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TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : 
Beliczey-ul D. hovu a lap szellemi részét illető közlemények 

ktiidendcík, 

Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. 
Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 
m 

Felelős szerkesztő ; 

Sámuel Andor. 

KIADÓHIVATAL: 
Beliczoy-ut 9. számú ház, hova az előfizetési és a hirdetóai 

pénzek küldendők. 

Előfizetési dij; Egész évre 8 K. Fél évre 4 K 
Negyed évre 2 K. Egyes szám ára: 20 fillér 

Minap egy huncut kis levelet kap-
tunk egy helybéli kis lyánytól és ezt a 
liuncutságot tetézte, hogy az a kis lyány 
olyan kis lyány, aki maga is bűnré-
szese a levelében leirotlaknak, de ez 
nem gátolja meg, hogy a leggonoszabb 
módon ne csúfolkodjon azokon, akik-
nek a bűnözését oly szívesen hallgatja. 
A kis lyány a szarvasi fiatal embe-
rekről — erről szól t. i. a levél — 
ezt irja : Borzasztó mulatságos, ahogy 
kelletik magukat velünk kis lyányokkal, 
kacérkodnak, leveleket váltanak, ize-
Deleket küldenek, s ugy intim kednek 
és konfidenskedni'k velünk, mintha 
már igazán nagy, nagylyány lenne a 
nevünk. S hogy az a huncut kis lyány 
miket ír még, azt már le sem merjük 

irni, mert kikaparnák mind a kettőnk 
szemet és nekünk is igazunk volna, 
nekik is. 

* 

Még nagyon emlékezetünkben él 
az az idő, amikor lábán vette meg a 
kereskedő a fél orsMg gabonatermését, 
kiszúrván a gazda szemet néhány száz 
koronányi előleggel, ugy hogy az iga-
zán nem látott tovább az orránál, el-
vesztegette a drága termést, a keres-
kedő pedig, akinek ezáltal módjában 
állott a (egkitérjedettebb arbitrális, kétsze-
res-háromszoros nyereséget söpört be. 

Ausztria és néhány más állam már 
előbb okult mint mi és kizárta tőzsdéi-
ről a határidős üzletet. A mi soisunk 
azonban annál szomorúbb lelt, mert 
azok akik Ausztriában és a külföldön 

elvesztették maguk alatt a talajt, ügy-
nököstül, cenzálostul együtt nálunk te-
lepedtek meg, ahol még szabad volt 
és ma is szabad a vásár. Éppen az a, 
körülmény az, melyet a határidős üzlet 
lovagjai a leghatározottabb fegyverül 
használnak fel intéző köreinkkel, kor-
mányainkkal szemben, port hintvén 
szemükbe azáltal, hogy plausibilissé 
teszik, miszerint óriási financiális meg-
izmosodás rejlik abban, hogy ezek a. 
nagy tőkepénzesek nálunk telepedtek 
m^g. Mi azonban őszintén megvalljuk* 
hopy sokkal jobban szeretjük a Van-
derbilt-Gladis-féle betelepedőket, mint 
ezeket a pénzeszsákokat, akik igaz,, 
hogy tekintélyes tőkét hoztak magukkal,, 
de az csak arra szolgál, hogy a *föld-
mivelö Magyarország verítékén szapo-
rodjék s ha elkövetkezik maholnap a. 
várva-várt idő, a határidösüzlet eltör-
lése: meggyarapodva vándoroljon ismét-
más országba, más vidékre, ahol még 
a papirosbuza termelésére is akad talaja 
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I r ta : vasadi BALOGH GYÖRGY. 

Poros, kopott minden. Félkörben ülnek 
a birák s mindenik unottan, fáradtan tekint 
az előttük álló vádlottra, ki szegényes öltö-
zetében, földre szegzett szemekkel, megtör-
ten, halk hangon beszél, 

„Ugy volt, Tekintetes Uraim, a mint 
a tanuk beszélték, minden; szórói-szóra. 
Nem védem magam egy betűvel sem, meg-
öltem az intézőt szántszándékkal," 

Elhallgat. Kitekint az ablakon az ón-
színű, felleges égre, szemébe kOny tolul, 
mélyet sóliajt. 

„Régen volt már. A napokat, heteket 
sem tudom. Azóta a sötét börtön a helyem; 
csak a lelkem kínzott folyton, a testem ten-
gődött, nem élt. De nem b un vád, hanem a 
lelki fájdalom miatt. Elmondok rendén min-
dent . , . 

„Szép fiatal feleségem volt. Nagyon 
szerettem. Oh, ha le tudnám irni azt a 
szépséget, azt a fekete szemet, piros ajkat I 
Hogy szeretem még most is azt az asz-
szonyt!" 

A visszaemlékezés boldog pirja lobogott 
arczán, szeme ábrándozva tekintett a messze 
távolságba . . « 

„Szegények voltunk, de megelégedettek. 
Én napról-napra mentem a határba s fütyö-
részve jártam négy fehér ökröm után. Ha 
madárdalt hallottam, azt hittem, még az is 

az én boldogságomat dalolja. De hamar 
vége lett, de linmar." 

A szava elakadt, arczán a régi eltűnt 
boldogság visszfénye derengett. 

„Tavaszon történt. Én kinn szánto-
gattam a tavaszi vetés alá s mig barázdát 
hasítottam barázda után, elgyönyörködtem a. 
magas kék égben, a pacsirta dalában. Ugy 
délfelé kifogtuk a jószágot s ballagtunk be 
majorba. Az ökrök egymás után mentek, 
szép lassan, éu meg a többi cseléddel be-
szélgettem." 

„Könnyű neked, Peti, szólt az egyik 
szép feleséged van." 

„Van bizony, feleltem büszkén, még 
hozzá csak nekem szép az, senkinek másnak."* 

„Nem-eV Azt csak te hiszed! Tetszik 
az az intézőnek is." 

Kapható Szarvason: S á m u e l A d o l f 
— — — — — — — minden nc 

és papirkereskedésében (Beliczey-ut 9. szám), valamint 
dohán v tőzsdében. 



SZARVAS ES VIDÉKE 

¿orozata lejár, ni ég jő\a! többre 
rúgni és nem egy szomszéd pök és 
liszt keres ke cl ö jut koldusbotra, A m a-
gyar pék« k és liszlkereskedök nem ug-
rói lak be, ők c-ak annyit vásárolták, 
amennyit e szükségük volt, mert őket 
már éppen ugy mint a magyar gazdá-
kat óvatosságra tanította a p ipiros-
buza- és papiroslisztláz. 

Igaz, hogy a malmoknak ez c*ak 
rekompenzáció azokért a veszteségekért 
amely őket érte pár év előtt hasonló, 
de ö rájuk balul kiütött körülmények 
közölt. Azonban ennek korántsem örül-
hetünk, ujjonghatunk és azt hiszem, 
hogy a malmok vezetősége és részvé-
nyesei is sok vat nyugodtabban alud-
nának, ha nem kellene nekik is, a börze 
papirosbuza széde'gése következtében, 
hasonló papirosliszt-va ban kot játsza-
niuk, hanem nyugodtan, megfelelő pol-
gári haszon melleLt bonyolíthatnák le 
üzleteiket. 

f o g y a s z t á s i s z ő p e t ^ e z e f e k 

a l^ulíura szolgálatában. 

A fogyasztási szöve tk rzHek kulin-
rális h ivatását nagyon sokan szeretik 
kétségbe vonni , pedig a való élet min-
den n a p rácáfol a kétkedőkre, Legu-
tóbb is oly dologról ad hirt a napi 
sa j tó , ami világosan bizonyil ja , hogy a 
fogyasztási , hitel és egyébb szövetke-
zetek helyes vezetés alatt egy-egy köz-
ségnek n e m csupán gazdasági téren 
való e lőreha ladására szolgálnak, h a n e m 

igazán nagy szolgálatára lehetnek a 
kuUuráuak a nép nevelésnek. • 

Az eset a következő. Leszéte Nyit-
ravármegyének egy kicsiny tőt ajka 
községe. Ebben a községben Bielicky 
Jusztin esperes plébános kezelésére 
n^h'iny év előtt a Hangya" köteléké-
ben megalakult a fogyasztási szövetke-
zet, Üzleti szempontból is egyike a 
legjobb szövetkezeteknek, jóformán az 
egész falu népének fogyasztási szük-
ségletét elláíjd. Forgalma évről-évre 
emelkedik, mérlegét ezidén is, — nem 
túlságos, de igen szép nyereséggel zárta. 

Az alapszabályok érteimében a 
fogyasztási szövetkezet nem fizethet ki 
tagjainak fi «.vnál nagyobb osztalékot. 
Ezért a fogyasztási szövetkezetek, ha 
az alaptőke 5 %-nál nagyobb a nyere-
ségük, azt a tagok közt bevásárlás 
arányában szokták feloszlani. A leszétei 
szövetKezetnek J 32ü korona ily felesle-
ges pénze maradi, amely azonban nem 
kerüli IVIo-zlasia. A kö/avülésen felállt 
a szövetkezel érdemes elnöke, Bielicky 
Juszt in esperes p lébános a az : az in-
(1 IványL tette az igazgató-ág n e v é b e n 
uogy miu tán a kerület több községé-
ben iskolák épité<e vált szükségessé s 
a községekre amúgy is elég sok t ehe r 
nehezedik s vé^iil, mert a szöve tkeze-
leknek amúgy is egyik célja a n é p n e -
velés n e m e s üuyét minden téren er-
kölcsileg és anyagilag gyamoli tani , — a 
szövetkezet tagjai a felesleget és a 
szövetkezet jövőben várha tó eset leges 
nyereségei t is a ján l ják fel i skolaépí tés 
céljaira. 
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Igaz, hogy a szövetkezeti rak!árak 
és egyéb nem várt nehéz fordulat, az 
utóbbi években némileg határt szabott 
a papirosbuza szédelgésnek és ma már 
a buzakereskedök legnagyobb része 
két kézre fogja a panaszt és azt 
mondja, hogy megélni nem lehet, mert 
a gazdák minden vidéken (a kereske-
dők szerint indokolatlanul) visszatartják 
a búzát és egy-egy uszály rakomány 
búzát három négy állomáson kell ösz-
szeházahii, minden métermázsáért (a 
kereskedő szerint indokolatlanul) magas 
vidéki napiárakat fizetni, ugy hogy alig 
marad mellette nyereség, az arbitrázs-
ról pedig szó sem lehet! Persze, akik 
hozzá voltak szokva a száz százalékos 
nyereséghez, azoknak részére a rendes 
polgári haszonnak megfelelő százalék 
kevés. 

Hogy mekkora pusztítást okozott 
a papirosbuza még a közelmúltban, 
arról egyedül számottevő iparunk, a 
malomipar is lanuskodhátik, amelyre 
csak pár év előtt, igen nehéz idők jár-
tak és néhány, a szerencsétlen papiros-
spekuláció lévén a tönk szélére jutott, 
A malomipa-nál is fordult azonban a 
kocka és kapzsi osztrák, cseh és stájer 
pékek és lisztkereskedök annyi drága 
lisztpe csináltak kötést a tavaszon 
magyar malmokkal, hogy az üzletkör ü-
ket messze meghaladta és mostanában, 
mikor a jó terméskilátások következté-
ben a buza és a liszt ára leszállott, 
annyi és oly magas külömbözetell kell 
fizetniük, hogy az ebből eredő veszte-
ség már most meghaladja az 50 millió 
koronát, de mire ezeknek a kötéseknek 

„Hazudsz 1 orditám, magamból kikelve 
s neki akartam rohanni. De a többiek íreg-
foglak s addig beszéltek, mig lecsillapodtam. 
De a gyanú a szivembe férkőzött. Nem volt 
nyugtom, Mikor délután újra a szántásnál 
voltunk, nem az voltam én, aki délelőtt. 
Dalolhatott én tőlem a pacsirta, kék lehe-
tett én tőlem az ég, nem hallottam, nem 
láttam semmit. Csak a lelkem, csak a szi-
vem fájt, sajgott s folyton azt hallottam: 

„Tetszik az az intézőnek is.tt 

„Lassan telt az idő. Nem akart a nap 
nyugvóra térni, pedig én mentem volna 
már haza a feleségemhez. Nem, nem gon-
doltam én rosszat felőle, csak föltettem, 
nagyon féltettem. De hát nem beszélek 
erről Tekintetes Uraimék is tudják, hogy 
mi az, szeretni egy asszonyt végtelenül, 
félve, remegve attól, hogy egyszer csak 
másé lesz." 

A birák egy kis érdeklődéssel néznek 
az egyszerű emberre, kit ékesenszólóvá 
tesz a szerelem. A vádlott meg álmodozva 

leVint ki az ablakon, az ablak alatt levu 
faágon esökolódzó két verébre. A szemében 
meg mintha valami nedve-sog csillogott 
volna. 

„Féltettem az asszonyomat . . . Este, 
mikor haza mentem, nem volt otthon. Más-
kor az fol se tilnt, nem is szóltam érte, de 
most a gyanakodás nem hagyott nyugodni. 
Kimentem s kérdeztem a szomszédoktól, 
merre van? „Az akáczos felé, bizonyosan 
száraz ágat szed." Az akáczos felél Önkén-
telenül arra indultam» Nem tudtam, mit 
csinálok, mentem és// nélkül. Egyszerre csak 
beleütköztem valakibe, föltekintek, a/ intéző 
állt előttem. Alázatosan köszöntöttem s meg-
kéideztem: „Alássan kérem, nem látta a 
feleségem, hisz az akáczos felől jön ? I " 
Zavartan válaszolta: „Ott van, csak menj 
oda." Megtaláltam. Ott sírdogált egy rőzse-
kptegre támaszkodva, keservesen, 

„Mi lelt, Eszter?" 

„Semmi, semmi!" 

„De kell valami bajodnak lenni, mondd 
meg, t»dos ¡szivem." Átöleltem, magamhoz 
szorítottam, kót könyező szemét megcsök ol-
tani. Odaborult a vállamra, ugy sirt, ugy 
zokogott, uuy beszéli töredezett, szakgatott 
hangon : 

„Nem vagyok én rossz asszony; nem 
vagyok én! . . . Sohasem adtam okot, hogy 
bárki is annak nézzen , . . Az intéző mégis 
annak nézett, azt hitte, hogy én nekem 
becsületem sincs, mert szegény vagyok. Azt 
hitte, hogy . . . " 

Nem tudott többet mondani, csak sirt, 
csak zokogott, De nekem mintha ezer ördög 
vett volna szállást a szívembe* Halálos gyű-
lölség támadt ott s már akkor elhatároztam, 
ha még egyszer Így tesz, megölöm azt az 
uri ruhás gazembert" 

A nagy izgatottság pihenni kényszeríti 
a vádlottat. Benn a tárgyalóteremben siti 
csend honol, künn az utcán süvöltve zug az 
őszi szél 8 hordja a hulló levelet. 

Egy biztos Ii)egéll>«tésü üzletbez társat ker*s«k 2000 kor.-v/al. 
~ 0 Cin? a k i a d ó b a i ) . 



A krónika feljegyzi, hogy Lesz éle 
község tőt all'U polgárai a legnagyobb 
lelkesedéssel tellek magukévá ezt az 
inditványl, amellyel sikerült ismét ne-
hány magyar nyelvre oktató népiskola 
1 étesitését megkönnyiteni. 

Azt hisszük, a dologhoz nem is 
kell bővebb kommentárt fűzni, már 
csak azért sem, mert a példa nem 
egyedül álló. Ismerünk oly szövetkeze-
tet, amely árvaházat lélesit s viszont 
olyant, amely 40 betegre berendezett 
kó J háznak fen tartását vállal la magára. 
Ezek a dolgok világosan bizonyítják, 
hogy a fogyasztási s egyéb szövetkeze-
tek légköre nemesebb erkölcsi tarta-
lommal van telítve és lia egy-egy szö-
vetkezet élére kulturális és emberba-
ráti érzésektől áthatott egyén kerül, a 
szövetkezet, nagy részben teljesíthetik 
azokat a kulturális és emberbaráti kö-
tél ezettségeket, amelvek egyébként a 
társadalmat terhelnék. 

Természetes dolog, hogy Bielícky 
Jusztinekre van szükségünk, aki a maga 
kicsiny falujában nemcsak fogyasztási, 
hanem hitelszövetkezetet és gazdakört 
is szervezett és vezet állandóan és 
dacáru annak a szűk körzetnek, ame-
lyokre ezen intézmények működése ki-
terjed, mé£Ís sikerül olyan eredményt 
elérni az embereknek áldozat készségre 
való nevelésben, amit az ei>ósz ország 
társadalma is méltán irigyelhet, 

Bielícky Jusztinekre van szüksége 
és a leszéteihez hasonló szövetkeze-
tekre az ország kultúrájának, akkor 
mindinkább kevesebb lesz a düledező 
falu iskola, a tetönélkiili népoklaíásögyi 
intézmény, dé kevesebb lesz az anal-
fabéta is és kétségtelenül csökkenni 

„Sokan azt hiszik* Tekint êtes Uraim, 
hogy az alatt a rongyos, daióe* ruha alatt* 
mely a mi testünket takarja, nem is olyan 
sziv dobot', mint a finom szövet alatt. De 
rosszul hiszik. A szivünk igazán érez; ha 
szegények, elnyomottak vagyunk is, szeretni 
tudunk." 

11 az a m en t ün k, Vigasz ta h am a foins é-
gem, megnyugtattam. Másnap újra a mezőre 
mentünk. Szerencsétlenségemre eltörött az 
ekém vasa s be kellett mennem a majorba 
másikért. A lakásom mellett kellett elmennem 
s nem állhattam mepr, hogy be ne tekintsek. 

„Uramisten I Miért nem vertél meg 
engem vaksággal V Csak azt ne kellett volna 
látnom, ami ott történt. A feleségem ott 
feküdt az ágyon megtépett, megsmkgatott 
ruhában s az intéző." 

A zokogás öli ojtja a vádlott szavát. A 
hallgatóság között halk zúgás tárna I, a bírák 
pedig érdeklődve tekintenek a bűnösre, ki 
iri törve folytatja : 

Tekintetes Uraim ! Megöltem a becsii-
letrabíét, ott rögtön. Az asszonyhoz nem 
nyúltam . , . Nem bániam meg, .amit tettem 
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fog a széles néprétegek nyomora. 
Egyszóval ésszerű vezetés mellett a 
szövetkezetek nyomán nemesek a jólét, 
de a kuli ura virágai ir nőni fognak. 

H Í R E K . 
— Szarvasi tanító--egy esiilet. 

A szarvasi helyi tanitó-egyesülel; igaz-
ga lő -v ál asz lm án y a j u lí us 8 - án ülést 
tartott Molnár János elnöklésével. Az 
ülésen az elnök bejelentette, hogy az 
egyesület ez évben a budapesti Fe-
renez József tanítók házánál levő szo-
ba al a p i l ván y g y ara p i t á ? ára 3 00 k or., 
az Eötvös alapra 120 koronát fizetett 
be. A választmány a szobaalapitvány 
élvezését a jövő tanévre Simkovics 
Pál orvostanhallgatónak adományozta. 
Helyben hagyta a választmány az elnök-
nek a hátralékok behajtására ronat-
kozó intézkedését. Elfogadta az elnök-
nek a tfinulmányi kirándulásokra vo-
natkozó indítványát s a kirándulások 
sz ínezéséve l is me^hizta. Végül meg-
bízatott az einök. hosy az értekezle-
tekre és ¡i közgyűlésekre ezentúl nyom-
tatolt meghívókat készítessen, 

— Esküvő. l)i\ Zoltán Emil pan-
koüú ügyvéd juhus 12-én tart ja eskü-
vőjét SehálTer Katókával Pe t rozsényban . 

— A körösíadnnyi orvosi állás. 
Körösladány ki pviselölestülete az üre-
sedésben lévő községi orvosi állásra 
dr. László döbröközi orvost választolta 
meg. 

— Lelkészválasztás. B udapes-
ten a vár béli evnntr, templomban vasár-

Százszor, ezerszer megölném, ha lehetne, az 
se kimélte az en boldogságomat. Ne is 
mentsen ok föl engem, Tekintetes Biróság, 
Ítéljenek halálra. Hisz a lelkem úgyis meg-
halt már, a szivem is megszűnt érezni. Én 
hatott Yagyok, nyugodni akatok! 

De annak, ki ezt .elem tétté, nyugta 
még a sírban se legyen, Még halotti álmát 
is ijessze, rémítse annak a szegény, meg-
törött asszonynak boldogtalanságtól halvány 
areza! . . . 

Kiegyenesedett daliás, erős, izmos 
alakja. Nem ugy állott ott, mint bűnös, 
hanem mint a biró. ki itéL igazságot szol-
gáltat. A tanuk padján pedig mélységes fáj-
dalommal zokogott egy teketeruhás, sápadt 
asszony. 

Az ónszínű égen néha megszakad a 
felhő s elő-elő mosolyog a nap bágjadt 
sugára; oda esik a birák ősz fejére s szinte 
szivárványt vet a szemek áruló konyán. 

3' 

nap délelőtt a rendes 10 órai istentisz-
telet végeztével 9 végzett theológust 
avattak segédle k é? szé, A j el ö 1 teket 
Bezzeg Sándor lelkész látta el urva-
csórával és Scholtz Gusztáv bányake-
rületi pöspök szép beszéddel avatta fel 
a jelölteket, a kik nevében Vidovszky 
Kálmán szentesi segédlelkész válaszolt.. 
Az uj segédlelkészek, kik között négy 
békésmegyei is van, ezek : Vidovszky 
Kálmán (Szentes), Moravcsik József 
(Szarvas), Hiskó János (Szarvas), Jam-
nitzky Gyula (Sándorfalva), Csizrnabeczr 
Iván (Nagylak), Pauliny Miklós (Nagy-
ócsa), Horetzky Aladár (Orosháza), Sztifc 
Gusztáv (Csaba) és Flachbart Károly 
(Szeghegy), 

— Vármegyei szabály rendelet 
módosítása. Békésvármegye a szarvas-
marha, sertés és juhtenyésztésről szőlő 
vármegyei szabályrendelet az állandó 
választmány javaslatával szemben aként 
módosította, hogy Szarvas községnek 
kákái, tóniszáílási, seörhalmi és szénást 
legelőin a közös gulyákban csak magyar 
fajta tenyészbikák hasznáIatát engedi 
ni'ig. A földművelésügyi miniszter ezen 
szabályrendeleti módosítást, eddigi elvi 
álláspontjától eltérve, jóváhagyólag tu-
domásul vette. 

— Posta és távirda szolgálat 
az aratási időszak alatt. A kereskedelmi 
miniszter rendelete alapján az alispán 
és a járási föszolgabirák közvetlen meg-
kereséseire a posta és távirda igazga-
tósai? az aratási munka biztosítása ér-
dekében a posta s távírda, valamint a. 
táv b esz él ö sz o I gá I at n ak szü kségsz er í n ti 
terjedelemben való kiterjesztését elren-
delni köteles, nemcsak a megyei és 
járási székhelyeken, hanem egyáltalá-
ban bármely vidéki távíró és telefon-
ál lom áson is. 

— Egyesület áthelyezés, k 
szarvasi kereskedelmi alkalmazottak 
egyesülete az Árpád szállodai körhelyi-
ségét a Közpoti szállodába helyezte át. 
Könyvtár órák vasárnap d. u. 2-től 
3 óráig. 

— Öcsöd aj pénztarosa. Öcsöd 
község képviselőtestülete mull hét szom-
batján töltötte be az üresedésben levő 
pénztárosi állást. A képviselőtestület az 
állásra nagy szótöbbséggel Kondor Lász-
lót választotta meg. 

— Szerencsétlenül járt lám-
pagyújtogatók A kisszénást vasútállo-
máson szerencsétlenül járt szombat 
este Haskó Mihály lámpagyujtogató. A 
Szarvasról érkezett vonat kocsijai lám-
páit akarta meggyújtani, mikor £gyikr 
kocsi tetejéről lezuhant a vágányok 
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melle. Súlyos zuzódásokat szenvedett. 
Első segélyben az állomási elöljáró 
részesítette. 

—* Öngyilkosság. Sánta Imréné 
körösladányi asszony az utóbbi időben 
sokszor búslakodott. Hogy mi bántotta 
•szegény fejét, azt senkinek sem árulta 
41. Hozzátartozói a legrosszabtöl féltet-
ték. Őrizték is éjjel, nappál. S mégis 
mégis megesett a baj. Szombaton reg-
gel a háza padlásán felakasztotta magát, 
JMire észrevették meghalt. 

— Ingyen né vmagyarositás. 
A belügyminiszter a névinagyarositási 
eljárást egyszerűsíteni akarja ugy, hogy 
a folyamodványhoz más okmány nem 
kell, csak keresztlevél. Az egész eljárás 
teljesen díjmentes lesz. 

— Időszerű figyelmeztetés. 
•Gazdáink figyelmébe ajánjuk a vasúti 
•osztájmérnökség azon figyelmeztetését, 
hogy a vasútvonal mentén a sinektöl 
mintegy 95 méternyire helyezzék el 
gabonakeresztjeiket, mert aki e távol-
ságot be nem tar t ja : az nem támaszt-
hat követelést a mozdonyból kirepült 
szikra által támasztott tűzkárért. 

— A Szépség. Minden hölgynek 
legfőbb vágya, hogy szép legyen 
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 
liogy igen hosszú idő kell ahhoz, 
xnig ismét helyrehozza. Köztudonxásu, 
hogy biztos és ártalmatlan szer az arc 
szépítésére és a szépség megőrzésére a 
^Földes-féle Margit créme. Ez a világ 
hirü szépitöszer már 4—5 napi basz-
na lat után teljesen át ál akit iá az arc 
bőrét, eltünteti, a Szeplőlcet, Májfol-
ttíkat. kiütéseket* bőratkát miteszert, 
az arc ideális szép, üde és ifjú lesz.. 
Ára: kis tégely 1 korona, nagy tégely 
2 korona minden gyógytárban és dro-
gériában, postán küldi . Gutori Földes 
Kelemen gyógyszerész, Árad. 

m. M. 
tanulmányi kirándulása. 

* 

Folytatás. 

A hajó fedélzetén mindig élénkebb 
á társalgás* Különösen a növendékeinknek 
•egy kisebb csoportja mulatott nagyon élén-
ken* Egyik második osztályú növendékeink 
magával hozta á tanulmányi kirándulásra a 
legkedvesebb babáját, egy kis porcellán 
Jbabát* hadd legyeu az is vele együtt, úsz-

tass ék az ut fáradságában. Ami jókedvű, 
kedves kis leányaink azzal mulattak, hogy 
uj ruhát varrtak a babának. Egyikök még a 
piro* szalagját is odaadta, hogy arinal csi-
nosabb legyen á baba, Élénkségük, kacagá-
sunk mindnyájunk jó kedvét fokozták, mi 
tanítóik pechg őszinte örömmel néztük mu-
latságukat. mely egyuttfxl fényes bizonyítéka 
volt ártatlan leiküknek, gyermekes kedélyük-
nek, Élénk beszélgetés, tréfálkozás közt 
gyorsán lelt az idő, elérkezett a de), amikor 
mindannyian lementünk az étkező (erembe, 
hol jó étvágygyal ettük meií az Ízletesen 
elkészítet ebédet, azután pedig siettünk fel 
ismét a fedélzetre, hogy ameddig csak lehet, 
élvezzük a tengert. 

Most már feltünnik a szárazföld is, 
a bal oldalról Isztria látható, jobbról pedig 
Cherzo szigete. Abbaziá, majd Fiume ismert 
képe, szivünk nagyot dobban, hisz ismét a 
magyar földön, ami drága hazánk földjén 
vagyunk. Hajónk végre kiköt s mi kezünk-
ben csomagjainkai partra szállunk. Fájó 
szivvel tekintünk még egyszer a tengerre, 
amelyet olyan nagyon megszerettünk s a 
mely szeretetünket azzal visszonozta, hogy 
egész utunk atatt csendes volt s igy minden 
kellemetlenség nélkül tehettük meg nagy 
utunkat 

Mint régi ismerősöket várták már csa-
patunkat a Hungária vendéglőben. A Hun-
gária vendéglőben \o uzsonnával vártak már 
bennünket, melynek elköltése után elindul-
tunk, hogy mégegyszer bejárjuk Fiumét. Az 
egyik csapat neki indult a városnak, hogy 
az ünnep daczara is. "valami harapni valót 
szerezzen az útra. Szalámit akartunk vásá-
rolni, nagy utána való járással sikerült is 
kapnunk s vagy 100 drb. narancsot is vet-
tünk. így tértünk vissza a véndéglőbe, onnan 
pedig a tengerpartra mentünk, hogy cnégegy-
szer bucsut vegyünk tőle. Növendékeink 
üvegeket vittek magukkal s a legtöbbje meg-
töltötte azt a tenger vizével, hogy haza 
vigye s megmutassa apróbb testvéreinek, 

is az a tenger vize. . 

jd visszatértünk a vendéglőbe, meg-
vacsoráztunk s most már végleg bucsut vet-
tünk hazánk szép kikötő városától, Fiúmé-
tól. Kiindultunk a vasúthoz s bizony nem 
épen a legkellemesebb érzéssel gondoltunk 
arra, hogy 23 órát kell utaznunk a személy-
vonattal, niig Budapestre eljutunk. A mi 
kedves igazgatónk azonban kellemes megle-
petésben részesített, inert nem a harmadik 
osztályra, hanem a másodikra váltott kirán-
dúló csapatiának jegyet. Örültünk is mind-
nyájan, hogy nem a kemény fapadokon kell 
töltenünk az éjszakákat, Minden szakaszba 
heten voltunk, de azért jól éreztük magun-
kat. Kedves kis leányaink csakhamar mély 
álomba merültek. Kora reggel értünk a 
gyönyörű fekvésű Zágrábba, hol az előre 
megrendelt reggeli várt már bennünket. Majd 
tovább folytattuk utunkat, most már ismét 
vidáman csevegett az ifjú leánycsapat, hol 
az egyik, hol a másik szakaszban tettek 
látogatást. Gyönyörködtek a vidékben, külön-
féle társasjátékot játszottak, egyszóval vigan 
voltak, nem unatkoztak. 

Az ebédet tn&t magyar földön köl-
töttük el — Üj-Dombováron, — az ételek 

izén meg is éreztük ezt, inert kitűnően elké-
szített magyaros ebédét kaptunk, 7 és fél 
órakor Budapestre érkeztünk, irt már várt 
bennünket néhány egyetemi hallgató s szíves 
készséggel ajánlkoztak vezetőknak. 

A „József főlierczeg" vendéglőbe siet-
tünk, hol elszállásolásunkról s ellátásunkról 
már előre gondoskodott Tass József polg. 
isk. tanár, a „Tanítók Turista-egyesület-(-ének 
titkára. 

Este 10 óra után nyugodni tériünk, 
mindenki kényelmes, jó helyet kapott, én 
például saját kívánságomra az én kis csapa-
tommal — tehát héttel — voltam egy szo-
bában elhelyezve, de akkora szoba volt, 
hogy a 8 ágy kényelmesen elfért benne. 

Reggel' korán útnak indultunk, hogy 
meglássuk a magyarok királyát, ki épen 
május 18-án reggel 9 órakor díszszemlét 
tartott a Vérmezőn. 

Hajón mentünk át a budai oldalra, itt 
kis leányainknak alkalma volt összehasonlí-
tást tenni a tenger és a Duna vize - között. 
Brosen hullámzott a Duna, igy hajónk sok-
kal jobban ringott, mint a tengeren. 

Érdekes volt egyik növendékünk, ki 
egy darabig mélán nézett maga elé, mig 
végre felkiáltott: Istenem, de szép ez a 
Budapest, szebb mindennél, amit eddig 
láttam/' Sietve igyekeztünk fel a várba, 
onnan pedig lépcsőkön ismét le a vérmező 
felé, hogy a hadi szemléről visszatérő királyt 
láthassuk. Ez azonban csak csapatunk egy-
részének sikerült, voltunk néhányan — az 
élhetetlenek — kik a budapesti ügyes ka* 
nyököknek nem tudtunk vagy nem akartunk 
ellentállni, igy aztán lassacskán az első 
sorból a hátulsókba kerültünk. A felvonuló 
katonaságból még csak láttunk valamit, Ö 
Felségét azonban — pedig 20 lépésre haladt 
el mellettünk — nem láthattuk. No de lega-
lább megtanultuk, — ha ugyan fogott 
rajtunk a lecke — hogy szemesé a világ, 
vaké az alamizsna. 

Fölmentünk újra a várba s egyenesen 
a szép Mátyás templomba. Itt első sorban is 
hálás szivvel fordultunk Istenhez, megkö-
szöntük, hogy minden baj nélkül* vissza vezé-
relt bennünket drága hazánkba. 

Figyelmes vezetőink megmagyarázták 
növendékeinknek a templom nevezetességeit, 
megnéztük a mi feledhetetlen Erzsébet 
királynénk ménnyasszönyi ruhájából készült 
misemondó ruhát. A templomból a Halász-
bástyára mentünk fel és jó ideig bámulattal 
szemléltük áz elénk táruló gyönyörű képet 
s büszke öntudattal gondoltunk arra, hogy 
igaza van azoknak, kik azt állítják, hogy 
Budapest a legszebb fekvésű főváros. A vár 
megtekintése után a siklón lementünk, a 
Duna partra siettünk, itt ismét hajóra ültünk 
s ugy jutottunk át pesti oldalra, Egy dara-
big gyalog folytattuk utunkat, majd a Kos-
suth Lajos-utcza sarkán villamosra ültünk s 
igy jutottunk haza, a József főherczeg ven-
déglőbe. 

Ebéb után a „Párisi Áruházba'* mert-
tünk. Kedves látvány volt, hogy járták be 
növendékeink a nagy áruházat, milyen fon-
toskodva válogatták ki, mit Is vegyenek 

ItfM 
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meg, amivel öröme t is szereznek, meg aztán 
csinos is legyen és az ára is megfelelő, mert 
¿bizony már soknak nagyon is fogyatékán 
volt a pénze, hisz minden nevezetesebb 
helyről vittek haza egy-egy emléktárgyat 

Elvégezve a bevásárlást, kimentünk a 
Városligetbe, ahol megnéztük a Feszty kör-
képet — a magyarok honfoglalását., Növen-
dékeink alig tudtak megválni e szép képtől. 
A kép megtekintése után egy darabig sétál-
gattunk még a ligetben, sőt uzsonnáztunk 
is. Hogy fogalma legyen növendékeinknek 
a földalatti villamosról, utunk egy részét 
ezen teltük meg, majd a földfeletti villamos-
sal folytattuk, mig végre vendéglőnkbe ér-
tünk onnan pedig 9 óra után kiindultunk a 
keleti pályaudvarba, hogy a 10 órai vonattal 
induljunk haza, ami csendes, de nekünk 
kedves otthonunkba, Szarvasra. 

Már Budapesten hallottuk hírét, hogy 
Szolnokon gátcsuszamlás történt s esetleg 
átszállással közlekedik csak a vasút. Kissé 
aggasztott bennünket ez a körülmény, főké-
pen azért, hogy azt a sok apró csomagot 
hogyan is fogják kis leányaink magukkal 
vinni, de már az uton megnyugtatott a vasúti 
kalauz, hogy átszállás nem lesz. 

79 

is volt De annál rémesebb volt 
az utunk. Vonatunk menete mindig lassúbb 
és lassúbb lett, már csak alig észrcvehetö-
leg mo'/gott. Az ut két oldalát fáklyák 
fénye világította meg, ennél láttuk a nyüzsgő 
munkáscsapatot, kik nagy szorgalommal dol-
goztak a megrongált gáton s az ezen átha-
ladó vonatot folytonos figyelemmel kisérték, 
vájjon nem süpped-e alatta ismét a gát. 

A félelmes érzés daczára is jót mulat-
tam egyik növendékünkön. Rettenetesen félt 
és hogy félelmét némileg legyőzze, folyton 
társalgott az ut mellett álló munkásokkal, 
,Bácsi, átmentünk már a veszedelmes helyen?" 

íg csak most jutnak igazán oda ' 4— volt 
a felelet. Egy másik munkásnak ugyanerre 
a kérdésre az volt a felelete : „Tud imád-
kozni ? No hát most imádkozzék." 

Majd jöttek a komikusabb kérdések: 
Bácsi, hány fáklya ég? MiböL készültek a 
¿fáklyák? stb. 

Végre vonatunk gyorsabban kezdett 
"haladni s most már. tudtuk, hogy tul va-
gyunk a veszedelmen. Végre reggel 5 óra-
kor Mezőtúrra értünk, ahol áz a kellemes 
meglepetés érte társaságunkat, hogy a 
Szarvasra induló vonat itt hagyott bennün-
ket s nekünk délig itt keli maradnunk, 
^holott reggel 8 órakor már tanítani akartunk. 

Társaságunk néhány tagja ugyancsak 
-elégedetlen volt, de legnagyobb része a 
megváltözhatatlanba belenyugodott, Fárad-
tan, kimerülve a vasút melletti kis vendég-
lőbe mentünk, a hol egy kissé rendbe szed-
tük öltözékünket, megreggeliztünk s elindul-
tunk megkeresni a postát^ hogy az itthoniak-
kal tudassuk a mi szomorú kalandunkat. 
Útközben betértünk á szép nagy református 
templomba is, ahol épen véget ért az isten-

tisztelet. 

felsőruha varráshoz 
felvétetneJc 

KOMN SZERÉN 
varrodájába, 

Kényes-utcza 122. 

3837[1910. ikt. szám, 

/I r n 

Békésvárni egye szarvasi járásához 
tartozó Szarvas nagyközségben elha-
lálozás folytán üresedésbe jővén a 

erre ezennel pályázatot hirdetek, s fel-
hívom mindazon érdeklődőket, kik ezen. 
állást elnyerni óhajtják, hogy szabály-
szerűen felszerelt pályázati kérvényükét 
hozzám f- évi julius hó 19*ének dél-
utáni 5 órájáig annyival inkább benyújt-
sák, mert a későbben érkezők figye-
lembe vétetni nem fognak. A jelzett 
állás javadalmazását képezi a község 
fizetési szabályrendeletében meghatáro-
zott évi 500 korona, mely a községi 
pénztárból tolyósittalik. 

A választást Szarvas község kép-
viselőtestülete fogja annak idején meg-

Szarvas, 1910. évi julius hó 2-án. 

Dr\ Wietand s. k. 
főszolgabíró. 

Szarvas nagyközség elöljárósága. 
5175—1910. ikU sz. 

r í . r i • f̂  • , , f 

Szarvas község elöljárósága a köz-
ség képviselőtestülete által a honvéd-
hadapród iskolánál létesitett s a f. 
tanév végével megüresedő egy alapit-
ványi hely betöltése iránt pályázatöt 
hirdet, 

Feltételek; 
1. A pályázó magyar állampol-

gársága : igazolandó Szarvas község 
elöljárósága által kiállított községi il-
letőségi bizonyítvány nyal. 

2. Á pályázó testi alkalmassága 
& katonai nevelésre: igazolandó vala-
mely honvéd, vagy közös hadseregbeli 
tényleges állománybeli orvos által 
szabályszerűen kiállított orvosi véle-

ménynyel; & be-oltás pedig —• ámeny-
nyiben azt az orvosi vélemény nem 
igazolná — külön himlő oltási bizo-
nyityánnyaL 

3. A megkívánt előismeretek: 
valamely középiskola (gimnázium, 
reál iskola, polgári iskola) négy alsó 
osztályának legalább „elégséges^ ered-
ménnyel történt elvégzése. 

Ezen előismeretek igazolandók az 
elmúlt iskolai év végbizonyítványával 
és a folyó iskolai év félévi iskolai ér-
tesitöjével, továbbá legalább „elégsé-
ges" eredménnyel letett felvételi vizs-
ga áltat 

Ki fogást aktn erkölcsi magavise-
let ; igazolandó erkölcsi bizonyítvány-
nyal, azonban csak akkor., ha az is-
kolai bizony i tvány ban a kifogástalan 
erkölcsi magaviseletre vonatkozó adat 
nem foglaltatnék, vagy ha a belépés 
mm közvetlenül, valamely nyilvános 
iskolából történnék. 

5. A betöltött legkisebb és a tul nem 
haladott legmagasabb életkor, va-gyis az 
elért 14-ikés a tul nem haladott 16-ik 
életév, amely inegállapitoti<életkor a fel-
vételi év szeptember 1-ére vonatkozik. 

Ezen életkor keresztlevéllel, vagy 
születési bizonyityánnyal igazolandó. 

6. Szarvas község képviselőtestülete 
által 19—98. kgy.szám alatt kiadott, s 
felsőbb hatóságilag is jóváhagyatott ala-
pító oklevél 3 §-a szerint azalapitvány 
élvezetében kizárólag Szarvas községi 
illetőségű ifjak részesülhetnek. 

A kellőleg felszerelt pályázati kér-
vények Szarvas község képviselőtestüle-
téhez címezve 1910. évi julius hó 10-ik 
napjának délelőtti 11 órájáig adandó 
be a község főjegyzőjéhez. 

\ 
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Az elöljáróság nevében: 

Kollár Lajosi s. k. Kovács János, s. k* főjegyző. foiró* 

Lapunk nyomdájanále Ikoiiyv-
kűUez« lében «gy ttgy«siii* fitó-
üssti k#nyvköt5 taniitónak fet-
vitetik* o ó ö ó ú 
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f i l i e s - : 

h o g y arca tiszta, üde és bájos 
legyen r 

A Földes-féle Margit réme a fő-
rangú hölgyeknek is kedvenc szépítő 
szere, m egéw világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeálliiá-
sában rejlik, a bör azonnal felveszi és 
kiváló halasa már pár éra alatt éstfMhetö. 

Mivel a FÖldes-féle Margit-Gré« 
m e t utánozzák és hamisítják, tessék ere-
deti védjegy <íyel lezárt dobozt elfogadni, 
mért ésak ilyen készítményért vállal a 
készítő mindennemű felelősséget. 

A FÖldes-féle Margit-Créxne ár-
talmatlan, zsírtalan, vegytiszta készítmény. 

A bőr mindennemű t i s z t á t a l a n s á g á t , 
széplöt, pattanást, mites? ert, máj-
foltot, ráncokat stb. gyorsan és 
biztosan eltávolit. Nemcsak az arc-
bőr, hanem a nyak, vál l és kéz fe-
h é r í t é s é r e és s zép í t é sére is legal-
kalmasabb, Nagy tégely 2 korona, kicsi 1 
korona minden gyógytárban és drogériában. 

Készíti es postán küldi; 
Földes Kelemen gyógyszerész Arad. 

Kapható Szarvason : 5—7 
Miklós Pál, Bugyis Andor, és 

I Csábrády János gyógyszertárakban, 

r r fl rr 

Nagyvárad mellett, a város középpont-
jától 30 peiehyí távolságra 4 k. hold a leg-
kitűnőbb szőlő fajokkal beültetett telicsen 
termő, 8 hold 2 éves lucernás, összesen 12 
h. holdnyi jerületü szőlő f^ld, rajta gazdasági 
épületekkel és mintegy 500 drln a legkitű-
nőbb és legkülömbözöbb fajú gyümölcsfával, 
szabad kézből eladó. A szőlő évi brmtó jö-
vedelme középes években is mintegy 5000 
korona. Fekvése nyílt és déli oldalon van. 
Megjegyezietik hogy tejgazdaságra a legal-
kalmasabb és legcélszerűbb hely és leginkább 
olyanoknak ajánlható, akik tejgazdasággal 
óhajtanak foglalkozni, mert mig a Nagyvárad 
városát tejjel ellátó tejdazdaságok mind távol 
vannak a várostól, ezen hely közvetlenül a 
város tövében van. Értekezhetni Dr. Arde-
á^eán Jusztin ügyvéddel Nagyváradon 
(Rákóczi ut 10 szám.) 

Húszár A. 
¿i 'S i:¡ ormoip >z - zlelhelyiség 

fővárosi és vjilrki ingatlan vét^I-ela-
dá-i és hirdeti si irodáj a BCidap^&t, 
Zr i^y i 'ú tcza I. drQSijati} pa lo t a . 
Külön os/lály ingatlvsn, birtok, fővá-
rosi há/ak vtVelérp, e l adás ra cserére. 
Ezenkívül niincIfimeniU ügyben 5 kor. 
előleges bektilclúse mellett utbaigazi 
tást, íelvihigositást acl. E ezé h-a külön 
in foi matiós oszt ál ya van. Vá laSzb£~ 

Legi\) elbízható bb váll a I n*. El hő 
rangú ajánlatok. 

HffiSEiBSSTSf _ 

• m 

KERESKEDŐK ÉS IPAROSOK 
• Fl ó V E L M É S E • 

l « . * D f í i ) on> 

9yon? ta tYá i? y-

pap i roS n j? te r -

iDáziáokcQt 24 

k ó r o s a i é r t la-

Dyonjdá-

j á b a o kap l j a t ó 

S A M U E L A D O L F 
BELICZEy-UTCZÁ 9. 

Piaczi árak 
Buza piros prima 

orean t il buza 
üszkös búza 

Köles 
Morzsolt tengeri uj 
Morzsolt tengeri ó 
Luczerna mag príma 
Hízott sertés 

írt. kr • 
9 30-
8 80' 
8 — 
5 40 
7 — 
7 — 

5 40-
75 50 • 

45 

í í ! • • • 

Felkerem mindazokat , akik az 
üzletemből szó cl a-vizet vittek és a z 
üvegeket még n e m hoz ták be, hogy 
minnél előbb szolgáltassák be, m i u t á n 
a szóda-gyáramat a n a p o k b a n át aka-
rom adni . 

3 özv. Holéczy Gusztávnó. 

férflbolonditó kincsek - elbájoló 
szépségek — szerelmi varázslás 
O s szerelmi láncolat — v-s 

melyik fiatal leány nem álmodta? 
Hajdanában öreg vénasszonyok tói sze-
relmi italt vettek, manapság a fialni lánynk 
bölcsebben cselekszenek s a legközelebbi 
drogériából, gyógyszert árból s illatszer-

üzletből 

Ziickssíí-krémt 
köxöiis. lubus 1.25 kor* 
nagy tubus 2.50 „ 

Zuck££!í-szappant 
kis csomagolás kor. 
nagy csomagolás 

(ajándék) 2.50 fft 

vásárolnak. 
Zuckooh-szappan s Zuclcooh-krem szépségét 
alkot nrinfc a tavaszi gyöngyvirág, olcsó 
és gazdaságos a napi használatban, a miért 
is a szépészeti szerek eszményképét képezi. 
Fiatal leányok és asszonyok! Aki szép 
akar lenni, az csak Zuck«05.1-szappannak 
hódoljon, aki különös szép akar lenni, az 

ZuckooJi-krémet is használjon. ^ 

Ne halassz, ne kétkedj! 
Ne nyugodj, ne pihen] addig 

míg 
Vágyatok célját ef nem értétek, 

IvaphalA : 
¡/öturon : GtoiIíum- Hai¿£<5 

(nrabuii. 

Egy adag 6 fillér. — Tourisíadoboz 12 adaggal, 
zsebben kényelmesen hordható alakban 8U fillér, 

Kirándulásokon, sport-tourákon, hadgyakorlatokon kitíino szolgálatót tesz, 
Bármely vízben oldva kitűnő limonádét ad. 

Készí t i : KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész k r h i Á ^ r m Szabadkán . 
12—25 Kapható: S f t t a t o t t l f c umőnél Szarvason. 
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40 koronától, 

50 koronától kezdve kaphatók 

Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. szám. 

£N 

VSBMHUÛ CQEaaKaGBEfflSSSnt' 
122XZÍ I 

i 
I, 

r, ff 

: Egy teljesen uj üzleti : 

c-s e^ v i k 

szabadkézből 

— Cim a kiadóban, 

— Szarvason Órák és éksze-
rek legolcsóbban beszerezhetők 02V. 
LESZICU KÁLMÁNNÉ órás és ék-
szerész üzl etében (Rét hy-f éle ház) 
a főgimnázium közelében. Nagy raktár 
mindennemű órákban és ékszerekben* 
Javítások pontosan és lelkiismeretesen 
eszközöltetnek, 

fl f ő utóit <5 szobás és mellekcpü« 

leiből álló uri lal^ás augusztus Ho 1-ofŐl 
A M » ItasajonbGrbő kia3ó. ©rtekezm a í lOaSólti-« 

vaíalban. 

4 C v v v v v v v v v Y v v v v í r v v v v v v v i r - i r v ' v v 

í W 
• S M 

vs 

f f 1 

«w 4M 

Van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomására 
hozni, hogy B é k é s $ z e i ) t a Q d r á £ o i ) 

rr 

Továbbá értesítem a n. é. közönséget, hogy min-
den e szakmába vágó munkákat jutányosán elfogadok 
u. m. uj és avult kocsik javítását, divány, matrác, kocsi-
ülés, roletta, épület és bútor mázolást. 

Raktáron tartok állandóan l )a&zi)ái t k o c s i k a t , 
koc&iü lé&eke t és o j d i v á o y o k a t . 

ő y o r s p o i ) t o S r p e g b i z b a t ó k i s z o g l á l á s . 
Szives pártfogást kérve, vagyok tisztelettel 

2 — 3 kocsigyártő és mázoló mester. 

Ü g y a i ) o t t e g y t a i j ú l ó a z o Q Q á l f e l t é t e t i k . 

fS\ 
§ 

Ot 
tó 

S« 

... i 

^ 5>I<3 flK t>Wi>X&nm 
^ ^ ^ "fr & & Jv'^fr *ffi* # # & # # # & 

I p; 
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Gyorna SZÁRVAS. Kondoros. 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-
lalom* Utána helyes 
czipŐk miiizléssel 

készíttetnek el. 

l i ^ ő r e n d ü cz ipé^züzle t (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból mmzléssel készített modern szabású czipök kaphatók. 

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

lönös gonddal és Ízléssel készittetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel 'dolgozom, miután a 

N i . y Mélt. Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

mányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam* 

T i S z t a , f i r j o n j ^ s n j o d e r o n j í i o k a a z i r á o y é k e f i } . 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

" C S J Ó Z S E F 
c z i p ^ s z fi>e&ter. 

i • 
Jő meghallgatom és e!hiszetn ha vesz 
azokból az illatszerekből melyek 
L1TAUSZKY PÁL fodrász • üzletének 
kirakatáb an 1 á tha tók. 

I 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfuzők 

minden szinben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezből kaphatók. 

s z ő l ő l ^ a r ó 
szabadkézből 

jútáoyoS árot) 

Cim a kiadóban. — 

Özv. fjoros Pálnénak a Halásztelkei* 
mintegy 133 hold földje tanya-épüjettea 
továbbá egy szabadalmazott lő soros 
Simlex sorvetogépje meritö kerekekkel 
eladó. Venni szándékozók fördu'jauak 

Biki N a g y Imre községi aljegyzőhöz-

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

S A M U E L A D O L F 
r _ « f 

S3 

S M i l R V A S 0 N . B e l i c z e y - u t 9. ezám. 

U 

Könyvnyomdámban 
mindennemű könyvnyomdai 
munkák, u. m . : báli meg-
hivók, eljegyzési és esküvői 
értesítések, névjegyek, üzleti 
kártyák, levélpapír és boríté-
kok, számlák, falragaszo k, 
körlevelek és gyászjelentések 
pontosan és jutányos árak 

in el 1 ett készí ttetn ek. 

Könyvkötészetemben 
m in denféle könyvkötészeti 
munkák egyszerű és díszes 
kivitelben a legjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pon-
tosan készittetnek. Iskola-
könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 
Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

Könyvkereskedésemben 
kaphatók az összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, iró- és rajszerek. 
Énekes- és imakönyvek nagy 
választé k b an. Min dennemü 
papír és írószerek nagy 
raktára. — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

é 

Sámuel Aodlf könyvnyomdája, Szarvason. 
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