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tassmasssü 

A költők gyakran engedik meg 
maguknak azt a fényűzést, hogy kis 
dalaikban lantjukra támaszkodjanak, 
avagy felajozzák a be rozsdásodo t t 
húrokat, sőt szögre akasszák a csodá-
latos p o r t é k á t De igazi Jantot*"~az 
utolsó évszázadban még ember fia 
nem látott. A költők maguk sem tudják, 
hol kapni ezt a s z e r s z á m o t Annál 
kü lönösebben hangzik tehát a hir, 
hogy Szarvason egy valóságos lanto 
loptak el. Lant Szarvason ? ki hitte 
volna. De ha már igy van, tudomásul 
vesszük a jelentést és tisztelettel haj-
lunk meg Szarvas előtt, kit a magyar 
Parnasszusnak neveznének ki, ha — 
ha a hírben egy kis kellenietlen rrael-
lékiz nem volna. A lantot ugyanis nem 
költőtől, még csak -novellairótól, sőt 
dalártól sem lopták el, hanem egy 
orvostól . H o g y kerül a lant a doktor-
hoz ? mit keres a csipeszek, a karbo-

los üvegek között? Nem lehet az 
máskén t : a lant beteg, nagy beteg, 
akinek hathatós orvosságra van szük-
sége, Ilyen szempontból már értjük 
mért kalandozott el a különös jószág 
s ha hébe-hóba leülünk verseket ol-
vasni, akkor még jobban értjük. 

Tömérdek sok embernek van 
sors jegye anélkül, hogy vele főnyere-
ményt csinálni. Ez azt bizonyítja, 
hogy a főnyereményhez maga a sors-
jegy még nem elegendő. Hasztalan 
van sorsjegyed, rá vagy bizva a vé-
letlen szerencse ötletére, amelynek 
abszolúte nincs veled szemben semmi 
kötelezettsége. Főnyereményt csinálni 
tehát m é g so r s j egygy : l is derekas 
feladat ; annál hatalmasabb sorsjegy 
nélkül. És Litauszky ur Szarvason 

>i 

meg cselekedte, ü főnyereményt 
csinált anélkül, hogy sors jegye lett 
volna. Ha megeshetik, hogy nem 

_ . _ T A R C . A -

Ad sen)p i t e r i ) an? . 

Láttam egy lapot az Élet könyvéből: 
Álmos tengernek rest, sima hátát ; 
És be volt irva és irtunk rá tovább 
Gondos munkával cifra cirádát, 
Dalos betűket és véres szavakat, 
Mindent, miről az ember álmodik, 
Ugy róttuk, véstük, hogy eldaloljanak, 
Sírjanak rólunk örök napokig. 

É§ történt egyszer, — tán oka sem volt rá -
Nyújtózott egyet a tunya tenger, 
Aztán elpihent, a háta üres volt 
S uj betűket rótt rá az új ember. . . 

Sámuel Vidor. 

OS« 

l 

Ezer napverte kemény diák, ezer élénk 
piros-fehér sapkák, szines dresszek, ifjúság, 
tavasz és Oláh Miklós neve. 

Ez mind egy, égy összeolvadt fogalom, 
legalábbb nekünk, tornász-tanitványoknak, 
akik gyurtuk, acéloztuk magunkát, nékünk 
egy, amint egy a derüzáporbán, boldogsá-
gunkban szemünk előtt a nagy zavartalan 
kék égbolt, amint egy a különböző hangu-
lat-árnyalatokat magába huzó frís verőfé-
nyes színfolt, egy és egy. Nem ok nélkül 
látszik egynek. Oláh Miklós, aki ura volt az 
erőnek, ébresztett fel bennünket erőnk öntuda-
tára. Fejlesztette bennünk az eleven, vérbeli 
életet, a lendületet, az akaratot, a küzdelmet. 

KIADÓHIVATAL: 
IJelh'/py-ut 9. axáintí hnz, hova az elöii/.elési és a hirdetés 

penztk küldendők. 
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húzzák ki a sorsjegyét annak, akinek 
van, mért ne eshetnék meg, hogy 
kihúzzák azét, akinek nincs? 

(J mezőgazdasági fyitel 
az agrárprogrammban. 

M e z ö ga z dasá gi terin eI ésün k, m in t 
a közzétett agrárprogtamur.giegállapitja 
csak ugy állhatja meg u külfölddel a 
ve.senyt, s csak ugy küzdhet meg a 
termelési költségeknek, a munkabérek-
nek szakadatlan emelkedésével, ha fo-
kozatosan belterjessé válik. Hazánk 
mezőgazdasága a kedvező természeti 
erők felhasználásával még nagy a ránya 
fejlődésre képes, de kell is fejlődni, 
ha azt akarjuk hogy a magyar föld a 
foiyton szaporodó népességet p! tartsa 
s e mellet lehetővé tegye az emelkedő 
igények' kielégítését is. Arra kell töre-
kednünk, hogy minden füszáll helyen 
kettő teremjen, hogy a gazda tökélete-
sen kiaknázza a föld termő erejét. Ám 

Ifjuságunk, tavaszunk ' pedig lendület erő-
duzzadás nélkül nem volna egy bevégzett 
egész, mert hiányoznék belőle az életnedv, 
az erő, ami virulóvá változtatja az ifjúságot, 
mi nélkül nincs ifjúság. Eltűnő május soh' 
sem lesz május frisesség, ébredő erő. nehéz 
bimbókat bontó sugárkévék nélkül, emléke« 
inkben pedig ami diák éveink, tavaszunk 
nem tavasz az Oláh Miklós neve nélkül» 
ami symboluma ifjúságiink kitörő, féktelen 
erőforrásának. 

II. 

Oláh Miklós nincs többé. Mozdulatlan 
* 

halott. Szép halott lehet Nagy szótalan 
méltóságos, komor, amilyen az életben volt 
Ö is örökmuzdulatlan, aki egész életén át 
minden apró idegsejtett mozgásra ösztökélt. 
Szép halott lehet. Kemény keblén a tanitvá-

Kapható Szarvason: S á m u e l A d o l f könyv- és papirkereskedésében (Beliczey-ut 9. szám), valamint 
— * mindén nagyobb dohány tőzsdében. — — — — — — — 
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de a termelésnek ilyen magas fokra 
fejlesztése a szakértésen kívül jelenté-
keny pénzbefektetést követel. A befek-
tetésre alkalmas pénzt pedig csakis jól 
szervezett hitel biztosithatja. 

A hitel két féle, úgymint ingatlan 
jelzálog hitel és személyi hitel. A ma-
gyar gazdának ma tulajdonképpen csak 
az előbbi áll rendelkezésére, az is igen 
gyakran terhes feltételek mellett. A sze-
mélyi hitel szervezetéilek kiépítéséről 
kellő mértékben még nem történt gon-
doskodás, csak ujabban igyekeznek hitel-
szövetkezeteink anyagi erejükhöz mér-
ten e hiányt pótolni. Az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezetben tömörü lö, 
egyre növekvő számú mezőgazdasági 
szövetkezetink azonban csak akkor fog-
nak igazi eredményeket felmutathatni 
és hivatásuk szerint a kisember javára 
üdvös tevékenységet kifejthetni, ha 
központjuk anyagi megerősítéséről tör-
vényhozási uton gondoskodunk. 

Legcélravezetőbbnek látszó mód 
erre az, hogy a kormányt törvény kö-
telezze megfelelő nagy kamatmentes 
pénzösszegnek az Országos Központi 
Hitelszövetkezetnél való állandó elhe-
lyezésére, amire minden nehézség nél-
kül módot nyúj tanak a mindenkori 
pénztári készletek. 

A mi a jegybank kérdését illeti, 
a z Országos Magyarországi Egyesület 
ismételten az önálló magyar jegybank 
felállítása mellett foglalt állást. Kellő 
biztosítékot követelt azonban egyúttal 
a r r a is, hogy az önálló jegybank meg-
szervezése alkalmas időben, kellő elő-
készítés után és gazdasági életünknek 
minél kevesebb megrázkódtatása ut ján 
történjék, s hogy ez az önállósitás sem 
állami hitelünkre, sem magán hitelvi-
szonyainkra káros befolyást ne gya-

koroljon, De tekintet nélkül arra, hogy 
a törvényhozás az Osztrák Magyar 
Bank szabadalmának megújítása vagy 
önálló nemzeti jegybank felállítása mellett 
foglal el állást, a magyar gazdatársa-
dalom követeli, hogy a jegy kibocsátó 
intézet szabadalma fejében oly refor-
mok életbe léptetésére köteleztessék, a 
melyek a gazda személyi hiteligényei-
nek megfelelő kielégítését lehetőleg biz-
tosítják. 

Az egyik eszköz volna e célra az 
a programmunkban emiitett kikötés, 
hogy a jegybank alaptökéjének meg-
határozott részéig tartozzék hosszabb 
lejáratú gazdaváltókat is leszámítolni 
egy bejegyzet szövetkezeti cég jótállása 
mellett. Nem szorul bővebb magyará-
zatra, mennyivel olcsóbbá tenné a 
gazda hitelét az ily intézkedés, mely 
tömérdek felesleges közvetítő és uzso-
rás kizárásával ép ugy közvetlenül 
ömlesztené a mezőgazdaság erejébe a 
gazdasági éltető erőt, mint a hogyan 
ezt a kereskedelmi körök élvezik. 

A hitelre szoruló mezőgazdaság-
nak egy másik forrást az ingó jelzá-
loghitel intézményének törvényes meg-
alkotása ugyanis lehetővé tenné a gaz-
dáknak ingó vagyonuk, állatállományuk 
terményeik elzálogosítását oly képen, 
hogy azok az elzálogosítás tar tama 
alatt is birtokukba maradjanak. Ilyen 
ingójelzáloghitel nyújtására feljogosí-
tandó közhasznú szövetkezetek olyan 
időben, a mikor a gazda egyébként 
nem képes pénzhez jutni, reménybeli 
termésére hizlalóba állított állatállomá-
nyára, vagy gazdásági felszerelésére, 
ezek jelképes zálogul lekötése ellenében, 
előleget adnak és mint több idegen 
állam példája mutatja, áldásos módon 

nyok csodálkozó sápadt virága. Hogy is 
kerülhettek ide gyönge, elhulló virágok ? 
Páncél volt e kebel. De ki tudta, hogy alatta 

.a szív oly gyenge. Annyira, hogy ez a sziv 
egyszer meg is ölheti. Oly gyenge, mint 
egy poétáé. Hisz az volt. 

III. 
Május van. Emlékezem. A zöldbeborult 

népkert fölriad egy diáktrombita hangjától. 
Sorakoznak a vörös-fehér inges diákok. 
Peckes, kevély tartású legények. Teljes fe-
gyelmezettséggel katonai rendbe állanak. 
Gyorsan a parancsszó is elhangzik és üte-
mes dobszóra katonai gyakorlatokat látunk. 
Utána lelkes, meleg taps. De ez már ugy 
látszik a következő számnak szól. Forró, 
villanyszerü áram fuf át a nézőkön, feszült 
várakozás az arcokon, a szemekben szikrá-
zik a májusi a r a n y s u g á r . . . és egyszerre 
¿rckarok magasan lengetnek hullámszerűen 
habfehér,, atlasz-selyem övekét . . . a disz-

tornászok a füzér-táncokat mutatják be, A 
zene meg játszik. Mintha egy pillanatra a 
Reményi ihlete járna itt. Zene, csodálatos 
rithmuson épült tán, ifjúság, május: mi kell 
ehéz még: a hatás határtalan. A füzér-tán-
cokat megujráztatják, Ezek az Oláh Miklós 
alkotásai, A tornatanár és a költő alkotásai. 
Különös táncok, mozdulatok, aminőkben 
magyar rithmus-erő, ruganyosság, tempera-
mentum példátlanul nyilatkozik meg, olyan 
táncok, amelyekben minden mozdulat, len-
dület, a kedély, az érzelem, a hangulat ref-
lexe, minden mozdulat, gesztus vonatkozás-
ban van gondolatokkal, érzésekkel. Valóság-
gal könnyüröptü tánc-dalok amelyekben a 
sorok a testnek ritmikus hajlásai, vonalai, 
rímei pedig a lábdobbanások. Oláh Miklós 
szaktudásának, igazi nagy qualitásainak 
ezek a legszebb megnyilatkozásai. Széles e 
hazában járják az ő füzértáncait. S mig e 
táncok hullámzó, könnyed lejtésre hajtják az 

szolgálják a mezőgazdaság hitelszük-
ségletét. 

Az olcsó hitel, a kellő időben 
rendelkezésre álló és e mellett oksze-
rűen felhasznált hitel valóságos áldás 
a mezőgazdaságra, mert parlagon he-
verő területeket termékenyit meg és 
gyümölcsöt fakaszt ott, a hol nélküle 
csak sivár pusztaság maradna. Raj ta 
leszünk, hogy' hitelélelünk fejlődése, 
mezőgazdasági hitelügyünk eladózhatat-
lan kiépítése ily irányban üdvös hatás-
sal legyen egész nemzeti termelésünkre. 

(J szőlő termés 
és az agrárprograrniru 

Magyarország szőlőbirtokosainak a 
száma 450000. A segédmunkások figye-
lembe vételével 670000-re leheljük a 
bortermelésben érdekelt családok szá-
mát. Egy családot átlag négy lélekkel 
számítva, azt látjuk, hogy közel három 
millió lakos jövedelmének egyedüli, 
vagy legfőbb forrása a bortermelés. 

Már ez a számadat is eléggé mu-
tatja, hogy milyen óriási jelentősége 
van nálunk a bortermelésnek, és milyen 
fontos ránk nézve az, hogy termett 
borainkat jól értékesíthessük. 

Sajnos lelkiismeretlen borpancso-
lók óriási károkat okozlak a magyar 
szőlőtermelőknek azzal, hogy hamisított 
italokat hozlak forgalomba és a magyar 
borok hirnevét megrontották, fogyasz-
tóinkat visszariasztották. Kiszámíthatat-
lan kárt szenvedtünk e miatt. 

Csak legújabban kaptunk ' ezek 
ellen hatékony törvényes védelmet az 
1908. évi bortörvényben, mely a pan-

egyik ifjúságot a másik után, csak az alkotó 
marad ezután örök-mozdulatlan . . . . 

IV. 

Mester volt. Igaz tornatanár, aki a 
testi kultuszt, mint tudományágat szakmun-
kákkal gazdagította. Mester: egyszer fején 
rostélyos sisakkal, mellén domború plaszt-
ronnal, kezében csillámló karddal, mint 
oktató-vivó, másszor fején tarajos ércsisak-
kal, kezében vésztjósló síppal, mint úr a 
lángok felett. Mindig más. De mindenütt 
igaz érték. 

V. 

És mindenkinek: tekintély. A fiatal 
tanítványok pedig megcsinálják a hallgatag, 
látszólag komor tanárról a portrait, amely 
merész, nagyvonalakban ivei. Ez a portrait 
az igazi, amelyre a szeretet meleg, forró 
sugara hull. 

Dt, Sámliit Károly. 
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csolásnak és a hamisításnak minden 
fogását büntetésekkel sújtja. 

De alig lépett életbe ez a törvény 
m á r is mozgolódni kezdtek egyes ke-
reskedői körök. Panaszkodnak a tör-
vény szigorú intézkedései ellen, azokat 
a kereskedelem ellen intézett merény-
letnek nevezik s minden erejüket meg-
feszítik, hogy visszacsinálják azt az 
aranykorszakot, mikor az EngeJ-féle 
kereskedők nagy vagyont harácsolhat-
tak össze a borpancsolásból. 

Ezt a mozgalmat, mint a közzé-
tett agrárprogramra javasolja teljes 
erélylyel vissza kell utasítanunk 

A filoxera által elpusztított szőlők 
helyreállítása óriási áldozatokba kerül 
s most, mikor gazdáink a tengernyi 
munká t és pénzt befektették odajutot-
tak, hogy nem tudják boraikat eladni, 
A legfinomabb hegyi borokkal telt hor-
dók garmadája hiába várja a vevőt. 
Nemcsak a külföld vesztette el bizal-
mát boraink iránt, ele a belföldi fogyasz-
tás is romlott. Mert hiába adja a gazda 
olcsón a mustot, a kisfogyasztó mégis 
alig bir tiszta és olcsó borhoz jutni. 
Kap ellenben drága pénzért hangzatos 
név alatt olyan élvezhetetlen folyadékot, 
mitől nem hogy megjönne, de elmegy 
a kedve. A szölőkölrsönökkel terhelt 
gazda pedig majd megfullad a saját 
nyakán maradt borában. 

Ilyen viszonyok között ugy a ter-
melőknek, mint a fogyasztóknak óriási 
érdekük, hogy a borkezelés tisztaságát 
és a forgalomba hozott italok valódi-
ságát a lehető legéberebb ellenőrzés 
bíztositsa. Az erre szolgáló törvényes 
védelmet tehát nem hogy feladnánk, 
söt közérdekből annak teljes szigorral 
való végrehajtását követeljük. 

A borpancsolás ellen védekezünk 
azzal is ,hogy magas vámokkal igyekez-
zünk megnehezíteni a mazsolaszőlő 
behozatalát, mely kiválóan alkalmas a 
borok édesitésére. Az igy édesített bo-
rokat azután hegyi borok elnevezése 
alatt hozzák forgalomba s ezzel hegy-
vidéki termelőinek tisztességtelen és 
tűrhetetlen versenyt okoznak. 

Régi törekvésünk a boritaladó tör-
lése, vagy legalább leszállítása. Ezt a 
követelést fenntart juk a jövőben is. 
Meggyőződésünk, hogy ennek az adó-
nemnek tőrlése utáti nagymértékben 
emelkednéneK a borfogyasztás s á fej-
lődő szőlőtermelés még sok ezer és 
ezer magyar családnak biztosithatna 
megélhetést. A szőlőtermeléssel foglal-
kozók adózóképessége pedig növeked-
nék ugy, hogy a mit az államkincstár 
a vámon elveszít, azt csakhamar a 
réven nyerné meg. 

Minden intézkedés, mely a borter-
melés érdekét szolgálja, tulajdonképen 
a szociális politika körébe vág, mert a 
szőlőmivelésben érdekeltek túlnyomó 
nagy része kisbirtokos, a kiknek gaz-
dasági és társadalmi, helyzetén, javüani 
mindenekfölött álló kötelességünk. 

Kékszemű MeUtta ! 
Aranyhajad hullámaiba 
Érdes karomat ha bevájom ; 
Olyan az, mint egy evezö-rud 
Létem vizén — szőke hajáron . . . 

Olyan szimbólum édes, e kar 
Hajadba, mely elföd véd, betakar — 
Olyan szimbólum, e kar. 

Kékszemű Melitta ! 
Két vaskos karomba fonom be 
Ringó-szál derekad öle lón : 
Olyan az, mint egy vasjegyqiiűrii 
Mit Isten adott nászúnkra kelőn . . . 

Olyan szimbólum, édes, e kar, 
Befon, átkarol, betakar — 
Olyan szimbolum} édes, e. kar. 

Kékszemű Melitta ! 
Karodat karomba ha zárom 
$ csontos mailem érzi a kebled: 
Olyan az mint két szoros láncszem, 
Mit ihlet szent heve verhet . . . 

Olyan szimbólum, édvs, e kar, 
Egybefüz át karol, véd, betakar — 
Olyan szimbólum, édes, e kar. 

« 

Kélcszemü Melitta! 
S ha munka kerék megőrli majd 
Karom robotos éltem-malmán: 
Olyan lesz az mint forró hála 
Szerelmünk győztes diadalmán ! 

Olyan szimbólum, édes, e kar, 
Megáldj átkarolj véd1 betakar — 
Kála-szimbolum, édes, e kar. 

itj. ReUter Ferenc 

H Í R E K . 
— Pártgyülés a Központ-

bán. Az elmúlt vasárnap a független-
ségi párt rendkívüli népes gyűlést tar-
tott a Központ helyiségébén. A párt 
számottevő tagjai mind megjelentek, 
D r . Havi ár Gyula a párt szervezkedé-
séről tett jelentést, Dr. Dáncs Szilárd 
pedig lelkes beszéddel buzdította a 
függetlenségi eszmék hiveit arra, hogy 
a párt jelöltjét, I íaviár Dánielt támo-
gassák, Havi ár Dániel hosszabb beszéd-
ben cáfolgatta az ellenpárt híresz-
teléseit a buzdította a megjelente-

ket az e lvekhez való törhetetlen ragasz-
kodásra. K o v á c s János birú okos 
és larlalmns b< szédet intézett a párt 
lelkes tagjaihoz, mire a gyílU's a kép-
viselőjelölt éltetésével véget ért. 

— Szarvas község állami 
segélye, A városok részére a törvény r 

hozás által megszavazott és« szétosztott 

0 0 0 . 0 0 0 korona állami s e g é l y arra 
indította a községeket , h o g y az á l lam-
tól hasonló segélyt, kérjenek, mivel 
u g y ina/on indokok a községek s gé]ye-
zése mellett is szólnak melyek a tör-
vényhozás t a városok segélyezésére 
késztették. A belügyminiszter Szarvas 
nagyközségének i ly irányú kérelme 
folytán most kimondotta, h o g v a kíván-
ságot nem teljesítheti, mert a 2 . 0 0 0 : 0 0 0 
korona kifejezetten a törvényhatósági 
és rendezett tanácsa városok részére 
engedélyeztetett , más költségvetésiletc 
megszavazott összeg ped ig nem áll 
rendelkezésére. 

— Előadás. A m. kir. álL 
polgári- és elemi leányiskola tanul-
mányi kirándulási és segély alapja 
javára előadást rendez 1910. május 
7-én a városi színkörben a következő 
m usorral : 1. Prologus. M o n d j a : 
Cséke Ilona IV. el. o. n. 2. Virágtánc; 
bemutatják az elemi iskola 1. II. oszt. 
növendékei. 3. Mese. 4. „Rokon." 
Vígjáték. I r ta : Lőcsei Emma. 5. Bé-
kák királya. Tréfás szavalat énekkeh 
Irta: Hackl N. Lajos. 6. Apolló jourt ad. 
Bohóság, Irta: Mársíts Rozina. 7. 
Tavasz ünnepe. Daljáték. Irta: H a z s -
linszky Gusztáv. 

— Hégiségi lelet. A régi leány-
iskola helyén álapásás alkalmával 2 — 3 
m. mélységben a munkások érdekes 
leletekre bukkantak. Ló, szarvasmarha, 
szarvas és juh vázrészei, továbbá 2 drb. 
emberi combcsont, korsófej, ekerészek, 
zablatöredékek kerültek felszínre. Krecs-
márik Endre tan. képk tanár e marad-
ványokat megvizsgálta a lelet régiségé-
ből azt következteti, hogy azok a török 
uralom idejéből származók, még pedig* 
abból az időből, midőn a török által a 
Körös partján épített palánkért a ke -
resztyénség többször összetűzött a török-
kel s egy ily össze tűzés alkalmával a& 
ellenség által leölt jobbágy házi állatai 
s gazdasági eszközei kerültek a földbe 
rendetlen összevisszaságban. 

— Önyyilhossag. Kovács 
Jánosné, Litauszky Mária szarvasi 3ft 
éves földmives asszonyt halálba ker-
gette súlyos és gyógyíthatatlan szívbaja. 
Kondorosi tanyáján e hó J 9-én felakaszt 
totta magát. Mire észrevették halott 



— Lopás, F . hő 19-ének éjjelén 
Delhrtnvi Béla Belícvzev 7 szám alatti 
lakására ismeretlen tettesek behatoltak 
és nyitva hagyott kamarából mintegy 
100'korona értékű ruhaneműt elemeitek. 
Az áronnal megindított nyomozás a 
ruhák legnagyobb részét megkéri tette 
és a tettesek elfogását is valószínűnek 
igéri. 

— 1Xwigvm*$miy» A szarvasi 
ág. h, ev. tanítóképző intézet önképző-
köre május hó 4 én az Árpád szálló 
disztenné ben nagysz ahá su barigverseny t 
fog rendezni tánccal (gy bekötve. A 
meghívók már szétküldettek, Á rendki-
vül élvezetesnek Ígérkező hangverseny 
iránt áItalános érdék 1 ödés nyiivánu 1 
mindenfelől s remélhetőleg a legkedve-
sebb májusi mulatságok közé lesz sorol-
ható. 

•— Tiiz. Öcsödön a rnult hét 
szom batján Izbéki G. Lajos házában 
tűz ütött lei. A tető egészen leégett. A 
kár mintegy 800 korona, mely biztosí-
tás utján megtérül. 

— TJj postaügynökség. A 
nagyváradi postaigazgatóság a nagy-
szén ás-uj pusztai pos taűgy n ökség veze-
tésé vei Kéry József állami tanítót 
bízta meg. A község azon kérelmét, \ 
hogy a postaügynökség Kiscsákó va-
súti állomáson létesíttessék, a kereske-
delmi miniszter szolgálati és egyéb 
szempontokból nem teljesítette. 

— Iparoktatási szakfelü-
gyelet. Szűcs Izsó nagyváradi iparis-
kolai igazgató, mint az iparos tanonc-
iskolák kerületi szakfelügyelője április 
23-án meglátogatta a szarvasi iparos 
tanonciskolát, átnézte a tanoncok raj-• * 
zait, Írásbeli gyakorlotait, számtani fü-# 
zeteit, meghallgatta az iparos tanonc-. 
iskolai tanítást s a tantestülettel érte-
kezletet tartott. Az értekezleten meg-
tette az iparoktatás gyakorlati irányára 
vonatkozó javaslatait. A szakfelügyelő 
elismerését fejezte ki az igazgatóm k 
az iskola rendes vezetése, a tantestü-
letnek lelkiismeretes kötelesség teljesí-
tése, s a községnek mint iskola fen-
tár tónak áldozatkészsége iránt. Megbízta 
az igazgatót, hogy a tantestülettel 
egyetérlőleg hassanak oda, miszerint 
íi, rajztanítás célszerűségi szempontból 
vásárnap délelőtt tartassék, a közisme-
ret i osztály októl függetlenül el k ül<;~ 
iiítve, a ra jz ügyesség szerinti csopor-
tosítással vezetessék, s amennyire csak 

kivihető a szakrajzot arra képes, az 
illető iparágban gyakorlatilag is jár tas 
iparosok oktassák. E tekintetben maga 
a szakfelügyelő is érintkezett is a tech-
nológiai muzeum tanfolyamait végzett 

Szűcs József cipész és Szlovák Mihály 
szabó iparosokkal, akik a legnagyobb 
készséggel ajánlták fel közreműködé-
si! ket* Minden, esetre örvendetes hala-
dásnak a jele ezen körülmény s a jövő 
iparosa-ág érdekében óhajtandó, hogy 
az összes iparosok érdeklődést tanúsít« 
sanak az ipariskola Iránt, legeínő sor-
bán azzal, hogy tanoncaikat rendesen 
és «pontosan küldjék az iskolába, 
Szűcs szak felügye I ő n ek a n i egj el e n^se 
igei) jó hatással volt a tantestületre, 
kiváló szakértelme, a gyakorlati élet 
alapos ismeretére valló javaslatai még 
nagyobb érdeklődést munkakedvet 
keltettek az ípai iakol ai in i é lmény 
iránt. 

i 

— Párbaj a pusztán. Idősb. 
Gere Lajos öesmli magyar a mult év 
október 20-án felcsa pott Iiha pászt or-
liuk. Jelentékeny iiagAságu iibnseregét 
kihajtotta a pusztára és gyönyörködött 
benne, hogy a gágogó jószágok mi-
lyen jó étvágygyal -csipdesilc a friss 
fűszálakat. M urengéM'ből egyszerre 
durva hanic víhSatolta fel : 

— Nem tudja kend, hogy itt 
•nem szabad legeltetni ? 

Gere odanézett. Cstkö Béni állott 
I előtte, a mezőőr. 

— Mért ne szabadna? — Tála-
szolt hetykén Gere. — ez a puzsata 
mindenkié. 

-— D e nem ugv van ám hanem 
vagy zálogot adjon kend, vagy behaj-
tom a libákat a községházára. 

— ^Hajtja be a. . . . 

Csekő hirtelen közbevágott, mielőtt 
Gere elmondhatta volna a mondókáját 
Keményen összeszólalkoztak, aztán öl-
re mentek. Gere erősebbnek bizonyult 
mert földre teperte a csőszt és alapo-
san elnáspágolta. 

Hatóság elleni erőszak bűntettével 
vádolta a kir. ügyészség az öreg Ge-
j ét. A törvényszék a'/onban a bi/onvi-
tás kiegészítése céljából megkureste a 
járási főszolgáhirót, hogy Csekő föles-
ketett mezőőr-e ? A vá'asz az volt, 
hogy nincsen fölesketve. A törvény 
értelmében pedig az eskü né'kül köz-
alkahnazottakat nem lobet hatósági 
személyeknek tekinteni* Ennélfogva a 
birós% Gere Lajost a vád ától fel-
mentette. 

— S z a r v a s o n órák és éksze-
rek legolcsóbban beszerezhetők Ö2V. 
LESZICH KÁLMÁNKÉ Órás és ék-
szerész üzletében (Uéthy^féle ház) 
a főgimnázium közelében, Nagy raktár 
mindennemű órákban és ékszerekben. 
Javítások pontosan és lelkiismeretesen 
eszközöltetnek. 4— 

.— A gyerinelcnap ok. Az 
országos gyermek védő liga központ i 
b i mU sága fel 1< érte A m brus San dor 
alispánt, hogy a gyermeknapok me-
gyei rendezését vállalja ismét magára* 
A gyermek napokat községen k éi ií: a 
helyibizottságok fogják előkészíteni, 

— Természetes jég. A köz-
ségi jéggyár felépítéséig előáll6 nagy 
jég^züksegietet elégíti ki a Grünwald 
cég által a Tá'rából rendek természe-
tes jég'., meV uiindni reggel 5-ttfl 6 
óráig nevezett cég üz 1etbelyis¿gében 
kapható. 

— A jegyzők és segéd jegy-
zők nyugdija. A jegvzői nyugdíj-
jszabál y rendele ti) c* a b e I ü s> ym in is/, ter 
műdositnsokat kíván bele vinni s csak 
azután erősíti meg. K mó<l f nsolc 
közül legfontosabb nz, hogy a*<»k a 
jegyzők é* segíkljegvzök a vármegyei 
nyugd»jegyt*síllelnek tagjai m-m lehet-
nek, alcik oly községekben teljesítenek 
közszolgálatot, amelyeknek községi 
nyugdíjintézetíik van. 

— Lopás. Rácz József 17 éves 
szarvasi cigányfiú 1909. évi október 
hó 24— 25-ikft közötti éjjel Krausz 
L j o s óc*karuha k-resk edő, szarvasi 
lakos birtokából a kamara nyilásán 
történt bemás/ás után 2 nadrágot, 2 
kabátot, 1 köpenyt, 1 mellényt és 2 
üveg befőttel ellopott. Lopás vétsége 
miatt csupán dorgilásra ítélte a biró-
ság} mert kitűnt, hogy éhező családjá-
nak vett a lopott tárgyak árán ke-
nyeret. Az Ítélet jogerős. 

— Miíhimző tanfolyam* 
A Stnger Co varrógép részvénytársa-
ság által városunkban rendezett mühim-
zési tan folyt, in e hő 19-én megkezdő-
dött és már ezideíg is oly annyira nagy 
a tanfolyamon résztvevők száma, hogy 
fényes bízonyitékául áll i thatjuk oda, 
hogy az eredeti Singer varrógép 
becsét és sok o'daluságát mind jobban 
és jobban megismeri a közönség. A 
Singer varrógépeknek az a legújabb 
seiüHtiója, hogy harisnya sioppolásra is 
alkalmas, méginkább fogja \ i 'nghirüvé 
tenni e varrógépeket. A tanfolyamon 
jelentkezni íuég mindig lehet. 

— A Szépség» Minden hölgynek 
legfőbb vá^ya^ hogy szép legyen 
$ 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, 
hogy igen bosszú idő kell ahhoz, 
míg ismét helyrehozza. Köz tudomásu , 
hogy biztos és ártalmatlan szer az arc 
szépítésére és a szépség megőrzésére a 



0. április 24. s z a r v a s é s v i d é k e 

Földes—féle Margit orénie. Ess a világ-
hírű szépícöszer a l á r á — 5 íj api haszná-
lat után teljesen áfalakítja az arc bőrét, 
eltünteti, a Szeplőket, Máj foltokat, kiüté-
seke t, bőratkát nviíeszert, az arc ide-
ális szép, üde és i f ja lesz. Ára : kis 
tégely 1 korona, nagy tégely 2 korona 
minden gyógytárban ő>s drogériában, 
póstán küldi: G-utori Földes Kelemen 
gyógyszerész , fvract. 

A budapesti M. Ku\ Tudomá-
nyos Mgyetem II, belgyógyászati 
¡klini káj án végzett kíséri etek alapján 
meg lett állapítva : 1. hogy a Budán 
ere d ö Iferen cz József-k eserüviz 
szilárd alkatrészeinek mennyisége ugv 
viszony)ik más vizekéhez, mint a 4- a 
3 - h o ^ Tehát mig más vízből 2 0 G - 2 5 0 
firammot adunk egy adagra, a Ferencz 
Józaef-keserüvizből már 150-170 gramm 
elegendő. 2, A j,Ferencz Józsefu~víz az 
étvágyat növeli és alkalmazása után a 
bélüuzamban semmi kellemetlen utóba-
ítáá vissza nem marad. 

E rovatban közlu Itú kéri nem vállal felelősségűt a szcrk. 

A nálam történt betörés kiderité-
séb en a csendőrségnek eredményes 
működéséért a legmelegebb köszönetein 
nyílvánitom. E betöréssel kapcsolatban 
Pethö Mihály sütemény kihordó nevét 
is hírbe hozták, miután ő teljesen ár-
tatlan, az igazságnak megfelel őleg tu-

-domásáfa adom ezt a közönségnek, 
nehogy az ártatlan, becsületes ember 
egy percig is gyanúba máradjon. 

Szarvas, 1910. április 21. 

Dethányi Béla, 

A/; esküdtbi r í súgókról szóló 1896. 
<ívi XXXI1L t.-c, 9. értelmében 
ezennel IcöHiirré tétetik, hogy a köz-
ségben (s balarában lakó minden 
férfi, aki magyar honos, a folyó év-
ben 26 évet betölti, de életének 70-ik 
évét tul nem haladta, a magyar nyel-
vet érti, azon írni és olvasni tud és 
évefikétit legalább 20 korona egyenes 
állami adót köteles fizetni, amennyi-
ben pedig időleges adómentességet él-
vez, 20 korona egyenes állami adónak 
megfelelő értékű vagyonnal bir, továb-
b i a z adózásra való tekintet né lkü l : 

köztisztviselő, lel kész, a magyar 
tudományos akadémia tagjai* tudor, 

-okleveles tanár, ügyvéd* mérnök, épi-
i é sz , hajóskapitány, gazdász, gyógysze-

i rész, vegyész, erdész, bányász, tani tó, 
Hebéxz, állatorvos, valamint az, aki 
felsőbb művészeti, vagy más felsőbb 
szakiskolát elvégezte, végül a ki a kö-
zépiskolai záró vizsgát letette, május 
hő 1-től 8-ig bezárólag terjedő időben 
a hivatalos órák alatt, az esküdtek 
alaplajs t romábi való felvétel végett al-
ulírott összeíró bizottság előtt szemé-
lyesen vagy mcghatalm ózott által is 
megjelenhetik. 

Szarvason, 1910. évi április 
21-én. 

Az elöljáróság nevében: 

Kollár Lajos s. k. Kovács János s. I 
zti. bíró. 

m%| 
A me/-őgrizclasá^ról és inezoren-

dőrségről szóló 1394. évi XIL t. cz. 
51. §-ának pontos végrehajtása tárgyá-
ban a m. kir. földmivelésügyi minister 
36451 —VII.-I. sz. alatt kibocsájtott 
rendelete $ az ehhez csatolt és az aran-
ka ir tására vonatkozó utasítás értelmé-
ben közhírré tétetik, hogy a község 
területén az itteni éghajlati s r endes 
növény fejlődési viszonyokhoz képest az 
aranka irtást f. évi május hó 31-töl 
június hó 10 ig eső napokon kell vég-
rehajtani, 

Felhivatnak mindazon kisbirtokos 
és kisgazdák, a kik a község területén, 
eladásra lóhere vagy luczerna magot 
termelnek, hogy a fölmivelésügyi mi-
niszter urnák idézett rendeletével együtt 
kiadott irtási utasítására figyelemmel, a 
mely utasítás teljes szövegét a község-
házán megtekinthetik, a fent kitelt na-
pokon eszközöljék. 

Az a birtokos vagy kisgazda, ki 
az i i tásra vonatkozó rendelkezésnek ezeu 
hirdetményben foglalt időben nem tesz 
eleget, az 1894, évi XII. t.-cz. 95. §-a 
szerint kihágást követ el és 100 koro-
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntet-
tetik. 

A községi elöljáróság az összes 
lóherés és liiczernás földeket az irtásra 
kitűzött Ivitáridöt követö 10 nap alatt 
kiküldöttekkel fogja felülvizsgálni s a 
mulasztókat az eljárásra illetékes ható-
ságnak jelenti be. 

A ki a nieghatározott időben az 
irtást elmulasztja, a helyett a bünteté-
sen kívül az irtást a községi elöljáró-
ság a mulasztó költségére fo^ja elvé-
geztetni. 

Szarvas, 1910. évi április hó 
21-én* 

Az elöljáróság nevében : 

Kollár Lajos $. A\ Kovács János s, k, 
főjegyző, biró. 

ö n y ö s 

(vasúti állomás 
é í o 

igen olcsón és 

i i i 

Halmí és szomszéd határban 
vannak u, m. 400, 443. 

pénzzel azonnal átvehetők 

a kiadóhivatalban. 



6 \ SZARVAS ÉS VíDÉKK 1910, április 24. 

Érvényes 1909, okt 1-től. 

Mezőtúr 
Szarvas 

e. 

éi'k. Kisszénás 
Orosháza 
Mezőhegyes érk. n. 7'55 

2 29 n. 
3 1 5 >, 
3*27 „ 
4'14 „ 
5 35' íi 

12-15 n. 
1-03 é, 
1-27 „ 
212 „ 
3*26 „ 
5*40 „ 

5*40 
6-28 
6'38 
7-25 
8-40 

Mezőhegyes ind. — n 
ind. ő. 5*55 ,, 
érit. n. 7'18 

8*24 „ 
8*44 „ 
9-30 „ 

Orosháza 
Kisszénás 
Szarvas 

érk. 
t) » 

9'18 é. —• -
.1*17 „ 6 07 

7-16 
813 
8.23 
9-10 

1 í j u „ 
1 4'1 ^ 

2*30 „ Mezőtnr 

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

r»Hi é. = éjjelt, n. == nappali j 

£ 

akinek éjjel - nappal szün-
telenül vlszketegsége van 
s nyugalmát, aIvasát és 
sokszor társadalmi létét 
veszélyezteti, az sajnálatra-
méltó. Ámbár ez csak bűr-
ingerlésre miitat, mégsem 
létezett czideig oly szer cz 
ellen, ami ennek a kinos 
helyzetnek véget vetett 
volna. Hetek sőt hónapo-
kon íil ezen bajban szen-
vedők kétségbe vannak 
esve, testileg s lelkileg 
megtörve, képtelenek tár-
sásagban mozogni-Sokszor 
csak egy kis pontot képez 

á bőrön, amely rettenetesen viszket s a vakaid 
ujjat ünkiviiletlenül magához készteti. Ez rendesen 
a kezdete s rosszabbodó viszket egségre vfczet. A 
víszketegség okai még eddig nem lettek kikutatva, 
miután azonban a betegség jeleinek tcfcínthető, 
ugy minden i lyen esetben ántugy Is ax orvosi 
tanácsra kell hallgatót. Sok orvos S viszketeg-
betegek küiünösen hangsúlyozzák a Zucker-fő le 
szabad* gyogyszappaii kedvező .s gyors haíá«íít. 
A vastag fehér hab ezen szappan által előírás 
szerint alkalmazva, azonnali ¿nyhülést S a vísz-
ketegség beszüntetését hozza magával, ugy. hogy 
végre teljesen elmúlik. Ezen idegbántó bőrböjt a 
Zuclker-fóle szabad, {yógyazappan Segélyével 
egyszerűen s a legnagyobb remenynyel el lehet 

távolítani 

A megrendelésnél a következő különbségre kell tígyelnit 
Zucker s z a b a d . 35°/0-os f y i g y i z a p p a n j a a lég-
hathatósab s legnagyobb, uairabjá 2 kor. 50 fiit 
Zucker szabadé lS%~mm gyógy s z a p p a n j a , ha-
tásában s mennyiségében gyengébb. Darabja l kor. 
Ehhez való Zu©k o o h-krém (zsirtalanitő) a bőr-
krémek gyöngye. Egy tubus ára 2 kór. 50 ÍJ!)., 

kis tubus 1.25 kor« 

Kapható: 
Mezőtúron: Gbllner Hugó gyógyszer-

ahr un. 

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

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

m I wr 

nyitottam, Elvállalok imndeimeráü orvosi műszerek, ollók, beret-
va k kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés és a kéxes ipar terén több nagy műhe lyben 
szereztem, nyugodtan állithalom, hogy e téren a versenyt bárki-
vel is felvessem» Műszerek, kések, ollók javítását és élezését a 
legjutányosabban és a megrendelésnek megfelelően eszközlöm. 

Szíves pártfogást kérve tisztelettel 
F r a p k ó A i )d rá£ késes és műköszörűs. 

'V'<Y/\ 

LUl: 

G l ó b u s 
legjobb Fe'mtfszlitó a világon 

— Rendkívül életrevaló, kipróbált, 
modern intézményt ajánlunk tisztelt olvasó-
nk szives figyelmébe a Budapesten VUL 
Főherceg Sandor-utca 30-ik száma alatt fen-
nálló Magyar Otthon penzióban. Évek óta 
általánosan kedvelt, pompásan bevált családi 
szálló ez, ahol mérsékelt napi áron, (mind-
össze három koronáért is és fokozatosan 
feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, szépen 
bútorozott külön bejáratú szobákhoz lehet 
jutni. Vidékiek, akik rövidebb-hosszabb időt 
kívánnak a fővárosban tölteni, szórakozás, 
vagy üzleti ügyek intézése végett, a Magyar 
Otthon barátságos hajlékaiban nyugalmasan 
berendezkedhetnek. Csoportos jelentkezőknek, 
utazóknak, turistáknak* hivatalnokoknak és 
más hivatásuaknak még kivételesebb kedvez-
mény jár ki. Iskolák vakációs, tanulmányi 
kirándulásai számára egyenesen megbecsül-
hetetlen a Magyar Otthon 1 4-—1Ö 

Villamos világítás! Tükrös szekrények! 

^ ö l E e s - f é l e 

hogy arca tiszta, üde és bájos 
legyen 1 

A FÖldes-féle Margit réme a fő-
rangú hölgyeknek is kedvenc szí'pitő 
szere, az egész világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeállítá-
sában rejlik, a bőr azonnal felveszi és 
kiváló hatása már pár óra alatt észlelhető. 

Mivel a Földes-féle Margít-Cré* 
m e t utánozzák és hamisítják, tessék ere-
deti védjeggye l lezárt dobozt elfogadni, 
mert csak iiven készítményért vállal a 
készitő mindennemű felelősséget. 

A Földes-féle Margit-Créme ár-
talmatlan, zsírtalan, vegytiszta készítmény. 

A bor mindennemű tisztátalanságát, 
szeplot, pattanást, miteszert, máj-
foltót, ráncokat stb. gyorsan és 
biztosan eltávolít, Nemcsak az arc-
bőr, hanem a nyak, váll és kéz fe-
hérítésére és szépicésére is legal-
kalmasabb. Nagy tégely 2 korona, kicsi 1 
korona minden gyógytárban és drogériában. 

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

Kapható Szarvason : 3—7 
Miklós Pál, Bugyis Andor, és 

Gsábrády János gyógyszertárákban. 

Özv. T a j b e r G u s z t á v á é n a k Ill-ik 

ker. Petofy-utca 7 szám alatti háza elköltö-

zés miatt szabadkézből eladó esetleg bérbe*, 

adó. 3—3, 

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

Kirándulásokon, spórt-toürákon, hadgyakorlatokon kitilhö szolgálatot tesz. 
Bármely vízben oldva kitüno limonádét ad. 

Késziti: KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész krÍBtá^I?L0,lád6 Szabadkán. 
3—25 Kapható : F l o i o * i J t J ó a o o f m ó úrnőnél Szarvason. 
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Müveit és okos ember nagy súlyt helyez a 
•fogápolásra, mért annak elhanyagolása nem-

csak szépség hiba ha-
nem egyben undorító 
szagot ad a leheletnek. 
Szákorvosok egyöntetű 
véleménye szerint a 
heteg fog további rom-
lását megakasztja, a 
száj üreget szagtala 

"Jiitja s a fogakat gyönyörűén fehéríti a 
Sztfaka-féle Mentből fogszappan. Kapható 

-gyógyszertárakban 1 korért. 3 darabot bér-
mentve küld 8 korért 3—4 
Sztraka gyógyszerész MohoL 

¿Kapható S z a r v a s o n : (Medveczky utóda) 
M i k l ó f P á l gyógyszertárában. 

4 0 k o r o n á t ó l , 

WW 

t ó i k e z d v e 

KÁROLY 
ES 

Budapest, IV , Ferenczíek-tere 2. szám. 

i 

1 
i 

B1 

I 

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

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

3 - 5 
Kapha tó : 

Kovácsik Károly 
fűszer kereske&és&bcn 

Árpád szálló SZARVAS Árpád szálló. 

w\ 

Húszar A-
lakás , hulóro'/ott K/.ól a, üzlethelyiség, 
fővárosi és vidéki íuüatian vétel-ela-
dási és h i t d e u s i i rodája, B ű d a p t S t , 
Z r i o y i - ú t c z a L ¿ r c S b a i Q p a l o t a . 
Külön osvtaly ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, eladására, cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett útbaigazí-
tást , felvilágosítást ad. E czélra külön 
infotmat iós osztálya van. VálaSzbt-

ré Légtnegí)izhatóbb vállalat, Eláö 
rang a aj itniatok. 

Cim a kiadóhivatalban. 

\ 
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Gyoma. SZARVAS. Kondoros. 

Hibás lábaknak a 
| legipszelését elvál-

lalom. Utána helyes 
czipök müizléssel 

keszittetnek el. 

El&őr?i)dü í2ÍpéSzÜ2let (az Árpád bazár^helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból müizléssel készített modern svabásu czipök kaphatók. 

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

lönös gonddal és izléSKel készíttetnek eh 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miut; n a 

N«gy Mélt. Magyar Kír. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

taáiyoztaro a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

TiSztá, fií)OTí) fpodQri} n?üi>ka az irányelven} . 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
cz ípé&z t i>estcr . 

Jó meghallgatom Cs e'hiszrai lm vess: 
azokból az tllaíszerekhől melyek 
L1TAUSZKY PÁL fodrász teleiének 
ki rakat áh a n 1 ál 11 a tó k. 

E»y telj user i uj üzleti 

es egy 

szabadkézből 
r _ . ^ r 

— Cím a kiadóban. 

S c h w a r t z Z a k a r i á s grant-, sye -

nJt, márv&nysi remiékek valamint épí-
tészeti kövek raktárát a Lusztig-féle-
házból áthelyezte a Kossuth Lajos-ut-
cába, a Klein és tSchlesinger fatelepére. 

Alapíttatott 1880-baji. T e l e f o n s z á m : 16. 

S Á M U E L A D O L F 
• - f . r papír- es 

k j u n . R Y A S 0 N , Beliczey-ut 9. szám 

Könyvnyomdámban 
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. 

i 
Könyvkötészetemben 

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

áfáit köttetnek be. 
Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

i 
Könyvkereskedésemben 

kaphatók az összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, író- és rajszerek. 

* 

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

eszközöltetnek, 

„Szarvas és ti 

m 

u 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason. 
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