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A becsületes üzlet minden tel-
he tő módjával kínálkozik Szarvasnak 
a villanyvilágítás. A terv annyira vilá-
gos , egyszerű, megcsinálható és kor-
szakos változásokat ígérő, hogy min-
denki biztosan érzi : ebből minálunk 
semmi sem lehet. Majd, egyszer, ha 

*már a legutolsó helyen is megcsinál-
ták, ú jságát lefölözték, hasznát lefog-
lalták, prioritását elvitatták s utánzását 
megdrágították akkor talán sora kerül-
het nálunk is. Addig nem. 

hogy azokból a vig ficzkókból, akik 
vasgolyókat reggeliztek és rohamdesz-
kát vacsoráztak, pgy esztendő alatt 
eltűnt a spor t iránti minden lelkesedés. 
Hiszen csalódás nincs ezen a téren. 
Az ugráshoz nem kell protekció, a 
nyújtó pedig nem tagadja meg a hitelt. 
A fiatalság megtanul mászni, de nem 
csúszni. A mi a ma)-világban jelentős 
distinkció és azért lengessük meg mi 
is kalapunkat és kiáltsuk a Szt'acnak: 
Hipp hipp, hurráh ! 
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Még látjuk azt az őszinte, meleg 
k é p e t : csupa erős, vig és kedves gye-

rek, ahogy vad szeretettel ugrálnak 
k 

a póznák, sövények, korlátok és nyúj-
tók közö t t ; a szarvasi torna és atlé-
tikai klubbot munkában. Hogy lehet, 

Irta ; Rákosi Jenő. 

Az ujabb kor legnagyobb és leg-
dlcsöbb vívmánya az, hogy az ér-
tékek benne helyet cseréltek. Régen 
az arany és ezüst, a drágakő, a selyem 
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és bársony és a pénz minden neme 
és anyagi érték ezer formája volt em-
beri felfogás szerint a gazdagság fogal-
ma., Az egyesek ma is ezek után az 
értékek után fúlnak káros versenyben. 
Az összesség sem hanyagolhatja el az 
anyagi javak e tömegét. De immár ott 
trónol a legvilágosabb elmékben a meg-
ismerés, l'iogy a nemzetek legdrágább 
kincse, legértékesebb vagyona, legfőbb 
ereje az ember anyaga. 

Minden mozgalomnak tehát, a 
melyet eddig humanitáriusnak tartot-
tunk, óriási gazdasági jelentősége van» 
A közoktatásügyé, a közegészségé, és 
mind az, a mi az embertöke gyarapí-
tását és megjavitás&t szolgálja, elsősor-
ban közgazdasági szolgálat. Hiszen a 
vésőnek, a kalapácsnak, a tollnak és 
az ekeszarvának is az ad nagyobb ér-
téket, hogy hányan forgatják és kik 
veszik kezükbe. Az ember teszi becsessé 
az anyagot, nem megfordítva. Az ököritói 
rémes katasztrófának isszonyusága épen 

A le l ep leze t t k a r ó é v a l . 
Irta Z>r. Ouihi Soma. 

*— Nagy az én panaszom," tekintetes 
járásbirö ur, Élemedett ember vagyok, sok 
galibán mentem keresztül, de olyan eset 
még nem történt rajtam, hogy valakit bepa-
naszoltam volna* Mett jáqibor vagyok", a fe-
leségemen kívül Összeférek mindenkivel s & 
légynek, sem vétek soha. • 

A múlt hónapban, történt, hogy osszé-
kocantam a* feleségemmel; E l akart menni 
az álarcos bálba s én azt kívántam, hogy 
otthon maradjon, E miatt aztán nagyon 
megharagudott s három napon át kozmás 
levest tálalt az asztalomra. 

Kétszer csak elnéztem a dolgot, a har-
madik napon annyira megharagudtam, hogy 
mikor az első kanál levest lenyeltem, oda-

vágtam a kanalat az asztalhoz, kirúgtam 
magam alól a széket, aztán a fejembe nyom-
tam a sapkámat, beleugrottam a kabátomba 
és elrohantam a kávéházba dominóxni. Csak 
ugy este Felé vetődtem haza. Elhatároztam, 
hogy : kiengesztelem a" feleségemet s hogy 
könnyebben menjen a dolog, útközben .vet-
tem neki marónk. 

Hazaerve, a cseléd azzal f o g a d o t t , 
hogy a feleségem elment az álarcos bálba. 
Fekete - dominót és kék álarcot öltött ma-
gára, aztán egy komfortáblit hozatott és 
elment, Azt se mondta, hogy befellegzett. 
Elfutott a méreg. Kivettem a zsebemből a 
sült gesztenyét, oda adtam a cselédnek és 
azt mondtam neld, hogy vigyázzon a házra, 
mert én is elmegyek. De el ám 1 Megnézem, 
hogy mit csinál a feleségem, ügy mentem 
a bálba, hogy még csak a bajuszomat se 

pedertem ki. Tengernyi nép vojt a nagy te-
remben, hogy csak egy félórai keresés után 
akadhattam rá a kék álarcos és fekete do-
minős asszonyra. A nyomában voltam min-
denütt s csodálom, hogy nem vett észre. A 
zenekari emelvény alatt ődöngtem, midőn 
egy ismeretlen megszólította a magányos 
hölgyet. 

— Psz t ! Ismerlek szép maszk! 
Hallgatództam, hogy mit beszélnek. A 

szép : maszk \ z ismeretlen felé fordult é s 
sziszegő hangon válaszolt 

— Szólj, ki vagy ? 
— Az én nevem CarnevaL Ha nincs 

ellenedre nyújtsd a karodat. Carneval mu-
lattatni fog. 

Az én feleségem még csak nem i s 
ellenkezett. Karjába csimpaszkodott Carnes 
válnak és ment ahová az vezette. Követtem 
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sáról: abban a pillanatban a fajok ádáz 
versenygése és visszavonása • ütné fel 
hydrafejé t A bomlást külső hatalom 
ideig-óráig fenntarthatná, de csak a 
szabadság árán, csak az autókrácia 
vaskezével, Minthogy pedig az ily ha-
talomnak semmi etikai célja nem volna 
hatalmi érdekén kivül, hováhamarább 
meg kellene őrlődnie s ez a gyönyörű, 
az Isten által is egészségesnek terem-
tett ország, prédája lenne prédakere-
sőknek és széttagoltatnék s latrok osz-
toszkodnának Krisstus uiunk e ragyogó 
számunkra kiterített köntösén, melynek 
amíg mi itt vagyunk, Magyarország a 
neve. 

Ez a jelentősége annak a mozga-
lomnak, mely minden alakjában az 
emberanyagot védi ebben a sok külső 
és belső ellenségtől tépett országban, 
a melynek legújabb alkotása a gyer-
mekszanatórium. 

A Gyermekliga szárnyai alá szedi 
az elhagyott a züllött, a védtelen gyer-
mekvilágot, hoüy megmentse az ország-
nak. A Gyermekszanatórium Egyesület 
a beteg gyermekeknek vet ágyat, nyújt 
segítséget és rendel ápolót, hogy meg-
mentse az életnek. 

Tá'sadalmunk jeles és önzetlen 
vezérférfiai állanak ez alkotás élén és 
küzdik ki hivó, kérő, buzditó szavukat 
a nemzet társadalmához. Szegény és 
gazdag, a ki meghallod, nyisd ki elejbe 
a szivedet. Nincs a világon irgalmas-
ság szebb, és meghatóbb mint a mely 
a beteg gyermek ágya fölé hajlik. Te 
akit az Isten gyermekekkel áldott meg, 
jer és segíts és ezzel háláld meg a 

gondviselésnek azt, hogy képes vagy a 
magad gyermekéről gondoskodni anyai, 
apai szived boldogságára. Te akitől a 
sors megtagadta a gyermek örömét, 
jer és segíts épen ezért. Mert meg 
vagy kiméivé attól a pokoltól, mely az 
elhagyott, szegény szülő szivet oly 
s zonyuan sanyargat ja: attól, hogy nem 
képes beteg gyermekéről gondoskodni. 

Gyertek mind akik ezt olvassátok 
meggondolván, hogy az isten munkáját 
végvitek ; meggondolván, hogy a nem-
zet beteg gyermekeiről veszitek le a 
szenvedést. 

Mily fenséges lá tvány: a társada-
om páros viadalban a köztünk orv-
szándékkal bujkáló halállal. Nem fogjuk 
legyőzni, mert a földön nincsen hal-
hatatlan semmi és senki, csak épen 
egymaga a halál. De szembe szállunk 
e rémmel és nem engedjük, hogy szö-
vetségben a szegénységgel, a nyomor-
ral, a könnyelműséggel, könnyű prédá-
hoz jusson. 

Akit lehet, ahol lehet, ahányat lehet 
sápadt kicsinyeink közül kiragadjuk 
kegyetlenül fojtogató csontos kezéből : 
ez a szegény gyermekek szanatóriu-
mának isteni hivatása. 

* 

A gróf Zichy János vall. és közokt. 
miniszter kormányzósága alatt álló 
„Országos Gyermekszanatórium Egye-
sület" központi irodája Budapest, Do-
hány-uteza 39. szám alatt van. A tagok 
kötelességei a következők : a) a rendes 
tag három évre 5 korona évi tagdijat 
f izet; b) pártoló tag, .aki egyszersmin-
denkorra [égalább 100 koronát a d ; c)* 

abban rejlik, hogy nem a gazda, veszí-
tette el bir tokát , 'hanem a fold veszí-
tette él gazdáját. 

iparkodáSj munka, takarékosság, 
okosság minden elveszett értéket vissza 
tud szerezni. De a legáldottabb föld 
sem képes az elvesztett gazdát, az el-
pusztult embert életre kelteni. A kez-
detleges összerótt vityilló kastélylyá nő 
a szorgalmas ember kezében ; a legfé-
nyesebb vár összeomlik, ha az ember 
kipusztul belőle. 

Az utolsó tiz év magyar államfér-
fiai e megismerések alapján oly mun-
kát indítottak meg, á melylyel Magyar« 
országót a civilizáció élére állították. 
Az ember s főleg a gyermek védelem 
oly szervezetet nyert hazánkban, mely-
nek szinte mondhatnám csodájára jár-
nak a nyugati társadalmak vezéralakjai. 
Ki merné tagadni, hogy Magyarország 
jövendőjének a kérdése a magyarság 
hatalmas és ellenálhatatlan kifejlődése. 
Nincs ennél nemzetibb, nincsen függet-
lenebb politika. De sőt nem csak Ma-
gyarország históriai nagyságának hely-
reállítása fordul meg ezen a kérdésen, 
hanem Európa keleti részének békéje, 
művelődése, biztossága és virágzása is. 
Mert a Duna-Tisza hatalmas völgyében, 
a Kárpátok gyönyörű koszorújában 
nincsen egyetlen faj sem, a melyre egy 
birodalmi szervezet biztosan támasz-
kodhatnék, kizárólag csak a magyar. 
Abban a pillanatban, a midőn e fajnak 
számbeli, műveltségi és vagyoni ereje 
megtöretnék a sors csapásai alatt oly 
mértékig, hogy le kellene mondania 
vezénylő és egységbe kapcsoló liivatá-

őket mindenüvé, de a társalgásukból egy 
kukkot sem hallottam. Az átkozott katona-
banda oly erősen játszott. Egyszer aztán 
elhagyták a termet ; elhagytam én is. A 
ruhatárba magukra vették felöltőiket és 
karöltve haladtak a lépcsőn lefelé. Én is 
utánuk mentem. A Wurm-utcában beültek 
egy kocsiba. Én pedig beültem egy másik 
fíakkerbe és dupla bért ígértem a kocsisnak, 
ha nem téveszti el szeme elől az 6 kocsi-
jukat. 

A kocsis nagyott röhögött, aztán a 
lovak közé csapott. Körülbeiül egy óráig 
ültem a kocsiban fázva, dideregve. Bejártuk 
az Andrássy utat, a Váci-körutat, a Podma-
líiczky- és Király-utcát míg végre megállt a 
kocsi. Gyorsan kiugrottam. 

— Mi az, mi történt ? 
— Hiszen látja az ur, hogy az a má-

sik kocsi Is megállt. Bizonyosan elfáradtak 
a kollegám gebéi. 

Most hát mit tegyek? Rövid habozás 
után eltökéltem, hogy betekintek a másik 
fíakkerbe. Elvégre is jogom van hozzá. 
Odamentem és elszántan felnyitottam a kocsi 
ajtaját. Hát csodák csodája! Csak akkor 
vettem észre, hogy az a fekete domiaós 

hölgy, aki Carneval mellett ült, nem az én 
feleségem. Elképedve álltam ott s egy árva 
szó sem jött ajkamra. Carneval ur azonban 
nem vette tréfára a dolgot. Nagyon dühös 
ember lehetett; már az arca is rosszat árult 
el, amint hogy látni méltóztatik. Megragadta 
a fülemet és annálfogva behúzta a fejemet 
a kocsiba. Ez még nem lett volna baj, de 
ami ezután történt, i gazán nem tréfa dolog. 

— Hallja az ur, mit keres itt ? 
— Semmit. Eressze el a fülemet! 
— Nem én, ha addig élek is! Kocso-

nyának folapritom. Halálra rémültem és ért-
hetetlen szavakat hebegtem, Carneval ur 
pedig még jobban magafelé húzott és 
egymásra osztogatta a pofonokat, hogy csak 
ügy - szikráztak a szemeim. A szép maszk 
nevetett hozzá s biztatta Carnevált, hogy 
csak a fejemet üsse, mert baj lenne, ha 
megsántulnék. Pedig nem sántulhaltam volna 
meg, ha akarták, volna is, minthogy a lá-
baim künn voltak, Hanem a fejem nagyon 
is benn volt s Carneval nem furakodott az 
ütéssekkeh Végezetül lerántotta a parókámat, 
aztán egyet taszított rajiam, hogy hanyatt 
estem, mire a kocsi szerencsésen elrobogott. 
Följegyeztem a fiákkor számát s az én ko-

csisom nevét. Sikerült kipuhatolnom, hogy 
Carneval tulajdonképpen nem más, mint 
Buckenback Ignác dob-, szita- és rostakötö. 
A szép maszk nevét máig sem tudom* Ököl" 
nyire dagádt ábrázattal tértem lakásomra s 
nagy meglepetésemre, a feleségem még nem 
volt odahaza. Csak ugy hajnal felé nyitott a 
szobába s még ö neki állt feljebb. Zsém-
belődött, elnevezett mindennek, csak jóra-
való embernek nem s hogy meg legyen a 
teljes mulatság, válóperrel fenyegetödzött. 
Én pedig a párnák közé retj tettem arcom a tr 

hogy ne lássa rajta a nagy daganatot és 
elkezdtem hortyogni. Mikor aztán hitves tár-
sam eloltotta a lámpát és lefeküdt, szépen 
lassan leszállani az ágyból, lábujjhegyen a 
konyhába mentem, ahol megnedvesítettem 
egy törülközőt és azzal felkötöttem az arco-
mat. Reggel azt mondtam a feleségemnek, 
hogy iáj a záp fogam. Elhitte a jólélek s 
nagy szerencse, hogy máig sem tud az én 
szomorú kalandomról semmit. Most pedig 
kérem a járásbíró urat, hogy méltóztassék 
Buckenbach Ignác urat szigorúan megbün-
tetni . . . A járásbró a tagadásban volt vád-
lottat bizonyiiAkok hiányában fölmentette. 
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¿z alapító tag legalább 1000 korona 
alapítványt tesz s ezt legfeljebb 5 év 
alatt befizeti ; e) ágyalapitó tag az, ki 
legalább 10.000 (tizezer) korona ála-
pitványt tesz. Az ágyalapitó jogosítva 
van abban a szanatóriumban, melynél 
ágyalapitványát tette, egy ágyat éven-
kint díjtalanul az ajánlott beteg számára 
igénybe venni. — Az alapítványok gróf 
Zichy János kormányzó czimére is 
Budapest, Vas-utcza 10. sz. intézhetők. 

Adományokat lapunk szerkesztő-
sége is elfogad. 

( 3 m a g y a r s z ö v e t k e z e t i « é l e t 

I í a elismerjük annak az igazságát, 
hogy a szövetkezeti eszme térhódítása 
egy-egy ország társadal mi, gazcl asági 
és kulturális haladásának kétségbe nem 
vonható jele, ugy mindinikinek örömére 
szolgálhat az a három napjg tartó 
gyűlés sorozat, amely azázait vonzotta 
ismét a fővárosba a különböző célú 
szövetkezetek tagjainak, de íöleg veze-
tőinek. 

Ezek a gyü'ésik a Magj-arois'/agi 
Szövetkezetek szövetsége által összehi-
voU elhö országos szövetkezeti kong-o o 
resszus köré csoportosultak. A tanács-
kozások sorozata az Országos Központi 
Hitelszövetkezet kötelekébe tartozó hi-
telszövetkezetek nagygyűlésével kezdő-
dött. Ennek a gyűlésnek két jelentős 
tárgya volt. Az egyik Szántó Menyhért 
min, osztálytanácsos felolvasása volt 
arról, hogy a falusi szövetkezetek mi 
mindent tehetnek a közegészségügy 
szolgálatában. Maga ez a tárgy is jel-
lemzi a szövetkezeti kongresszusokat, 
mert vájjon ki gondolt volna arra, hogy 
a falusi nép hitelügyének ellátására 
szolgáló szervezeteket: á hitelszövetke-
zeteket valaha ily humanisztikus, illetve, 
k ö z c é l o k szolgálatába fogják állítani? 
Még kimngaslóhb tárgya volt ennek a 
kongresszusnak a gróf Károlyi Sándor-
ról elnevezett, a hitelszövetkezetek által 
gyűjtött alap első évi ösztönző dijainak, 
illetve segélyeinek kiosztása. Nem ke-
vesebb mint 17 «zövetkezeti alkalmazott, 
illetve azok segélyre szoruló özvegye 
kapott ezúttal az alap jövedelméből 
kisebb-nagyobb segítséget és 37 főiskolai, 
illetve középiskolai tanuló 140—360 
koronáig terjedő ösztöndíját. Mit bizo-
nyit mindez mást, minthogy a szövet-
kezetek a gazdásági célok mellet ráér-
nek munkálkodni a kulturális és ember-
baráti célok érdekében de nemcsak 
ráérnekt hanem ezen cé'ok elősegítésére 
anyagi áldozatot is haj landók hozni. 

SZARVAS ÉS VIDÉKE 

' A hitelszövetkezeti kongr- sszusf az 
OrazágöR Központi Hitelszövetkezet 
rendes évi k ö z g y ü k é t követte, A kis-
emberek ezen legnagyobb ahurisztikus 
pénzintézet ez imponáló számbeli ada-
«okkkal saámolt be a közgyűlésen mu t 
évi üzleti tevékenységiről. Kö-/el 200 
millió korona évi forgalma volt ennek 
az intézménynek az elmúlt évben. 

Szövetkez eteii i e k sztf ma harm ad 
félezer körül . jár, amelynek csaknem 
hat ezer községre terjesztik ki áldásos 
te\ ékenysé^üket. Ea annyit jelent, hogy 
az országnak imninr hat ezer községé-
ben honosodott meg a hitel élet terén 
az altruisztikus s/elle-m, az erkölcs. Hat 
ezer község lakói n s^esedbetnek már 
az olcsó hitel áldásaiban, hat ezer község 
lakóinak van oly nevelő intéz/ív ény ük, 
amely megtanítja őket ajó*san takaré-
kosságra. Alig fiz évi munka után ezt 
az eredményt fényismk mondhatjuk. 

A szövetkezeti gyűlések köze azon-
ban anégis legnagyobb jelentőségű Volt 

a Magyarországi Szövetkezetek Szövet-
sége által csszehivott ebő országos 
szövetkezeti kongresszus. Nem kevesebb, 
mint 500 különböző célú szövetkezet 
nevezeit meg a naggyü ésre képviselőt., 

Gró f Maj 1 át h J ózsef, a Szövet kezetek 
Szövetségének akongresazusnak is elnöke 
joggal állapíthatta tehát meg magas 
szárnyalású megnyitó beszédében, hogy 
a szövetkezeti élet. terén hatalmas ará-
nyo k b an fej lő d (111 k. A k o n gresszusnak 
különösen két igen jelentős előadása 
volt, egyik a köztisztviselők, lelkészek 

és tanítók feladatait fejtegette, a szövet-
kezetek felvirágoztatása körül. Be kell 
vinni már az iskolákba a szövetkezeti 
ismereteket. Meg kell ezekre tanítani 
nemcsak a jövő társadalmi élet vezetőit, 
de az apróbb gyermekeket is, Szivükbe 
bele kell csepegtetni a közérdekű tö-
rekvések s a közös munka szeretetét. 
A kongresszus egy másik előadója ar-
ról beszélt, hogy az országban legna-
gyobb számban lévő hitelszövetkezetek 
mi mindent tehetnek a fogyasztási szö-
vetkezetek szaporítása érdekében. Szó 

esett a kongresszuson a szövetkezeti 
sajtó felkarolásáról is. Végeredményben 
pedig megállapíthatjuk, hogy az egész 
kongresszus annak az üdvös czéínak a 
szolgálatában állott, amelyre minden 
szövetkezeti embernek törekednie kellé 

Nevezetesen^ a különböző szövetkeze-
teknek s azok tagjainak szorosan egy-
bekapcsolódó láncszemeket kell képez-
tiiök, mert csakis igy számithatunk arra, 
hogy züllő félben lévő társadalmi éle-
tünk visszanyeri azt a rég óhajtott 
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egységet, amely nélkül nagv alkotásokra 
teljésen képtelen. Hiss/ük, hogy a szö-
vetkezetek segél yévei kép< s is ezt 
visszaszerezni. 

a szarvasi SzabaE Cyceum 1QOQ—10*11; 
évi mü3|öde§éről. 

A fokozódó sikerrel én fáradozó 
buzgalommái működő Szabad Lyceum 
az 1909 - 10 iki évfolyamban helyben 
és vidéken összesen 34 ismeret ter-
jesztő előadást tartót*, ebből a megyei 
közművelödési bízottság megbizásából 
tartottakra 21 előadás esik. 

Előadást tartottak helvben és vi-
déken: Benczúr Mihály tanító 8-at, 
Nt. Csapó Péter ev, ref. lelkész 1-et, 
Dr. Danc.s Szilárd ügyvéd 2 öt Dr. 
Dunay Alajos plébános 1-et, Dr. 
Faragó Mór orvos 1-et, Fetzer József 
róm. kath. s. lelkész 1-et, Dr, Horváth 
Dezső s. tanfelügyelő 2-őt, Illyés 
István adótárnok 2-őt Jánovszky 
György lanitő 2-őf, Kéri József szám-
vevő 2-őt, Krcsmárik Endre tanító 
képezdei tanár 9-et, Dr. Márton Lajos 
régész 1-et, Pataki János tanitó 1 - e t 
összesen 14-en. 

Az előadások száma tárgyak sze-
rint a következő kép oszlik m e g : 
gazdaságtani 8, közegészségügyi 5, -
vallás erkölcsi 3, vegytani 3, történeti 
2, földrajzi 2, jogtudományi 2, paeda-
gógiai 2, csillagászati 2, zenetörténeti 
2, régészeti 1. A mellékszámokban a 
dalkarokon kivül 41-en működtek. 
Helyben és vidéken az összes hallga-
tók száma 12481 lélek volt. 

Örömmel kell megemlékeznünk 
arról, hogy a helybeli előadásokon 
nem csak a helyi társadalom értékes 
szellemi képviselői, de a környező vi-
dék szellemi kapacitásai is melegen 
támogattak benünket igy Dr. Martos 
Lajos Budapestről, N t Csapó Péter 
Öcsödről, és Kéri József Békéscsabáról 
— Dr. Horváth Dezső s tanfelügyelő 
Békés gyuláról. 

Az évot szerencsésen bezártuk, 
teljesen elegendő a mi fáradtságos 
és becsületes munkálkodásunk bizonyí-
tékául annyit említeni meg, hogy a. 
34 ismeretterjesztő előadás keretén 
belül melegen támogattak benünket 
mindazok, akik komolyan tudnak lel-
kesedni a nép művelődéséért, dicséretre 
méltó kultur érzékkel segítvén elő a 
Szabad Lyceum sikeres kulturális mű-
ködését. Hálás köszönetünk a szíves 
pártfogóknak, 

Benczúr Mihály, 
titkár* 
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Ünnep után., 
Szőrit a köszörű, ö vedd le a fejemtől. 
Nincs illata és szirma förinyadL 
Szórd széjjel halvány szálait. 
Emlékezzél ? Te fontad. 

* 

Szikrázó hajnalon^ bíbor mezőn 
Kéz-kézhe néztük 'a kelő napot, 
E haldokló^ megszaggatott füzér 
Első virágját adtad ott 
Corynna. 

a napsugai 
május 

e íenv mar 
erten a 

> 

f 
0 hajtsd reám fejed. 

Selymes hajad borítson el. 
Taposs csak rá a szétzilált virágra. 
Ne sirj\ Hazugság volt az ifjuságunk. 
Nem emlékszem már rég a nyárra. 
Forrd az ajkad. Multakért ¡d sirna ? 

rynna. 

Hallod a zajt, a tompa nyüzsgést ? 
A tobzódók raja pihenni tér. 
Elmúlt az ünnep, itt az ősz 
S fehéren, lomhán hull a dér. 
Hideg a fény, ijeszt az árnyék, 
ó szedd fel a fakult virágot % 

Aranyhajadra szórdf hadd álmodom, 
A lelkem mindig nyárra vágyott. 
S lábam nyomán, nyitó virágba járva, 
Tavalyi lomb zörrent meg untalan, 
Ó én hiába várok már a nyárra] 
Nekem már elmúlt. Oda van. 

A taps, a mámor, ujjongó kacaj 
Kiáltó, rémes hallgatásba fult. 
Jöjj háti hadd csókolommeg lagy hajadban 
Ezt a megtépett, rongyos koszorút. 

Kárpáti Aurél. 

h í r e k . 

í Oláh Miklós 
I 

A szarvasi fő-
gimnáziumnak 

nagy gyásza van. Oláh Miklós az 
intézetnek 33 éven volt tornatanára 
tegnap délelőtt hosszas szenvedés után 
meghalt, Az elhunyt a főgimnázium 
tanárkarának osztatlanul nagyrabecsült 
tagja volt s Szarvas városnak is köz-
tiszteletben s nagy szeretetben álló te-
vékeny polgára, kire hálás szivvél gon-
dol vissza egy egész nemzedék, mely 
áz ö nevelése alól került ki az életbe. 
.Nevét irodalmi alkotásai is megőrzik* 
a főgimnázium életében pedig áldásos 
működése avatja maradandóvá. Halála 
nagy veszteség a szarvasi főgimnázi-

umra, melynek épületére nyomban ha-
lála" után felvonták a fekete lobogót. 
Temetése április hó 18-ári d. e. 
órakor lesz. 

—- Halálozás, P,onyiczky 
városunk köztiszteletben álló derék pol-
gára e hó 13-án 85 éves korában elhunyt;. 
Előkelő rokons»gáiV:ik gyásza és álta-
lános részvét kisérték utolsó útjára. 

— Kántor választás, A 
Szeghalmi református /hivek folyó hó 
1-én választották meg 'néhai Bencze 
Pál utódját, A kántovi állásra sokan 
pályáztak, A sok pályázó közül a hi-
vek nagy szótöbbséggel Koppányi 
Lajost választották mecr. 

— Belvaldetett. A lycetimi 
perben szerepelt lelek részéről oly 
nyilatkozatot k tptank, hogy amennyi-
ben az egész ügy mindkét részről téves 
információkból keletkezeit, s igy sajná-
latos félreértések folyománya volt, köl-
csönös kitnagyarázás után békés uton 
lett elintézve. Ennek következtében a 
felek képviselői felebbezésöket liölcsö-
sen visszavonták. 

— Kinevezés. Réthy Vilmost, 
Réthy Sándor nagykereskedő fiát, ki 
nem rég érkezett haza külföldi tanul-
mány útjáról, a Magyar Földhitelintézet 
tisztviselÖjévé kinevezték. 

— Uj sprot egyesület Szeg-
halom községben uj sportegylet alakult 
meg, amelynek alapszabályai jóváha-
gyása miatt kérvényt adtak be a belügy-
minisztériumba. 

— Kirendelés. Jantyik Mi-
hály tb. főszolgabíró hat heti szabad-
ságra távozván, minthogy az év végén 
nyugdíjba szándékozik menni és ijry 
hivatalába visszatérni előreláthatólag 
nem fog, szüksége merült fel annak, 
hogy a gyomai főszolgabírói hivatalban 
a hiányzó munkaerő pótolhíssék, A 
vármegye alispánja evégből az 1886, 
évi XXI. t.-c.-ben biztositatt joga alap-
ján folyó hó 15-től key,dödöleg a szol-
gálati időt tekintve legidősebb közigaz-
gatási gyakornokot: Ür. Ki.?s Lászlót 
rendelte ki a gyomai föszolgabirói hi-
vatalba A közigazgatási gyakornokok 
közül Körős Lajos ugyan a legidősebb, 
nevezett azonban a gyúlni főszolgabí-
rói hivatalban * van, Salacz Ferenc 
nyugdijaztatásával megüresedett állás 
betöltéséig mint szolgabíró helyettesít-
ve, igy került tehát sor a szolgálatban 
ő utána következő gyakornokra. 

— Ritka istenáldűH. Jeney 
János Gádoros község birájának a háza 
fedelére gólya szállott. Nem is egy de 
egyszerre három. Felesége kedden reg-
gelre 3 újszöllött gyermekkel örven-

deztette meg biró úramnt: két leány 
és egy fia. Ügy az anya, mint az új -
szülöttek jól ér^ik magukat. 

— Az ocsQdi vámszedési 
fog. Az öcsödi hidon eddig a község 
által gyakorolt vámszedési jogot a ke-
reskedelmi miniszter a vármegyére ru-
házta át, tekintettel arra, hogy a hid 
fen tartási költségeit a megye vállalta 
magira. Kimondotta akkor a törvény-
hatósági bizottság, hogy az öcsödiek 
is tartoznak vámot fizetni. Nagy fel-
zúdulás lett e határozat eredménye az 
öcsödíek részéről. Fellebeztek több Íz-
ben a miniszterhez, a ki most a tör-
vényhatóság előterjesztésére akként 
döntöttj hogy a megye a vámmentes-
séget tartozik az öcsödiekre is kiter-
jeszteni- Megengedte a miniszter azt is 
hogy a vámház jelenlegi helyén ma-
radjon és hogy azoktól, akik a vám-
házon tul mennek, de a hidon innen 
maradnak : vám ne szedessék. 

— Osztálytársak 20 éves 
találkozója. Felkérjük azon volt 
osztálytársainkat, a kik a szarvasi ág. 
hí tv. ev. ffigymnáziurnban Vili. osztá-
lyába 1889—90-ik tanévben velünk 
együtt jártak, hogy alantirt ak bárme-
lyikével ugy a saját, mint az általuk 
tudott akkori osztálytársaink jelenlegi 
cimét mielőbb közölni szíveskedjék, 
hogy a 20 éves találkozó idejére vo-
natkozólag m egál a podh^ss unk. Kiss 
László várm. tb. főjegyző (Gyula), Dr. 
Schiff Jenő ügyvéd (Orosháza), Saskó-
Samu főgimnáziumi tanár (Szarvas,) 

— A vármegye központi 
választmánya folyó hó 7>én délu-
tán Ambrus Sándor alispán elnöklete 
alatt tartotta meg a múlt alkalommal 
a tagok részvétlensége miatt elmaradt 
ülését. Az ülésnek csupán az volt a 
tárgya, hogy az ujabb kataszteri mun-
kálatoknak megfelelőleg Füzesgyarmat 
községében megállapítsa újból a legke-
vésbé megrótt egy negyed úrbéri telek 
aduját.. A központi választmány ezt az 
adót 18 korona 79 fillérben állapította 
meg. Eddig a legkevésbé megrótt egy 
negyed telek adója 24 korona 88 fil-
lér volt. Az országgyűlési képviselő vá-
lasztók jövő évi névjegyzéké Füzes-
gyarmatra nézve ezen most megállapi-
tolt adó figyelembevételével fog kiiga-
zittátni. 

— Főnyeremény. Litauszky PáL 
helybeli borbély mester egy sorsjegyét 
az osztály sorsjáték legutóbbi húzásán 
100.000 korona nyereménnyel húzták 
ki. A szerencsés Litauszky egy nyolczad 
sorsjegyére eső 10.000 koronán egy 
mozít szándékozik városunkban fel 41-

«i i 
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— Felakasztotta magát, 
' .Szeghatom község laatárában a Körös-
. Jadányba v e z e t ő országúti fára egy 
:25—26 éves fiatal ember felakaszto tta 

< magát. A hulla már teljesen kihalt és 
megdermedt , A rendőrség a hullát be-
szállította a községházára, ahol meg-
állapitották, hogy az öngyilkos B. 
Nagy Bálint szeghalmi legény, aki 
reménytelen szerelme miatt vált meg 
az élettől. 

Oszterland 
J ó z s e f helybeli vegyeskereskedő tizetés-
• kép telenséget jelentett. 

— Természetes jég. A községi 
j é g g y á r felépítéséig előálló nagy jég-
szükségletet elégíti ki a Grümvald-féle 
tcég által a Tátrából rendelt természetes 
j ég , mely minden reggel 5-től 6. óráig 
¿nevezett cég üzlethelyiségében kapható. 

— Uj artézi kutak. Békés-
-megye alispánjától há rom uj áriézi kut 
¿urasához kértek engedélyt. A három uj 
ártézi kut közül kettő Orosházán, egy 
¿pedig Tótkomlóson létesül. 

— Mühimzés kiállítás és tan-
folyam. A Singer Co varrógép rész-
vénytársaság e hő 19-én kezdődő mü-
himzés tanfolyamán egy nagyon érde-
kes és megbecsülhetetlen hasznos tu-
la jdonságát mutat ja be a Singer varró-
gépnek, t. i. hogy hogy lehet harisnyát 
s toppolni a Singer varrógépen. Ezen 
itanfolyam megtekintését különös figyel-
mébe ajánl juk a hölgy közönségnek, 
m e l y mint már jeleztük is, Roszjarovicz 

..János táncztermében lesz. 

— A buesottelepi szegénye-
leért. A múlt évi rossz termés 
Bucsatclepeii szomorú és sanyarú télt 

^okozott a szegényebb sorsú lakosok-
nak, ugy hogy a járási főszolgabíró az 

a l i spán utján vetőmag segélyt kért a 
föidmivelésügyi minisztertől. A földmi-
velésügyi miniszter most értesíti Bé-
késvármegye alispánjait, hopy a vető-
mag segélyt nem utalványozhatja, ha -
nem a megszorultak felsegélyezésére 

c s u p á n .600 korona készpénzt folyósiu 
hatot t . Ez t az Összeget a legközelebbi 
napokban fogják kiutalványozni a bu-

• e*atelepí Ínségek között. 

— A telefon. A kereskedelmi 
miniszter számtalanszor ígérte, hogy 
olcsóbb lesz a teléfon-dijszabás, ehelyett 
most dr ágit jak és. szabályokkal körül-
sáücolják. így a telefonelöfizető a vo-
nal fehtartási költségeit tartozik viselni, 
most meg a miniszter 'olyan rendeletet 
bocs áj töt! kij hogy á telefonelőfizető 
telefonját nemelÖfizető csak a helyi 
forgalomban, mig a távolsági forgalom-
ban nem előfizető csak 60 fillér lefi-
zetése ellenében használhatja, mert az 
előfizető állomásáról kezdeményezett 
díjköteles beszélgetések dijáért az állo-
lomás előfizetője szavatol s a postahi-

azon vasalja 

• — Szarvason órák ás eksze-
rek legolcsóbban beszerezhetők OZV. 
LESZ IC H KÁLMÁNNÉ órás és ék-
szerész üzletében (Réthy-féle ház) 
a főgimnázium közelében. Nagy raktár 
mind' nnemü órákban és ékszerekben. 
Javítások pontosan és lelkiismeretesen 
eszközöltetnek, 3 — 

— A Szépség. Minden hölgynek 

testi sértés 16, ember élete elleni bűn-
tett 2, rágalmazás % esetben, * 

Egy kis gyomorrontás, melyet a 
kevésbé kényes ember fel sem vesz, az 
érzékeny embernél gyakran sulyo* 
s megbetegedést von maga után. Az 
ilyen embernek mindig odahaza kell 
tartania egy • palaczk természetes, 
Ferencz József-keserűvizet, mer t 
az épp oly kíméletes iniat megbízható 
a gyomorból eredő rosszullét gyors 
megszüntetésére. Ha reggelli előtt fél 
pohárral beveszünk, valóban ideál is 
módon szabadulunk meg fájdalmunktól 
és mindjár t nagyobb bajnak is elejét 
vessz 

164 sz. 1910. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1SS1. 

évi LX. t.-c, 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, högy a budapesti IV. kir. 
járásbíróságnak 1909. évi Sp Vi l i 1572/2 

vágya , h o g y szép l egyen számú végzése következtében Dr. Arató 
s hogy ezen célját elérhesse, mindenféle 
dolgokkal kenegeti arcát, a legtöbb 
esetben saját kárára teszi ezt, mert 
nemcsak, hogy szép nem lesz, hanem 
sok esetben jönkre teszi arcbőrét ugy, 
hoííyigen hosszú idő kell ahhoz, 
míg ismét helyrehozza. Köztudomású, 
hogy biztos és ártalmatlan szer az arc 
szépítésére és a szépség megőrzésére a 
Földes— féle Margit crénie. Ez a világ-
hírű szépífcöszer már 4—5 napi haszná-
lat után teljesen át alakítja az arc bőrét, 
eltünteti, a Szeplőket, Májfoltokat,kiüté-
seket, bőratkát mítészért, az arc ide-
ális szép, üde és if jú lesz. Ára; kis 
tégely 1 korona, nagy tégely 2 korona 
minden gyógytárban és drogériában, 
p ós tán küldi: Gutori Földes Kelemen 
gyógyszerész, Arad. 

— A vármegye mult havi 
közi)iztons igi állapota. A csen-
dőrségnek jelentése szerint a mult hó-
ban előfordult a vármegye területén 
159 bűncselekmény. Ebből kiderittetett 
155. Letartóztatás 25 esetben történt. 
Előfordult lopás 41, orgazdaság és bűn-
pártolás 15, gyújtogat ári 15, csalás 3, 

Sándor ügyvéd által képviseli Takáts és 
Társa cég javára 105 K. s jár. erejéig 1910. 
évi inárczius hó 17-én foganatosított kielégí-
tési végrehajtás utján lefoglalt és 620 kor -rá 
becsült következő ingóságok, u. m.: szoba-
bútorok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szarvasi kir. járás-
bíróság 1910-ík évi V, 98/1 számú végzésé V 
folytán 105 kor. tőkekövetelés, ennek 1909. 
évi május hó 28 napjától járó 5 százalék 
kámatai, egy harmad százalék váltódij és 
eddig összesen 44 kor. 55 fillérben bíróilag 
már megállapított költségek erejéig, Szarva-
son Kereszt-utcza 162 sz. a. leendő megtar-
tására 1910. évi április hó i8-ik napjának 
délelőtti 9 órája határidőül kilüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron. 
alul is elfognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingósá-
gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezeri 
árverés az 1881, évi XL. t.-c. 120, §. értel-
mében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Szarvason, 1910. évi ápril. hö 3 áru 

Bíró Zsigmond kir. bír. végrehajtó^ 

Mí s ^ t N S I ^ * i t 

Égy adag 6 fillér. — Touristadoboz 12 adaggal, 
zsebben kényelmesen hordható alakban 80 fillér. 

Kirándulásokon, sport tourákon, hadgyakorlatokon kitiinö szolgálatot tesz. 
Bármely vízben oldva kitiino limonádét ad. 

Készíti: KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész Szabadkán. 
1—25 Kapható: tfémúöínó úrnőnél Szarvason. 
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— Rendkívül életrevaló, kipróbált, 
modern intézményt ajánlunk tisztelt olvasó-
ink szivés figyelmébe a Budapesten Vili. 
Főherceg Sandor-utca 30-ik száma alatt fen-
nálló Magyar Otthon penzióban. Évek óta 
általánosan kedvelt, pompásan bevált családi 
szálló éz, ahol mérsékelt napi áron, (mind-
össze három koronáért is és fokozatosan 
feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, szépen 
bútorozott .külön bejárat u szobákhoz lehet 
jutnii Vidékiek, akik rövidebb-hosszabb időt 
kívánnak a fővárosban tölteni, szórako ás. 
vagy üzleti ügyek iutézése * égett, a Magyar 
Otthon barátságos hajlékaiban uyugalrnasan 
berendezkedhet nek. Csoportos jelentkezőknek, 
utazóknak, turistáknak, hivatalnokoknak és 
in ás hivatásuaknak rnég kivételesebb kedvez-
mény jár ki. Iskolák vakációs, tanulmányi 
kirándulásai számára egyenesen megbecsül-
hetetlen a Magyar Otthon ! 3—10 

Villamos világít ás 1 Tükrös szekrények ! 

akinek éj je l-nappá) szün-
telenül viszket egsége van 
s nyugalmát, alvását és 
sokszor társadalmi létét 
veszélyezteti, az sajnálatra-
méltói Ámbár ez csak bőr-
ingerlésre mulat, mégsem 
létezett ezideig oly szer ez 
ellen, ami ennek a kínos 

.helyzetnek végűt vetett 
volna* Hetek sőt hónapo-
kon át ezen bajban szen-
vedők kétségbe vannak 
esve, testileg s lelkileg 
megtörve, képtelenek tár-

"sáíágban mozogni. Sokszor 
csak egy kis pontot képez 

a bőrön, amely rettenetesen viszket s a vakard 
ujiat önkivületlenül magához készteti. Ez rendesen 
a Kezdete s rosszabbodó viszket egségre vezet. A 
viszketegség okai még eddig nem lettek kikutatva, 
miután azonban a betegség jeleinek tekinthető, 
ugy minden i lyen esetben amúgy1® afc orvoi l 
tanácsra kel l hallgatni . Sok orvos S viszketég-
betege^ különösen hangsúlyozzák a Zucker-fcle 
szabad, győgyszappan kedvező s gyors határát. 
A vastag fehér hab ezen szappan által előírás 
szerint alkalmhzva, azonnali enyhülést s a visz-
ketegség beszüntetését hozza magával, ugy, hogy 
végre teljesen elmúlik. Ezen idegbántó borbajt a 
Zucker-fclo sxafaad. gyógytzappan segélyével 
egyszerűen s a legnagyobb reménynyel el lehet 

& távolítani. 

A megrendelésnél a következő különbségre kell 
ügyelni: 

Zucker szabad« 35°/0-os gyógy szappanja a leg-
hathatősab s legnagyobb. Darabja 2 kor. 50 fin» 
Zucker szabad. 15%-es g y ó g y szappanja, ha-

• tásában s mbnnylségébert gyengébb. Darabja 1 kor. 
Ehhez valő Zuck o o í , -krém (zsirtalanítd) a bőr-
krémek gyöngye. Egy tubus ára 2 köiv 50 lill., 

kís tubus 1.25 kor. 

Kapható : 
Mezőtúron: Göllner Hugó gyógyszer-

e n . 

H ű $ z á r Á . 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség, 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, BúdapgSt , 
Zr igy i -ü tcza I. 6r$&\)ati) p a l o t a . 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, 'eladására, cserére. 
Ezenkívül jnifidennemü ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett útbaigazí-
tást, felvilágosítást ad. E czélra külön 
infortnaliós osztálya van. V á l a S z b ; -

[. Legmegbízhatóbb vállalat. Első 
rangú ajánlatok. 

mily fontos a 

mily hatalom és kinca az, mily 
előnyökben részesül egy sxép nő. 

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

A nők tudják ezt és ezért nagy gon-
dot fordítanak az arcbőr ápolására, a 
szépség fentartá>-ára és emelésére. 

az egyedüli ¿zer mely 5 -6-szöri hasz-
ná'at után eliávolit kiütéseket, pattaná-
sokat, szeplöket, májfoltokat és az arcot 
feheriti, üdíti £s fiai alítja. 

A földes-félé Margit-Créme tel-
jesen ártalniathm. Páratlan és csodás 
arc-Bzépitö és a szépséget megőrző 
hatábát pedig fényesen bizonyítja, hogy a 
Wienbpn rendezett „Áusstellung für Mo-
derne Ge&undheMs u. Schünbeits pflegel( 

nagy aranyérmet és díszoklevelet nyert. 
Kapható az egész vilfgon. Tégelye 1 kor. 

Késziii és pústún küldi : 
Földes Kelemen gyógyszerész Arad. 

Xfipható Szarvason : 2—8 
Miklós Pá), Bugyi-* Andor és 

Csábrádv János gyógyszertárakban. 

g •m w * 

O2.V.; Taiber, Guszlávnénak fll.ik ; i • 

ker. Petőíy-ulca 7 *zám alatti háza elköltö-

zés miatt szabadkézi öl eladó esetleg bérb'e 

adó. 3—3. 

A fő uton Belicey ut 9, szám 
alatt egy udvari lakás* 3 szoba 
és melléképületek, kiadó. 

- Éi "vényes -1909. okt. 1-től. 

Mezőtúr ind. é. 2 29 n. 1215 n. 5-40' 
Szarvas érk. » 3 1 5 M 1-03 é. 6-28. 

6 3 » 
Szarvas 

ind. n 3'27 n 1-27 » 
6-28. 
6 3 » 

Kisszénás érk. » 4' 14 » 2M2 n 7-25-
Orosháza érk. n 5 35 » a-26 n 8-40' 
Mezőhegyes érk. t\. 7*55 n 5-40 n • 

Mezőhegyes ind. — * — n 9 1 8 é. * _ 

Orosháza ind. é. 5-55 t) 11-17 ÍJ 6 0 7 
Kisszénás 'érk. n. 7*18 » 12-29 » 7' l f t 
Szarvas érk. jy 8 24 n 1-26 n 8-13 Szarvas 

ind. » 8*44 n 1 44 n 8.28 
Mezőtúr erk. fi 9*30 n 2-30 n 9'10' 

A nappali idő reggeli 6 órától esti 5 óra: 
59 percig terjed. A számjegyek előtt levő 

betűk é. — éjjelt, n. — nappalt jelent. 

Cini a kiadóhivatalban. 

I. ker. Gróf Andrássy 
uleza 155 számú ház 
örök áron eladó. Érte-
kezni a tulajdonosnál.. 

A 

a jelenkor 
legszebb, legtartósabb, legbiztosabb 
és legtakarékosabb asztali tűzhelye. 

Ha feldűl) elalszik! A szesz ki nem 
ÁRA 4 KORONA. 

Kapható : 

Kovácsik Károly 
íüsfcer kereskedésében 
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Tiszaföld váron, közvetlen a 
müut és vásártér közelében, 
900 Q-öles bel telken épült 
és 2 szoba, konyha, éléskamra, 
pincze, istálló, kocsiszín és 
góréból álló, teljesen jó kar-

ban levő ház szabadkézből eladó. 
Bővebb felvilágosítást ad Ko-

vács Miháh- vármeayei u lbhtos v
 >1 

Tiszaföldváron, 
2 — 2 

SMüvelt cs okos ember nagy súlyt helyez a 
fogápolásra, mórt annak elhanyagolása nem-

csak szépség hiba ha-
nem egyben undorító 
szagot ad a leheletuvk. 
Szakorvosok egyöntetű 
Néleuifnye s-zerint a 
be ti t> log további rom-
lását nTpaki sztja, a 
f?áj üteget szagtala 

s a íogökat p) < nyöi i'u rí fehéríti a 
Sztraka-fóle Monrhol fojLí->uppan. Kapható 
gyógyszert áro kban 1 komi . 3 daiahot bér-

mentve küld 8 korért 3—4 
SztraKa pyc gym'ifs-i' lUrlol. 

K aphaló S z a r v a s o n ; (Mt ci\ eczky ul 
Miklós Pál gj e g y s e i tájában. 

A n, érdemű közönség tudomására hozom, mikéül Szarvason 
Deák Ferencz-utcza 430 sz, alatt (Oravecz-féie házban) 

tf * ^ r ^ • • g mm ~ a a mmú mm fl . jí 

k n > u k o S z o r u l o - u z l ^ t e t 
nyitottam. Elvállalok mindennemű orvosi műszerek, ollók, beret-
vák kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés és a ké^es ipar terén több nagy műhelyben 
szereztem, nyugodtan állithatom, 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 
Frai}kó Ai)dráS késes és műköszörűs. 

JÜ 
)i ír 
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t Hibás lábaknak a 
legipszel és ét elvál-

Gyoma- SZARVAS. Kondoros, 
czipök nulizléssel 

készíttetnek el. 

egjobb 

i 

E lSőr^ l jdü cz ípé^zxizkt (az Árpád bazár4ielyÍKégl>ei))t a hol a 

anyagból nföizléssel készített modern svabásu czipök kapha'ók. 

Megrendelések a !áb természetes felvétele után fu j eljárás) kü-

lönös gonddal és Ízléssel készíttetnek eh 

M agy ar, angol és tran cia sz aki smere t tel do 1 goz om, rn i u t án a 

Nigy Mélt. Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatósa révén tanul-

mányoztam a czjpészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

T i sz t a , f iuon? éS ft)odcri) n^Cioka az iráíjyelt /sn?. 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
czipéSz i iKSte r . 

Jn meghallgatom és elhiszem ha vesz 
azokból az i Ud t szere k bői melyek 
LITAUSZKY PÁL fodrász üzletének 
kirakatában láthatók. 

: Egy teljesen uj m 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzők 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatok. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezből kaphatók. 

és egy 

szabadkézből 

— Cim a kiadóban. 

S c b W a r t z Z a k a r i á s grant-, Sye-
nit, márványsiremlákek valamint épí-
tészeti kövek raktárát a Lusztjg-féle 
házból áthelyezte a Kossuth Lajos-ut-
cába, a Klein és Schlesinger fatelepére. 

33*0) 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

i 

S Ä U E L A P 0 L F 
f • r 

S Z A R V A S O K , Beliczey-ut 9. szám. 

rST 

Könyvnyomdámban 
mindennemű könyvnyomdai 
munkák, u, rm: báli meg-
hívók, eljegyzési <és esküvői 
értesítések, névjegyekfiizleti 
kártyák, levélpapír és boríté-
kok, számlák, falragaszok, 
körlevelek és gyászjelentések 
pontosan és jutányos árak 

mellett készíttetnek. 

I 
Könyvkötészetemben 

mindenféle könyvkötészeti 
munkák egyszerű és d i s z ! ^ 
kivitelben a legjutápyosabb 

• i 

i 

mellett-győrsafi és pon-
tosan készíttetnek. Iskola-
könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 
Olcsó és tartós munka ! 

p 
Pontos kiszolgálás ! 

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

eszközöltetnek. 

M# 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason, 
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