a halottakat. A szarvasi 
zsidó temetőben nem régiben felmond-
ták az örökös lakást egy csomó ha-
lottnak, hogy a hajléktalanok menhe-
lyére, a közös sirba helyezzék őket-
Mert osztozkodni kell: a föld az élőké, 
a holtaké a meny ország, az egyiké 
ez a világ, a másiké a túlvilág. 

Irtíi: Bern/ifc István orazAggyülési képvkelO. 

A híres Wallenstein idejében, aki-
nek táborában nem kevesebb, mint 
négy regiment magyar katona szolgált 
s kereste kenyerét nyomoruságával, 
nem egyszer vére hullásával, az a nóta 
járta : Szegény embernek olcsó a vére* 
Két-három krajezár a napi bére. 

KIADÓHIVATAL: . 
BoHczey-ut 3. száraü hűz, höva az előfizetési és a hirdetés 

pénzek küldendők. 

Előfizetési dij: Egész évre 8 K Fél évre 4 K-
Nyegyed évre 2 K. Egyes szám árat 20 fillér 

Ez mutatja azt, hogy szeretett 
hazánkban már hajdanában is vándo-
rollak ki elegen azért, hogy odakünn 
keressék kenyerüket olyan munkával, 
olyan áldozatokkal, amilyenre a mai 
kor fia ugyan nem adná magát. Azt 
is láthatjuk, hogy a régi jó időkben 
gyengén forgott a pénz/ szűkösen fi-
zették a fáradságot, söt a vért. 

Mindamellett nem akarjuk azt 
mondani, hogy a kivándorlás, melynek: 
ügyévei képviselőházunk Gróf Andrássy 
Gyula volt belügyminiszter törvényjavas-
lata kapcsán foglalkozott, ne volna közéle-
tünknek mélységes sebe, fekete foltja. Na-
gyon is abban a véleményben vagyunk, 
hogy ellene meg kell tenni, amit lehet. 
Próbáljuk is és pedig nemcsak azáltal, 
hogy igyekszünk javítani a ¿szegény 
nép helyzetén, minden rendelkezésre 
álló eszközzel, hanem azáltal is, hogy 
a kivándorlókat hacsak lehetséges vissza 
akarjuk telapiteni az elhagyott ősi ha-
zába. 

T A R C A. 
Az érzés enyém csak . , . 

Az érzés enyém csak. Enyém a tüz, 
Enyém a büszke, a szent lobogás — 
Én szeretlek, én, én s mit bánom én, 
Hogy szerotsz-e te, hogy szeret-e más ? 
Tiéd a gyöngeség, enyém a kar, 
Tiéd a szépség — ah ! rút vagyok én ; 
Tiéd a kacérság kacagó szája 
S vérező kőnycsepp hajító! az enyém. 

Vérező kőnycsepp hajhő! nem enyém ; 
Nem téged szeretlek, kicsike én — 
Te is oly vad vagy és büszke, mint én: 
Magamat szeretem te benned éti. 

(Kolössvitr.) 
ifj. Reilter Ferenoz. 

Az egyetlei) r o s s z e&ct. 
Irta : HELTAI JENÖ. 

Parazol mester már nem volt fiatal 
emberi amikor a játékra adta magát. Kudar-
cokban és szegénységben gazdag élet voltaháta 
mögött, előtte pedig alig pár esztendő, még 
öt vagy tiz, talán caak kettő vagy egy, ki 
tudja, .mennyi. Mindazon által Parazon ugy 
rendezkedett be az uj életre, mintha legalább 
még száz esztendeig akarna a rulettaszta-
lok fölé hajolni. 

Valamikor, jobb időkben is játszott már, 
de csak mulatságból, könnyelműen, félvállról. 
A Veszteség nem fájt neki, a nyereséget nem 
becsülte meg. A játék inkább untatta, mint 

Most, kifogyván a megélhetésnek min-
den más módjából ötvenéves korában rá-

szorult a játékra. De ez égészen más játék 
volt, mint az, amelyet hajdan vagyonosabb 
pillanatokban űzött. A játék most kenyér-
kereset. munka volt neki, majdnem olyan 
fáradságos és keserves munka, mint a favá-
gás. Vigyázni kellett a kevés pénzére; óva-
tosan, fukaron kísérletezvén az öt frankos 
tétekkel, meg kellett elégednie a legkisebb 
nyerességgei is. Ha tizenöt-húsz frankot ke-
resett egy nap, ez már nagy sor volt És 
ezért a pénzért reggeltől estig ott kellett 
gubbasztania a játékteremben, szorgalmasan 
ellenőriznie és jegyeznie minden eoup-t és 
százszor is meggondolnia,, hogy tegyen-e, 
vagy várjon-e még ? Mért neki nyernie kel-
lett; nem százezreket és miilókat, hanoin 
öt és tiz frankokat, hogy máről-holnapra 
tovább élhessen. És ha annyi habozás, annyi 
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A kivándorlási törvényjavaslat 
parlamenti tárgyalása során az a nézet 
domborodott ki* hogy a kivándofrást 
£gy vonalra helyezni a szabad költö-
zéssel nem helyes, sőt egyenesen vé-

^ szedelmes próbálkozás. A költöző, ki 
az országban egyik liHyről a másikra 
tes/i át lakását, nem is kiséríi meg mt, 
hogy ezúton kötelezettségeiből, melyék-
t e l az államnak tartozik, mentesüljön, 
ellenben a kivándorlásnál, ha nem is 
mindig, de nagyon sokszor ez az igazi 
czél. Reá kellett tehát mutálnunk arra, 
hogy ha jogilag nem is Jehet őket arra 
kényszeríteni, de erkölcsileg a kiván-
dorlók kötelez ve vannak, kegye lettel 
és hálával gondolni az elhagyott hazára, 
mert itt szerezték a munkabírást, az 
erőt, a szorgalmat és takarékosságot, 
inelylyel az uj hazában jövedelmüket 
megalapítottak, Alden Percy, angol par-
lamenti tag, aki a Magyar Gazdaszö-
vetség felkérésére egy nagyon érdekes 
tanulmányt dolgozott ki az Amerikába 
szakadt magyarok helyzetéről, e kérdést 
érintve, azt az arany igazságot emeli 
ki, hogy az Egyesült államoknak valami 
nagy okuk nincs örülni olyan polgá-
roknak, akik könnyen szakadnak el 
szülőhazájuktól, mert szinte bizonv os, 
liogy ezek az uj hazának sem lesznek 
megbízható fiai, mihelyt borús idők s 
a csapások bekövetkeznek. 

A törvényjavaslat szerkesztői ;iem 
hitték azt, hogy ezzel a kivándorlás 
forrásait bedugják, ez hiu erőlködés 
lenne. Egyetlen törvénnyel, egyetlen 

* 

intézkedéssel ily eredményt elérni lehe-
tetlen. Évek sőt évtizedek gondos m un-
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kaja, okos nemzeti politikája segilhet 
csak od;a bennünket, hogy a kivándor-
1 ás állandóan megcsappanjon, talán 
meg is szűnjék. Ne mondja nekem 
senki, hogy ez lehetetlen ! Előttünk áll 
a németek példája, amely országból 
évszázadokon keresztül tömérdek em-
ber vándorolt ki s már dacára annak, 
hogy a népesség erősen megszaporodott, 
főbb a be, mint a kivándorló Német-
országban. A javaslat parlamenti tár-
gyalásánál nern egy ^ érdekes eszme 
merült fel. Török Kálmán az erkölcs 
kötél ékek megszilárditásá« és azoknak 
az eseteknek közhírre télelét sürgette, 
amelyek tul az Oczeánon szei encsét-
lenné járt honlitársaiak szomorú sor-
sáról beszélnek. 

Egy másik szónok, ki maga is 
katholikus pap, érdekes megokoltfs kí-
séretében azt a jnvaslatot adta elő, 
hogy miután a papi javakat annak ide-
jén királyaink közcélok szempon'j íból 
adlak át a főpapságnak, hülyén való 

.volna, ha azoknt felhasználnék a ki-
vándorlásnak csökkentésére. Örök bér-
leteket óhajtva állitniii k földmivesek 
részére. Mi csak a bérlő társaságok 
felkarolását akarjuk. Ebben az irányban 
éppen a Magyar Gazdaszövetség kez-
deményezésére megindult a munka s 
az első kettő épen egy katholikus püs-
pökség támogatása mellett jött létre. 
Miért ne követhetnék e példát a töb-
biek, miért ne vállalkozhatnának önként 
olyan nemzeti misszióra, amire később 
talán törvény, vagy a viszonyok nyo-
mása szoritaná őket. 

Ez igy sokkal szebb hazafiasabb, 
nemesebb lenne és hisszük, hogy az 
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illeték esek meg is fogiák érteni az 
idők szavát, s meghozzák azt w áldo-
zatot, amely nekik tulajdonképp sem-
mibe sem kerül, sőt talán még c^ak 
biztosítja jövedelmeiknek szaporodását. 

mint száz esztendeje, 
hogy az első hirdetés A König I. Leip-
zi ger Zeitungban mégjelent. 1794-ben 
látott napvilágot az első eleijegyzési 
jegyzési hirdetés 1816-ban hz első 
hir. Az első hirdetések na^y részben, 
azokból a kivánsáí>pkból ke'etk^ztek 
hogy a lapok az előforduló eladásokat 
mulatságokat illető hirdetés «ket közöl-
jék. Az üzleti világ hamar felismerte 
hogy mily font oh segédeszközévé váU 
hátik a hirdetés s a kereskedők mind 
gyakrabban kezdtek bitdeliú, s ugy 
hogy azt az [ízleli cS'et fokmérőjének 
lehet tartani. Mert a varos ü/.Ieti vilá-
gáról a lapok hirdetései világosabb 
képet nyújtanak, mint a? összes lexi-
konok és utmutatók együttvéve, mert 
a hirdetés már egyik nélküJö/hetetlen 
szerve lett az üzleti életnek, melynek 
hullámzásai a hirdetésekben is vissza-
tükröződünk. Amint.pl, karácsony tá-
ján az üzleti forgalom a rendesnél 
jóval élénkebb bárki konstatálja, hogy 
ily időben a lapok hirdetési része is 
jóval terjedelmesebb és élénkebb. Az 
utóbbi 10 évben a reklám óriási mó-
don fejlődött. Oly cégek is melyek a 
hirdetéseket bármily előítéletnél fogva 

számítás, annyi fárasztó várakozás és figye-
lés után végre mégis csak elhibázott egy 
tetet, ez fölért egy nagyon véres, végzete-
sen elvesztett csatával. Parazol mesternek 
nem sok ilyen veszteni való csatája volt, 
legföljebb négy-öt. Ha valamenyit elveszti, 
meg kell magát ania kegyelemre, útikölt-
séget kell kérnie győzelmes ellenfelétől, a 
banktól. 

Ez meg is történt. Egy nagyon szo-
morú és szerencsétlen napon Parazol mes-
ter egy garas nélkül támolygott ki a mon-
íekarlói hankból, Azonban mindvégig finom 
és előkelő maradt. Nagyúri mozdulattal 
vette át a banktól az útiköltséget, azt a 
kedves, baráti kölcsönt és hazautazott Bu-
dapestre. De már a kupéban elhatározta, 
hogy vissza fog menni és nyerni fog. Ho-
gyan ?. Istenem* hát égy rendszer, egy csal-
hatatlan rendszer alapján. 

Ezt a rendszert Parazol mesternek még 
nem sikerült teljesen megépítenie. Nagy vo-
násokban már készen volt, már régóta ott 
lebegett előtte, de a Icombinációkban itt-ott 
még bizonyos hiányok mutatkoztak* Azon* 
ban Parazol mester most már belátta, hogy 
annak a bizony talaú, tétovázó rakosgatásnak, 

amellyel eddig tönkre ment, nincs semmi 
értetne. Komolyan, megfontoltan, tervsze-
rűen kell játszania annak, aki boldogulni 
akar. Ahogy ezer meg ezer ember játszik, 
ezer meg ezer rendszer szerint. Csakhogy 
ezek a rendszerek megbízhatatlanok, gye-
rekesek, Egyetlenegy rendszer van, amely 
komoly és megbízható: az övé. Szó sincs 
róla, ez a rendszer nem tökéletes, de lehet 
rajta javítani. És ő javitání fog rajta, addig 
fog dolgozni, rrvig megdönthetetlenül állni 
fog a rendszer csalhatatlansága. 

Parazol mester szomorú életének sok 
hosszú hónapját rabolta el e rendszer. A 
derék öreg férfiú ez ido alatt nem is igen 
kártyázott. Azokbböl a pénz morzsákból élt, 
amelyek klubjának dtis játékasztalairól hul-
lottak az éhező kibicek ölébe. Parazol mes-
ternek, aki sohasem kért, de mindig kapott 
kölcsön, bizonyos tekintélye k volt a klubbán. 
Az öreg urak még jól emlékeztek arra az 
időre, amikor Parazol mester is volt valaki 
a zöld asztal mellett, A fiatalok pedig áhí-
tattal nézték a szép romot, mely & fakó 
szürkeségében és Összetortségében is méltó-
ságos mari 

Egy barátságos és sokat ígérő napon 
Parazol mester ismét megjelent Monle*Kar-
lóban, E megjelenésnek nagy-szabású előz-
ményei voltak. A rendszer'immár a töké-
letességnek olyan fokára emelkedett, ame-
lyen tul már nem lehet emelni; Parazol 
mester addig fúrta, faragta, csiszolgatta a 
rendszert, amig a matematikai bizonyosság 
a rádium erejével világított ki belőle. I t t 
többé nem volt kétség, itt vége volt minden 
aggodalomnak. Annak* aki hűségesen ragasz-
kodott e rendszerhez, menthetetlenül meg 
kellett gazdagodnia. 

Parazol mester e rendszert bemutatta 
a klubban. Egy csomó érdeklődő, kétkedő 
és izgatott embernek. Ezek eleinte moso-
lyogtak. Majd megdöbbentek. Szédülve néz-
tek Parazol mesterre, aki egymaga maradt 
nyugodt éé közömbös, 

— Mindössze két olyan eset van, ami-
kor nem nyerünk, — mondta a mester — 
két eset* De az már rettenetes eredmény, 
amikor a vesztés lehetősége mindössze két 
esetre csökken. Valami fantasztikus, rémes 
véletlennek kell közreműködnie abban, hogy 
álllandóan ez a két eset következzék be. 
Nem is véletlennek» hanem lehetetlenségnek. 
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nem tartották célravezetőnek, meggyő-
ződtek arról, hogy a reklám az üzlet-
nek egyik igen fontos segédeszköze. A 
reklám fontosságát igazolja az ameri-
kai milliomos Wanderblit nyilatkozata 
is amely igy hangzik : Hogy tudja 
meg a világ, hogy Önnek jó áruja van 
ha Ön azt nem kínálja. A Nagy reklá-
mok buzditólag hatnak a kereskedők-
re és oly üzletemberek kik ésszerűen 
a megfelelő lapokban hirdetnek s szép 
eredményeket érnek el, félénkebb tár-
saikat is kényszeritik a hirdetésre s 
ezzel az üzleti forgalom emeléséhez 
hozzá járulnak. A ki a lapok hirdeté-
seit figyelemmel kiséri (ami sokkal él-
veztesebh, mint azt gondolni lehetne), 
örömmel észlelheti ezt a jelenséget 
annál is inkább, .mert most már a lár-
más hirdetések a jobb lapokban a reá 
lis alapon nyugvó hirdetéseknek adtak 
helyet. A reklámot nem ok né kiil 
mondják az üzleti élet mozgató erejé-
nek, mert a nagy cégek melyek éven-
te sok ezer koronát költenek a hirde-
tésre, jól tudják, hogy üzleti forgal-
makat nagy részben a hirdetésnek 
köszönhetik és hogy a hirdetési költ-
ségek minden esdben bőven megté-
rülnek. Érdemes volna különböző cégek 
hirdetési kiadásait a legutóbbi 10 év 
alatt Összehasonlítani ; a hirdetésre 
fordított óriáKi összegek a hirdetési 
ügy fejlődésének legjobb jelei. Minden 
kereskedő tudja, hogy az ügyes hirde-
tés aranybányát jelent; a hirdetés 
dolgozik a kereskedőért, amikor az 
pihen és a cég hirét az újságok szár-
nyain még a legtávolabbi vidékre is 

elviszi. Természetesen egy kereskedő 
sem várhat eredményt uz egyszeri 
hirdetéstől ; mert a siker nemcsak 
ügyes szövegezéstől, hanem a hirdetés 
ismétlésétől liigg. Egy párisi nagy áru 
ház vezetőjétől ered az a kijelentés, 
hogy — „az első hirdetést n'mi veszik 
észre — második hirdeiést észreve-
szik — de nem olvassák el; a har-
madik hirdetést észreveszik — de kü-
lönben nem gondolnak rá; a negyedik 
hirdetésnél már érdeklődnek az árak 
iránt a % ötödik hirdetésnél már meg-
emiitik a hirdetést az ismerősök előtt-
a hatodik hirdetésnél a közönség már 
nem idegenkedik ê ry esetleg próbavé 
teltöl: a hetedik hirdetés már a vevőt 
hozza. A nyomda technika fejlődését 
lehetővé t-es î, hogv a hirdetők raj-
zok, klisék, segítségével hirdetéseiket 
élénkebbé teszik, ugy hogy egy moder-
nebb hirdetési rész már technikai 
szempontból is érdekes. Ez részben 
arra a körülményre is vezethető visz-
s-a, hogy az olvasó közönség a hir-
detésekre most már nagyobb súlyt 
helyez, mint az előtt. Most a papir ¿s 
nyomdafesték korát éljük ; a gyerme-
kek a hirdetési résznél kezdik meg az 
újság olva&ásá*, az öregek, ha a min 
dennapi, élet tülekedésétől eltekinteni 
akarnak a lapoknak nem a híreit, ha-
nem a hirdetéseit lapozzák, sőt a kö-
zönség egyrésze állandóan tanulmá-
nyozza. A reklám ily haladásiról egy 
évtizeddel ezelőtt még senkisem mert 
á'modni. 

A szabadság születésé napját ró-
zsás lehelelü tavaszi verőfényben, lel-
kesítő nagy eszméktől áthatva ünne-
pelte Szarvas. 

A polgári leányiskola délelőtt 10 
órakor hazafias ünnepet rendezett. A 
növendékek hazafias d a'okát énekeltek 
és iinnepi költeményeket szavaltak. 

A tanítóképző intézet önképző-
köre diszülésén elnöki megnyitót inon-
dott Horváth Olivér önkk. tanár-el-
nök. Az ünnepi beszédet Süle Ádám 
önkk. főjegyző tartotta. Az ünnepé-
lyen sikeresen közreműködtek még 
Tóth Pál és Szupits Károly IV. é. n. 
szavalattal, Péter Antal, Serb Lajos, 
L4nárt János és Tóth Pál IV. é. n. 
énekkel, Révay Gyula 111. é. n. hegedű, 
Fülöp László IV. é. n. celló, Lénárt 
János JV. é. n. harmónium és Törő Géza 
II, é. n. zongora játékkal Az ünnep-
séget a tanítóképző énekkara Levius 
Ernő tanár kitűnő betanításában és 
vezénzlefével kezdte és fejezte be. 

A főgimnázium Vajda köre az* 
intézet tornacsai nokábnn nyíl vános 
díszülés keretében ünnepelte n árcius 
15-ikét. Az ünnep a Hymnusz elének-
lésével kezdődött, melyet a főgimná-
zium vegyeskara Saskó Sámuel tanár 
preciz betanításában és vezetésével 
adott elő. Azután Dudok Márton Vili. 
o. t. lelkes és hazafias beszédet mon-
dott. Utána a fögim, zenekar Müller 
F.-iől a Damjanich indulót játszotta, 
Majd pedig Moravcsik Dezső Vili. o. t. 
a Talpra magyart szavalta el lelkesen 

csodának kell történie. És ha elegendő alap-
tőkét birunk összeszedni, akkor ez a két 
este nem jelént semmit. Egy-egy ves'/tett 
coup száz nyert coup után. . . 

Mindenki belátta, hogy Parazol mes-
ternek igaza van. És ott nyomban összead-
tak húszezer koronát, amelyert cserébe a 
mester egy millió koronát igért. Ök maguk, 
a saját szemükkel, saját számításaik révén 
meggyőződtek arról, hogy ezt a milliót Pa-
razol mesternek három hét alatt össze kell 
nyernie. Ha csak a két eset közül valame-
lyik üldözni nem kezdi őket, konokul ismét-
lődvén mindaddig, amíg a húszezer korona 
elfogy. 

Parazol mindenekelőtt megfizette a 
banknak azt a kis baráti kölcsönt, amelylyol 
legutóbb hazautazott. Azután játszani 'kez-
dett, Nem is ugy, mint egy ember, mint egy 
Kép» A negyedik napon százezer korona 
nyereségtH jelentett be a klubnak, Egyúttal 
nmg kérdezte azt is, hogy mit csináljon V A 
válasz rövid ós határozott volt. Két szó 
Kz a két szó : 

— Tovább játszani 1 
A nyolcadik napon végű volt az erod'Hi 

húszezer koronának is. A két es-t közül be-

következett előbb az egyik; azután a másik. 
Azután váltakozva ismétlődtek. A végén Pa-
razol mester újból a bank előzékenységéhez 
volt kénytelen folyamodni. Útiköltséget kert 
és hazajött. 

— Két eset még mindig nagyon sok 
eset, — mondta a klubban, amikor beszá-
molt a monte-karléi hadjáratról. — Az alap-
tőkét meg kell duplázni, a két esetet pedig 
le kell szállítani egyre. Akkor azután a 
banknak meg kell halnia. Újra munkába 
veszem a rendszert. 

Meg is cselekedte. Visszatért rendsze-
rének a kiinduló-pontjához, osszo-visszafor-
galott mindent. Éjszakákon keresztül ott ült 
az íróasztala mellett,az egyik kezében a kis 
rulett-órával, a másikban a ceruzával. Szá-
molt, jegyzett, törölt, Összeadott és szorzott, 
éhezett és izzadt és a végén győzött, kike-
rült az egyik esetet kiküszöbölnie, megsem-
misítenie. Kz a veszedelmes ellenfél nem 
volt többe* Most már csak egyetlenegy eset-
tol kellett megbirkóznia. 

Amikor a klubban bejelentette ezt az 
eredményt, az arcok kigyuladlak és a sze-
mek lángoltak. Ügy rossz eset annyi száz 

jó esettel szemben. Ennyire még nem vitte 
senki. Öt perez alatt ötvenezer korona volt 
együtt, Most már parazol mester nem egye-
dül utazott Monte-Kurlóba, Rét emberből 
álló albizottság kisérte, amelynek az volt a 
föladata, hogy Parazol mestert a játékban 
segítse. A rendszer ugyanis ebben a formá-
jában csaknem emberfölötti figyelmet és 
türelmet követelt a játékostól. Parazol mes-
ter maga kérte, ho<*v küldjenek ki vele még 
két embüit, 

Parazol u,jster, az ősi hagyományhoz 
hiven mindenekelőtt megfizette az adósságát 
banknak. Azután . . . azután egyetlenegy 
nyerő coup nélkül elvesztette az egész pénzt 
Mintha ez a pénz meg lett volna babonázva, 
csak uét* 'öpült a eroupior gereblyéje alá. 
Az az „¿y eset, az a bizonyos egyetlenegy 
oset torkonragadta Parazol mestert és nem 
eresztették ki a karmai közül mindaddig, 
amief az utolsó aranya is begurult a bankba. 
Hiába volt a rendszer tökéletes, csalhatat-
lan, az egyetlen rossz eset nagyobb hata-
lomnak bizonyult a száz jőnáL Az ötven-
ezer korona öt nap alatt elpárolgott. De még 
ez a rettenetes csapás sotn törte meg Pa-
razol mestert. 
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Leichter Aladár Vili. o. t; jutalmazott 
elbeszélését olvasta fel, Jankó Gergely 
pedig Farkas Imrétől Az utolsó hon-
védjét sz a valta el megható szépen. 
Remek összjátékban adta elő a főgimn. 
férfikar a zenekar kiséra tévéi a Kos-
suth nótát. Ezt követői eg Simon Béla 
VII. o, t, Zalathna c. ügyes versét ol-
vasta fel. A vegyeskar éneketle el az-
után Benka Gyulának nagyon szép 
„Dalok március 15-ére" c. zene szer-
zeményét. A következő szám Szánthó 
Eóbert Vili o. t., Tóth Kálmán „Előre* 
költeményének hatásos szavallata volt. 
A lelkes ünnepélyt a Szózat elének-
lése fejezte be. 

A főgimnázium ifjúsága hagyomá-
nyaihoz hiven a fényárban uszó város 
főbb utvonalain este fáklyás menet-
ben hazafias dalokat énnkelve ünne-
pelte meg március 15-ét, Az ifjakhoz 
a 48-as függetlenségi párt nevében a 
Központ szálloda egyik ablakából 
Benka Gyula ny. főgim,-igazgató inté-
zett gyonyörüszép hangulatos hazafias 
beszédet. 

Az összes pártkörök lakomák ki-
séretében ülték meg március 15.-ét és 
beszédekben méltatták a nagy nap je-
lentőségét. A 48 ás függetlenségi párt-
körnek a Központ-szállodában tartott 
több, mint 200 teritékes lakomáján 
Haviár Dániel országgyűlési képvise-
lőnk mondott másfélórás hatalmas be-
szédet, szónoki talentumával, erös ér-
veivel lebírva a hallgatóságot. Beszé-
det mondtak még Benka Gyula ny. 
főgimn. igazgató, Zvarinyi János és 
Placskó István lelkészek. 

H I R E K 

Dörögve zug az örvény át a szirten. 
Fölötte álmos, imbolygó fejek, 
Mogorva, gyűrött emberarcok, 
Kik rég föladták már a harcot 
Egyhangú dalba kezdenek. 

Tajtékot túr a szürke viz taréja, 
Szemükbe vág a hűvös permeteg. 
Fojtott daluk morajló zajba vész 
S az árból egy kifonnyadt, barna kéz 
Feléjük hivón integet. 

Meg nem menekszik senki, senki, — 
Kacagják lenn a fodros viz hegyek. 

S a csontos karnak kapzsi marka 
Csal, hivogat a forgatagba. 
Hol hullámok gyüremlenek. 

A bársonyos, mohlepte sziklaparton 
összébb húzódik a komor sereg. 
Borzongva egy-egy hátra néz. 
A kő síkos, közel a kéz 
És ők mindnyájan — emberek. 

Aztán fanyar mosollyal összenéznek. 
Egy percre csend lesz, kinos, reszketeg. 
Egy ember eltűnik a mélybe . . . 
Fölül másik kerül helyébe 
És újra dalba kezdenek. 

áti Aurél. 

— Beszámoló. Haviár Dániel 
országgyűlési képviselőnk beszámoló 
beszédét e hó 27-én, húsvét első 
napján délután 3 órakor tartja. 

— Főigazgatói látogatás. 
Géressy Kálmán tankerületi főigazgató 
e héten főgimnáziumunkat meglátogatta 
és a legnagyobb elismeréssel nyilatko-
zott a 8 napi itt léte alatti tapasztala-
tairól. 

— Képviselőválasztók név-
jegyzéke. A szarvasi országgyűlési 
képviselőválasztók névjegyzékének ki-

igazítási munkálatai március 29-tí 
április 10-ig bezárólag minden nap 
d. u. 2—5 óráig a városháza kis ta-
nács termében fognak eszközöltetni. 
Akik v ál asz tói jogosul ts ággal bírnak 
s felvételüket kívánják erre vonatkozó 
bizonyítékaikkal az összeíró küldöttség 
előtt jelentkezzenek. 

— Automobil posta. A 
Szarvas, Szentandrás és Öcsöd közötti 
postaforgalom lebonyolítására érdekes 
és nagyszabású ujjitást tervez a pósta-
igazgatóság. Automobil járatott akar 
szervezni, az eddigi kocsi posta helyett 
mely személy szállításra is be lenne 
rendezve. E nagyszabású tervet öröm-
mel halljuk és mielőbbi megvalósítását 

— Uj ügyvédjelölt. A kolozs-
vári Ferencz József tudomány egyete-
men Kutlik Sándor az első tárgyú 
jogtudományu szigorlatot sikeresen le-
tette. Az aradi ügyvédi kamara pedig 
mint dr. Salacz Aladár szarvasi ügy-
védnél gyakorlaton lévőt az ügyvédje-
löltek lajstromába felvette. 

— Ünnepi előadás. A már-
cius 15-iki ünnepélyeket méltó módon 
fejezte be a Szabad Lyceum gondosan 
összeállított előadásával. Sokkal több 
közönséget ér iemelt volna az emelke-
dett hangulatu hazafias ünnepély, mint 
a mennyien ott megjelentek. A páho-
lyok majdnem kivétel nélkül megteltek 
s társadalmi és politikai életünk legki-
válóbbjait is örömmel láthattuk meg-
jelenni, de a karzat és a földszint ja-
varésze gyéren népesült be. Igen szé-
pek voltak a Saskó Soma vezetése 
mellett előadott énekszámok, ugy a 
képezdei dalkar kedves énekei is. Az 
ünnepi beszéd is sok tanulságos dolgot 

— Ha a két esetet leszállítottuk egyre' 
— mondta útközben társainak, útközben' 
haza, Budapest felé — lesz arra is mód, 
hogy az egyet leszállítsuk semmire. Meg 
kell gyilkolnunk az utolsó rossz esetet is. 
És meg fogom gyilkolni. 

Most már pokoli tüz villogott a sze-
mében : 

— Nem lesz könnyű munka, de mind-
egy. Ha idáig eljutottam, még meg fogom 
tenni azt az egy lépést is. És megtette. A 
klubban hónapokig nem hallottak hirt Para-
zol mesterről. Egy csúnya estén aztán be-
állított a klubba, Sápadt volt, az arcáu láz-
rózsák égtek* a szeme betegesen zavaros 
volt. Halkan beszélt ós fáradtan : 

— Megvan, megvan — mondogatta. 
— Nincs több rossz eset, kivégeztem az 
utolsót is; A rendszer tökéletes, Tökéletes 

ÉS itt, uj életre ébredve, diadalmasan, 
nagyot ütött az asztalra. 

A társaság izgatottan morajlott. 

— Halljuk, halluk! — türelmetlen-
kedtek néhányan. 

— Azt már nem, — mondta a mester 
és elmosolyodott. — Ez már nem olyan 
deolog, mint a többi volt. Ezt a titkot már 
nem közlöm senkivel, mert ez a titok bil-
liókat ér. Nekem játszanom sem kell többé, 
mert ha ezt a titkot elakarom adni a bank* 
íiak, az milliárdokat ad érte. De az önök 
pénze az én kezemen veszett el, én ezt a 
pénzt kamatostul visszaakarom szerezni 
önöknek, 

— Ugy látszik, önök nem biznak ben-
nem — mondta csöndesen. — Sajnálom. 
Pedig tudják, hogy nem játszom a szavam-
mal. Becsületszavamra mondom, hogy a 
rendszer tökéletes. Ha tetszik, adják össze a 
pénzt és küldjenek velem két urat, mint a 
múltkor. Ha nem tetszik, nekem mindegy.,» 

Az urak most már nem haboztak to-
vább, és Parazol mester ujabb ötvenezer 
koronával megint elindult Monte-Karló felé, 

Az uton valamelyes közlékenyebb lett. 

— Meg fogtok látni mindént, — mon-
dotta társainak. Én mondom nektek, 
nincs több rossz eset. Ugy lépett a játék-
terembe, mint a diadalmas hadvezér. Kö-
rülnézett. Megnézte a zöld asztalt, amelyen 
annyi csatát vesztett. Végignézett a frakkos 
sokaságon, a csillogó nőkön, Tiz perc múlva 
itt ő lesz a király, 

A klub tagok tanácstalanul álltak, 
senki sem akart szólni. Parazol mester 
vállat vont. Azután leült, 

Leült és nom kelt föl többé. Mielőtt a 
pénzéhez nyúlhatott volna, meghalt. Várát-
lanut'hirtelen, egy szó, egy mozdulat nélkül. 
Az asztal körül egy kis zavar támadt. Pa-
razol mestert kivitték és a játék nyugodtan 
íolyt tovább. 

Odakint a mestert letették a padra. 
Két kísérője ott állt mellette és meg-

döbbenve, egy kicsit mérgesen bámult rá. 
— Erről az esetről megfeledkezett az 

öreg, — mondotta azután az egyik rossz-
kedvűen. 
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közölt s melyben fogadta a figyelmes 
hallgatóság is. Lelkes felolvasást tartott 
Rohöska Géza lyceumi titkár s a sza-
valatok is sok jó igyekezetre vallottak. 
A helyi fuvó zenekar több jeles ma-
gyar dallal gazdagította a műsort. Saj-
nos, de a bevétel nem fedezte az 50 
korona kiadást, ugyanis mindössze 33 
kor. 30 fillér volt s igy a Szabad Ly-
ceum 17 koronát reá fizetett az ünnepre. 
Valami titkos áskálódás és alattomos 
ellenmüködés mindenáron megakarja 
akasztani a felette népszerű és tevé-
keny Szabad Lyceum működését. 

— Hivatalos órák. A hely-
bei; m. kir. adóhivatalnál a hivatalos 
órák 3910. április 1-től szeptember 
végéig reggel 7 órától d. u. 1 óráig 
lesznek. Pénzbeszedés d. e. 9—12 
óráig. Hivatalos óra délután nem lesz. 

— Uj távírda hivatal. A 
kereskedelemügyi miniszter megen-
gedte, hogy az érdekeltség által Do-
boz nagyközség részére kért távírda 
hivatal államköltségen állítassák fel. 
Az uj távirda hivatal a forgalomnak, 
amint a vonal elkészül, át fog adatni. 

— Betörés. 17-én éjjel ismeretlen 
téttesek betörtek a zsidó templomba 
és feltörték a jótékony adományokat 
tartalmazó perselyeket, melyekből 60 | 
80 koronát vihettek el. A tetteseknek 
a csendőrség és rendőrség együttes 
nyomozása a sarkában van. 

— Egy szolgabíró lemon-
dása. Jantyik Mihály gyomai tb. 
főszolgabíró 6 heti szabdságra ment. 
Szabadságának letelte után nyugalomba 
vonul.. Szabadság ideje alatt Kiss 
László dr. békéscsabai tb. szolgabiró 
fogja hivatalában helyettesileni. 

— Öngyilkosság. Csicsely 
György 14 éves kanász gyerek Med-
vegy János tanyáján tegnapelőtt a 
kamrában a mestergerendára felakasz-
totta magát. Tettének oka ismeretlen. 

— A Sztac választmányi 
ülése. A szarvasi torna és atlétikai 
club a héten választmányi ülést tartott, 
A választmány őrömmel vette tudomá-
sul Grünwald Árpád alelnök azon je-
lentését, hogy a Sztac nem várt va-
gyoni szaporodáshoz jutott. Az alelnök-
nek ugyanis tudomására jutott, hogy 
a szarvasi kerékpár egyesület feloszlá-
sakor vagyonával akként rendelkezett, 
hogy az egy jövőben alakuló sport 
egyletet illesse. Miután a Sztacot e 
határozat értelmében a kerékpár egye-
sület vagyona jogosan megilleti, ürüli ' 
svaid Árpád alelnök ilyen értelemben 
eljárt és sikerült is neki a Sztacnak a 
Kerékpár egyesület vagyonát megsze-
rezni. A választmány Grünwald Árpád 
fáradozásáért köszönetét jegyzőkönyvbe 
foglalta. Elhatározta továbbá a választ-
mány 300 korona költségen 2 agyag 
tennisz pálya felállítását az Erzsébet 
ligetben. 

— jFeljelentés* A márc. 10-iki 
esti előadás alkalmából egy közbecsü-
lésben álló derék iparosunk felesége 
meggondolatlanul durva rágalommal 

illette nyíltan a lyceumi vezetőséget. A 
méltatlan támadást feljelenfelte a veze-
tőség a járásbíróságnál. Elszomorító 
dolog, hogy már nálunk is jelentkeznek 
a kulturbacillusok s á legértékesebb 
közmivelődési intézményeket lelketlen 
módon fertőzik meg visszataszító rnun-
kájokkal. 

— Hirtelen halál. Cziglécky 
Márton 65 éves szarvasi napszámos e 
hó 15-én reggel Korindesz János 
szállító egy nagy teher kocsijávái 
hajtott a főutcán. Hirtelen szívszélhű-
dés érte, a kocsiról lefordult és meghalt. 

— j f é l i l i f i z e t é s . A márc. 15 iki 
lyceumi ünnepélyen felülfizettek: Benka 
Gyula fögyimn. ny. igazgató 80 fill., 
Garay Soma tanitó 80 fillért. Fogadják 
ezúton a vezetőség köszönetét. 

— Iskolaépítés. Az ev. egy-
házközség egyháztanácsa március 
14-iki ülésében a nyilvános verseny 
meghirdetéséből kifolyólag, adta ki uj 
iskoláját felépítés végett, a legolcsóbb 
ajánlatot tevő Barton Vencel szarvasi 
lakosnak, ki az előirányzati összegből 
8 százalékot engedett, vagyis az épüle-

[ tet 74020 korona 13 fillérért épiti fel. 
Így ezen épület emelésével községünk 
egy szép emeletes épületlel szaporo-
dik, városunk közoktatás ügye pedig 
hatalmas lépéssel megy előre, mivel 
az ev. egyházközségnek van olyán 
elemi iskolája most is, hol 135 gyer-
mek van. S mégis az egyházközség-
nek vannak oly fanatizált hivei, kik 
ezen iskola felépítésé^ ahelyett, hogy 
hálával fogadnák, annak felépítését 
minden lehető eszközzel meggátolni 
igyekeznek, természetes hogy hiába, 
mivel az iskola felépítése, terve, az 
egyházi felsőbb hatóságokkal is jóvá-
hagyólag tudomásul vétettek. 

— Öngyilkossági kísérlet. 
Nagy riadalmat okozott tegnapelőtt a 
Körös hidján egy 25 év körüli nőnek 
öngyilkossági kísérlete. Erővel a Kö-
rösbe akart ugrani, és csak nagy ne-
hezen lehetett tervének kivitelében 
meggátolni és lebeszélni öngyilkossági 
tervéről. 

— Évzáró vizsgák. A köz 
ség állal fentartott ismétlő iskolákban 
az évzáró vizsgák a községi iskola-
szék határozatából kifolyólag, a tanyai 
iskoláknál f. hó 23-án, míg a belső 
iskoláknál április 3-án lesznek meg-
tartva. Az iskolaszék az egyes vizsgá-
kon a következő tagjaival képviselteti 
magát: Szélesüti s ó-szöllői iskolánál: 
Csernák János; a Rózsási s Maginyeci 
iskoláknál: Roszik Mihály ; az Oros-
házi uti s Kákái iskoláknál : Molnár 
János ; az Ezüst szölöi s Sirátói 
iskolákban Yeles György ; á csabai 
uti községi és Skorka iskoláknál: 

Benkz Gyula; a kondorosi s csabai 
uti iskoláknál Szrnka J . János; a 
Sápszky és GaUohalmi iskoláknál: 
Valkovszky Mihály; örménykutban 
Povázsay János, A belső leányiskola 
I. osztályánál : Gr ím Mór í a II. osz-
tálynál : dr. Dancs Szilárd a III. osz-
tályban : dr. Szemző Gyula. A fiu 
ösztályzan; Benka Gyula. 

A vakbéig yuladás veszélye 
lebeg mindenki felett, a ki emésztését 
elhanyagolja, mert e komoly betegség 
alap oka rendszerint a kiválasztandó 
anyagoknak a belekben való torlódása 
A természet gondoskodott arról, hogy 
á már az egész világon nagyra becsült 
Ferencz József-keserűvizben biz-
tos eszközünk legyen az emésztés sza-
bályozására, A valódi Ferencz József 
viz (éhgyomorra fél pohárral véve) 
nemcsak a beleket tartja rendben, ha-
nem egész sereg más kellemetlen és 
komoly bajt, veszélyeset is távol tart. 

A fő uton Belicey ut 9. szám 
alatt egy udvari lakás, 3 szoba 
és melléképületek, kiadó. 
Ugyanott 400 drb. vályog eladó* 
Értekezni a kiadóhivatalban. 

Egy kitűnő állapotban levő 
kerékpár kedvező áron eladó. 
Értekezhetni Czinkoczky Mi-
hálynál (a Hitelbankban). 

A Kvacsala-féle házban, egy 
2 szobából álló udvari lakás 
mellékhelyiségekkel azonnal 
kiadó. Bővebb felvilágositást 

1—3 nyújt. Krausz Sándor. 

r 
F r f o C l f b C szerencsém a nagy-
Cal L \ a l l \ d i érdemű közönség becses 
tudomására hozni, hogy uj fedett t e k e 
p á l y á m a legjobb karban a t, közönség 
rendelkezésére áll. 

Kitűnő homoki és hegyi boraimat, kisüsti 
évS minden fajú szeszes italaimat, kőbányai 
sört, mind jutányos áron ajánlom a Húsvéti 
ünnepek alkalmából a fogyasztó közönség 
becses figyelmébe. 

Szolid és tisztességes kiszolgálásért szava-
tosságot vállalok. 

Kitűnő tisztelettel 
Médvegy Mihály 

az Otthon vendéglő tulajdonosa* 
» 

Egy tisztességes családból való fiu, bórfiunák * 
1—3 felvételik, . 
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i: D É R I Á R M I N :: 
állatorvosi rendelését a fő utón 

(Konstantinovics házban) 
megkezdte. 

8—4 

Értesítés. 
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönség becses tudomására hozni,hogy 
az „Osztrák magyar monarchia I-sö ált. 
tisztviselő egylet" képviselőiét átvettem 
Elfogadok életbiztosítást, kiházasitást és 
járadék stb. biztosítást. 

Ntem tís^tvlaeticik is fetetösttíxataak. 

Tisztviselők nevezetesen: állami, 
magántisztviselők, tanítók, tanárok, lel-
készek, orvosok, ügyvédek, építészek, 
gyógyszerészek az életbiztosítással együtt 
tagokul is félvételnek, ami a?on előnyt 
nyújtja, hogy az illetők gyermekei ösz-
töndíjban, maglik pedig a tagok gyógy-
kezelés, illetve fürdő segélyben is része-
sülnek. 

zm&és Í S Í V A Í Í * 

m. kir. adótárnok. 
3—3 I. Gróf Cááky Albiivu. 74, sz. 

5ért legjobb és miért legolcsób a 
Sztrakaféle Mentből fogszappan ? Leg-
jobb azért, mert kellemes izü fogszap-
pan a fogkőlerakodást el-
távolítja, száj savanyu és 

* rossz izét fel/rí siti, felüdíti, 
végül átható desinficiáló 
erejével a fogszuvasodást 
megakadályozza. Legol-
csóbb azért, mert minden-
napi használat mellett is eltart s ere-
deti hatásából állás közben semmit 
vészit. Kapható gyógytárakban drogé-
riákban 1 koronáért, 3 darabot 3 ko-

ronáért bérmentve küld 
Sztraka gyógyszerész Mohok 

Kapható S z a r v a s o n ; (Medveczky utóda) 
Miklós Pál gyógyszertárában> 

T. ker. Gróf Andrássy 
ulcza 137 sz/mvn ház 
örök áron eladó. Érte-
kezni a tulajdonosnál. 

mily fontos a rr 

mily hatalom és kincs az, mily 
előnyökben részesül egy szép nö. 

Szépnek lenni azonban nagy feladat, 
nem elegendő, hogy valaki csinos, fess 
és kedves legyen, hanem a legfontosabb, 
hogy az arcbőre tiszta legyen. 

A nők tudják ezt és ezért nagy gon-
dot fordítanak az arcbőr ápolására, a 
szépség fentartására és emelésere. 

A FÖLDES-féle 
I 

az e g y e d ü l i szer mely 5 -6-szori hasz-
nálat ulán eltávolít kiütéseket, pattaná-
sokat, szeplöket, inájfoítokat és az arcot 
feheriti, -üdíti és fiat alítja. 
. A fö ldes - fé le M a r g i t - C r é m e tel-

jésen ártalmatlan. Páratlan és csodás 
a r c - s z é p i t ö és a s z é p s é g e t megőrző 
hatását pedig fényesen bizonyítja, hogy a 
Wíenben rendezett „ÁuífStellung far Mo-
derne Gesundheits iu Schönheiis pflege" 
nagy aranyérmet és díszoklevelet nyert. 
Kapható az egész világon. Tégelye 1 kor. 

Készíti és postán küldi: 
F ö l d e s K e l e m e n gyógyszerész A r a d . 

Kapható Szarvason: 1—8 
Miklós Pál, BugyN Andor és 

Csábrády János gyógyszertárakban. 

tlumt Alapelvem szerint minden kuruzslásnak 
anca eUen.si5ge vagyok, csakis orvosilag- kezel-wnr* lelem mapitmai. É s ig j fél SÓ s z á j s z é l 

jryMljulá&iinil az orvost igénybe veüem. 
^ egyheti orVosi kezelés tuán javulás nem 
állt be! A recepttől egy más orvoshoz 
menten H-it hót után ismét semmi javulás 
nem volt észieiheiö, egy fél éven ál 
pióbáléra ltom, 6 orv snál voltam, de teljes 
gyógyulásba nem jöhntom, Egyszer csak 
eyy 'éneke-nő a ZuoktT-'fíUo szabad. 
gfvőírysznií|)nnt s a ZucKo°Mí r é m e t 
ajánlotta - s mi a csotlu. ami engemet 
most meglllett - 5 uap tuáji a kellemet-
len bőr-
viszkcleg 
a bői «rynóháii-yajs-or lehámlott s a bajtól 
mi'ftszabadutiam Amií 0 orvos egy fél 
chr»K-ii iiom volt kéjii's elérni, azt a 
Zu(;kor-fo!o. »'/flbaíU gyóirytynppaii, a 
rZuckO£h krémnivl66 egyrtönibeti 5 nap 
aUu helyiehozui. Több t /jen. kik .sömor-
ben, börkiiilosbo»* l)0rvi.skkotüir*úg--
)ren,vis/k»-lü bürteíliící>bí,n. bibire»)) 
píit tíiinishílíí ftlíh szenvednek, hasonló" 
képen nyiLlkozmk a Zuckor-féle 
PyógTR,' jipiuiiiról. mrly gyorsan s biz-
tosau hat s ami ly több orvon állal til-
tatnak* p több ezsnzQt buvá'IoU. íJaial-jának 
á»a (i «V •)! kor é s iÍÍ5° 0-ig) 2 50 Vm\ 
( i (jstfbb i, a'ásni. Ehhi v hozzáva1 ó Zuclionl'-
ki'í'tM (z&uta.anii) a bői krémek Jetíhu ba-
tósabb s legneincsi/bb ahl.ja Tiibtis ám 

2 50 kor. , kis u b ihbin 1 2 j l o r . 
rígylnf Jfe)1 a I i/rirtllnií iHniin't liasznáU 
l-t«.' í r•••* i y « : <.*•» e ; cl . ni- t-i-
l'i-.^.ji' : f ;r; i»r-- - v -s • ,i • — i' ben. ' / i" w- ni ' . p.'l vü a Zu .̂ Muémet nüin p ¡,a viunií. 

íAJ 

Kapható : 
Mezőtúron: Göllner Hugó gyógyszer-

tárában. 

28-án d, u. 3 órakor a községháza tanácstermében 

# + 8 
W tartja, melyre az egyesület tagjait ez utón is tisztelettel meghívja, 

íT lel 

T á r g y : 

Tr^ I 

Cr 
Vjv c U) 

VV -. A 

rrrm 

L Az 1909. évi számadásokról jelentés. 
2. 1910. évi költségelőirányzat tárgyalása. 
3. Esetleges indítványok. 

:arvas, 1910. március lö. 

r<r • & 

íf 
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Van szerencsém a m. tisztelt közönségnek 
tudomására adni, hogy Iiáez Pál Vajda 

Péter-utca 230. szám alatti 

átvettem és azt ott tovább folytatom. Elvál-
lalok minden nemű féderes kocsik (hintók) 
készitésót a legegyszerűbbtől a legmoder-
nebbig. Javító és átalakító munkálatokat 
pontos kivitelbeii mérsékelt árért végzek. 
Úgyszintén gazdasági kocsik és szekerek 
készítését, javítását, valamint minden e 
szakmába vágó munkát vállalok és végzek, 

Megbízásukat kéri szolgálatkészen 

a—3 kocsi készítő bognár mester. 

2 
azon-

nal kiadó értekezés 

9 

Húsza r Á. 
lakás, butorozott moba, üzlcthelyiség, 
fővárosi és vidéki ingatlan, vétel^ela-
d&si és hirdetési irodája, Bí idapeSt, 
Zr i i>yi- ( i tcza I. éré&ban) 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 
informatiós osztálya van. V á l a S z M -
1yt£. Legmegbízhatóbb vállalat. Első 

rangú ajánlatok. 

A n. érdemű közönség tudomására hozom, miként Szarvason 
Deák Ferencz-utcza 430 sz, alatt (Oravecz-féte házban) 

• • á vr m 

nyitottam. Elvállalok mindennemű orvosi műszerek, ollók, beret-
vák kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés és a késes ipar terén több nagy műhelyben 
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 
Fra i jkó Af)drá& késes és műköszörűs. 

jaj 
k 

H I R D E T M É N Y . 
özv. TAJBER GUSZTÁVNÉ közhírré teszi, 

hogy a maczózugban a legkitűnőbb fajú szöllő 

oltványokkal beültetett szölös kertje, valamint a 

legnemesebb gyümölcsfákkal beültetett fás 

kertje és puszta földje jutányos áron egy tagban 

vagy parcellázva is eladó. 

Venni szándékozók forduljanak: 

Dr. Salacz Aladár 
ügyvéd úrhoz. 

fest te t szeá ¿zeriijti sz io re vagy vegyileg t i sz t i t 

S ü v e g e s J a 1 ) 0 5 
kelmefestő és vegy tisztító Szarvason 

M 
í XI 
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Gyoma. SZARVAS. Kondoros. 

Hibás láb 
legipszelés 
lalom. Uta 

aknak a 
ét elvál-
na helyes 

czipuK n 
készíftetn 

lUiziessei 
ek el. 

ElSőr^Qdü CzipéSzüzlet (az Árpád bazár-helyiségben), a hal a 

legjobb anyagbői roüizléssel készített modern szabású czipők kaphatók. 

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

lönös gonddal és Ízléssel készíttetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 

N Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

má ivozíam a czipésztít technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam, 

TiSzta, fif)ott) R jodero n>úi}ka a z iráQyelven?. 
» 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ö C S J Ó Z S E F 
CzipéSz n j ^ S t ^ r . 

! 
Jó meghallgatom és elhiszem ha vesz 
azokból az illatszerekből melyek 
LITAUSZKY PÁL fodrász üzletének 
kirakatában láthatók. 

aUKJMifBfBrMUMMMI 

Egy teljesen uj üzleti 

és egy 

szabadkézből 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzők 

I minden színben, 
cipő sámfák, 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezből kaphatók. 

Cim a kiadóban. — 

Scbv/artz Zakar iás grant-, sye-
uit, márványsiremlákek valamint épí-
tészeti kövek raktárát a Lusztig-féle: 
házból áthelyezte a Kossuth Laios-ut-
cába, a Klein és Schlesinjíer fatelepére. 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

S A M U E L A D O L F 
ü sz XI 

, k ö n y v - , p a p í r - é s i r o s z e r k e r e s k e d é s e 

R Y A S O f l L Be l iczeyut 9. szám. 

Kö ny vny o m dám ban 
mindennemű 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, 

• 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 I 

Pontos kiszolgálás! 

i Könyvkereskedésemben 
kaphatók az összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, iró- és rajszerek. 
/ 

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

eszközöltetnek. 

„Szarvas és Vidéke" kiadóhivatala 
h-CLM 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason. 

A • , " i 
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