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TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

SZERKESZTŐSÉG: 
Boliczey-ut 9, hova a lap szellemi részét illető közlemények 

küldendők. 

Ny.ilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. 
Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

Felelős szerkesztő : 

Sámuel Andor. 

Tessék elhinni: kár értem. Jószivü 
és jóeszü ember volnék és annyira 
vágyódom a szépre, jóra és hasznosra. 
Egy csomó tervem is van, aminek a 
megvalósításához annyi szép reményt 
fűztem és mindebből nem lesz semmi, 
de semmi. Érzem, hogy megbolondulok. 
Mert amikor mostanában hallom hogy 
valaki magyarázza — pedig most min-
denki magyarázza — hogy mi is az a 
Garclen Party, akkor én belőlem kitör 
a kétségbeesés és a düh : tehát ezek 
mind értik, amit én nem éitek és 
érzem hogy én ebbe belebolondulok. 
Annyi essem még van, hogy számot 
adjak róla, liogy valóban kitűnő kife-
jezéssel gazdagította a nőegylet a mu-
latságok címtárát. 

m a g y a r n s z t rtemze 
minősiíése, 

Az alkalmazott vegytannal foglal-
kozók mult évben Parisban tartott nem-
zetközi kongressusának arra hivatott 
szakosztálya elhatározta, a liszt chemiai 
vizsgálatát és minősítését nemzetközileg 
egységesíteni kell és ebből az okból 
alosztályt létesített, amelynek feladata 
lesz ezeket a vizsgálati módokat meg-
állapít arv, 

Linclet párisi tanár, a kungressusi 
szakosztály elnöke s villavecchia a római 
országos kisérleti állomás igazgatója a 
kiváló magyar szakembert, Kossulá .y 
Tamás dr.-t igen hízelgő levélben kér-
ték fel a közremüködtó/e, amit az kész-
ségesen meg is igí-rt arra az esetre, ha 
a földmivelésügyi minisztérium a széles-
körű vizsgálatokhoz a szükséges eszkö-
zöket megadj«, amit dacára folyton 
hangoztatott pénzszük állapotnak is 
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pisorendüiMi fontosnak kell tartani, mert 

KIADÓHIVATAL: 
Belíözey-ut 9. számú ház, hova az előfizetési és a hirdetóei 

pénzek küldendők. 

Előfizetési díj: Egész évre 8 K. Fél évre 4 FC 
Negyed évre 2 K, Egyes szám ára: 20 fillér,, 

annak az elmulasztása a magyar ter-
melésre és a magyar malomiparra nézve 
pótolhatlan kárral járna. 

Nem kevesebb, mint évenként 400 
magyar liszt elemzéséről van szó, mint-
egy négyezer analitikai meghatározással, 
mely a nemzetközi bizottság elé ter-
jesztve és helybenhagyva publikáltatni 
fog, természetesen ilyen adatok a többi 
államok részéről is be fognak érkezni. 
Ez alkalmat szolgáltat arra, hogy a ma-
gvar liszt kiválósága az egész világ-
előtt tudományos alapon bebizonyittas-
sék és erre Kossutány, ki már több 
mint egy évtized óta foglalkozik ezzel 
a kérdéssel, szinte ki van jelölve. 

Hihető, hogy a földmivelésügyi 
miniszter, aki támogat minden jót, és 
programmja lényeges részének tözte ki 
az értékesítési viszonyok javítását, meg 
fogja adni a szükséges eszközöket ezen 
talán egyik legnagyobb gazdasági fon-
tosságú kérdés tanulmányozására, mert 
ez a magyar buza és a magyar liszt 

T A R C A. 

I r t a : Rákosi Viktor (Sipulustz). 
1 ^ a n nekem égy'kis liázam az Erzsé-

betvároábaiV a Jlagy körút háta mögött Kí-
vülem lakik még benne égy csizmadia, egy 
nepsztehófci kórista, aki dflután temetkezé-
seknél szokott énekelni, ' s egy operaházi 
fugoítisUi, aki ha eloMas után hazajön, 
csöngetés helyett mindig fagottot'fuj a ház^: 

mester ablaka a la t t f • 
Nagyon meg •voltam velük elégedve, 

bár a csizmadiamühely kissé sajos (a mes-
terséggel jár"), a fagottista kissé -szomorú (a 
hangszere? ho^za magával), a kőris ta kissé 
nem ífeei (a művészettel jár). En mindent 

megbocsátottam nekik, söt kedvükért a gá£t 
is bevezettem a házba. 

A gáatársulat két kiküldött németje 
össze-vissza mérte a házamat, aztán fölbon-
tották a kapu elejét, a kapu alját, a falat, 
ugy, hogy áz alapjában 4 megingatott házat 
gerendákkal kellett megtámogatni. Akkora 
árkot ástuk a kapu alatt, mint egy szuezi 
csatorna, csak Vártam, hogy honnan veszik 
a Niagarát/ akit ezen keresztül' fognák ve-
zetni Végre belefektettek epy oly&n vékony 
esövety mint á kis üjjarn, ráhányták á földet, 
k'özembe nyomtak'egy adreszt és otthagyta. 

Áz adresz a kövezőmester' lakását 
árulta cl. Írtam neki. Ez is küldött három 
németet, tizek a jobb térdüket bepólyázták, 
minden kobfit leütöttek egy darabot, s meg-
fordítva tettek a'helyére« Hogy hát ez a 
fele is lásson valamit a világból, amely az 

előtt lent volt a földben. Ezeket is kifizettem. 
Aztán vettem egy pakli drága gyujtófát s 
ünnepiesen megkezdtem azzal, hogy meg-
gyújtottam az újdonatúj gázlámpát, az összes 
lakók jelenlétében. 

Nem gyuladt meg s a lakók kinevet-
tek. Azt hittem, hogy a gyufában van sl 
hiba s mas pakliból gyújtottam. Megint nem 
sikerült. A csizmadiák röhögtek, még a bus. 
agottista is mosolygott. 

Azonnal irtam a gázgyárba. A németek 
eljöttek s újra feltúrtak mindent, de nem ta-
láltuk semmit Végre bejelentették, hogy a 
nagy hidegtől befagyott a gáz. Majd az 
enyhéb idővel felenged, S ezért túrták föl 
másodszor is a házacskámat Ezért a meg-
fagyott gázért fizettem megint egy ujabb 
számlát, Azai, hogy két ujabb számlát, mert 
a gázemberek után a kövezek következtek. 

Kapható Szarvason: S á m u e l A d o l f könyv- és papii%fereskerclíésében (Beliczey-ut 9. szám), valamint 
• — — — — — — minden nagyobb dohány tőzsdében. ""—~—— 
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külföldi áralakulására is befolyással 
lesz, fokozván a keresletet és így az 
árt, a termelés és az ipar javára telette 
hasznos és állandóan jövedelmező be-
ruházást jelent. 

Fontos, hogy az idei buza olyan 
kiváló legyen, mint a ruult évi. Bár 
kedvező bireket hallunk, ettől tartani 
lehet, mert országszerte sok a megdűlt 
•és így nem normális fejlő cl ésü buza. 
Nem árlana az 1909, évi lisztből addig, 
amig lehet mintákat szerezni, hogy az 
egy-két esetleg gyengébb termésű liszt 
összetételének átlagát némileg megja-
vítsa. 

Szintén kivánatos volna, a kivitelre 
dolgozó malmaink nem őrölnének any-
nyiféle lisztet, most 18 féle liszt van 
forgalomba, aminek gyakorlati értelme 
nincs, csak a kezelést teszi bonyolultá, 
elég volna a 0 liszt, sima, fogós, dupla-
fogós, fehér liszt, amely az 1, 2, 3 szá-
mokat foglalná magában és szintén sima 
és fogós alakban állíttatnék elő, a 4 és 
5 volna a félbarna liszt, a 6, 7, 7 
a barna liszt, tehát színre nézve csalt 
négy féle liszt készíttetnek, mely mint 
a külföldön, ugy nálunk is minden 
igénynek megfelelne, ami igen nyoma-
tékosan ajánlható a terménytőzsde 
figyelmébe, annyival inkább, mert va-
lószínű, hogy, ha a liszt származását 
nemzetközileg szabályozzák, s magyar 
malmok a saját jól feldolgozott érde-
kükben alkalmazkodni lesznek kényle-
enek ehhez. 

A B a l a t o i ) . 
Irta; Csóplö Ernő, a Balaton Szövetbég titkára. 

Van-e aki a Uunánful legnagyobb 
vonzóerejét a szép Balatont ne ismerné? 
És van-e, aki egyszer látta, hogy vissza 
ne kivánkoznék ismét a partjaihoz ? 
Olyan ez a vidék, hogy csak látni kell 
és lehetetlen meg nem szeretnünk. 
Nincsenek ugyan itt égbenyúló begyek, 
nem végteleneknek Iái szók a méretek, 
ámde amerre csak tekintünk, csupa 
mosolygó derű, virágzó élet nevet felénk. 
A közel 80 kilométer hosszú Balaton 
felső partján véges-végig a borág ko-
szorúzza a szelíd lejtőket, mig a déli 
oldalon a mezőgazdasági fejlettség, 
a fejlett fürdőélet és az ősi legelőgaz-
dálkodás váltakozó képei tárulnak sze-
meink elé. 

Évről-évre több lesz a Balaton is-
merője és csodálója. Folyton növekedik 
az a tábor, mely minden szépei, nemest 
és jót iderakna, idehozza a Balatonhoz, 
hogy m(\g jobban felékesítse vele azt 
a rendkívüli természeti adomanyt Ter-
vek, gondolatok forronganak a Balatont 
látogatok agyában és a tervek, a jő 
gondolatok nagyon sokszor meg is va-
lósulnak. Igv nevelődik ki lassanként 
ez a szép vicl^k nemcsak az ittlakók 
gyönyörűségére, hanem az ország egyik 
legragyogóbb kincsévé. 

Amerre járunk a Balaton partján, 
mindenfelé serény munka, vidám für-
dőélet fogad bennüket A Balatonnak 
ma már mintegy 30 parti fürdőjében 
minden család megtalálja a maga igé-
nyeihez í»s anyagi viszonyaihoz szabott 

feltételeket. Néhány fürdötelepünkön a 
legkényesebb igények is kielégítésre ta-
lálnak, mig a kisebb falukban és szőlő-
házakban a kevesebb igényű családok 
igen jutányos mCdon élvezhetik a Ba-
laton-ny u j totta öröm őket. 

A Balatonba rendkívül sok forrás 
ömlik. A vízben is vannak erős forrá-
sok. Soknak olyan az összetétele, hogv 
a Balaton vize hígított ásvánvvíznek 
tekinthető, Két nagyszabású fürdőhelye: 
Balatonfüred fürdő és a Keszthely 
mellett levő Héviz páratlan gyógyfor-
rásokicai rendelkezik. 

Siófok, Balatonföldvár, Balaton-
almádi, Balatonfüred, Keszthely, mint 
a parti fürdők legelső öt fürdője, min-
dent nyújt, ami kényelmeset szépet 
nyújtani lehet Fonyód-Bélalelep, Falu-
szemes, Balatonaliga, Balatonkeresztur, 
Balatonberény, Szárszó, Bala'on világos, 
Bilalonlelle, Balatonboglár, Gyenesdiás, 
Balatongyörök, Badacsony, Révfülöp, 
Szepezd, Balatonkenese és az itt fel 
nem sorolt többi parti község, mind 
tudja nyújtani a Balaton gyógyerejü 
vizét és azt az üde balzsamos gyógy-
hatású levegőt, melyre a városi kicsiny-
nek, nagynak egyaránt nagy szüksége 
van. 

A balatoni fürdőkön tetszés szerint 
lehel felkeresni a zajosabb helyeket és 
bőven van választék azok részére is, 
kik a csendet, a magányt kedvelik. 
Élénk a vizi élet, mely a hajó kirán-
dulásokban, csónakázásban, fürdésben 
nyilvánul meg a gyakori a szárazföldi 
kirándulás is. A Balatonon járó gőzha-
jókon eljuthatunk a Balaton élénkebb 

megint leütöttek egy-egy darabot a kövekből 
s megint egy ujabb oldalukat fordították 
kifelé. 

A gaz lámpa, akarom mondani gáz-
lámpa mellé szégyenszemre egy petroleumos 
mécsest kellett gyújtanom. Mindazonáltal a 
gázosok minden hónapban beállítottak s ki-
fizettették velem az elfogyasztott petróleum 
árát. Azonkívül a bevezetett csö hosszában 
hat követ fölszedtek, liosszu csövet dugtak 
bele s szagolták, hogy nem repedt-e meg a 
cső? Ugyan mitől? A petróleumtól? 

De akkor már kijátszottam a kövezőket: 
a hat lyukat csizmadiámmal foltoztattam be. 

Végre kitavaszodott s a gáz fölengedett. 
A fölavatást megtartottuk. A láng vígan lo-
bogott, Harmadnap gázrobbanás történt, 
mely a kór is tát ugy leütötte a lábáról, 
hogy — saját állítása szerint — sohase járt 
olyan közei a — temetéséhez. 

Háromszorosan fizettem: 1, Vétkes 
vigyázatlanság cimén a rendőrségnek. 2. A 
roparálás költségeit, 3, A kórista gyógyítását. 

Az utóbbi három nap alatt meggyó-
gyult. De egy veszedelmes és kinos utóbaja 
megmaradt: azóta tudniillik háromszor olyan 
étvágya van. Az orvosi tudományban nem 
vagyok annyira jártas, hogy megmondhat-
nám, vájjon minden gázrobbanás ilyen kö-
vetkezésekkel jár-e, vagy speciálisan a kö-
ristákra nézve ily vészes a dolog. 

A szerencsétlent, aki emiitett utóbaját 
egész életében nem fogja kiheverni, minden 
héten háromszor meg kellett hivnom ebédre. 
A kapu alatt pedig végkép petroleumlámpást 
installáltam. A gáz többé nem égett. 

Egész nyáron azon törtem a fejemet, 
hogy micsoda uj örvendetes meglepetésben 
részesítsem kedves lakóimat. 

Tavaszszal kezdtem, nyáron , töpreng-
tem, öszszel kisütöttem. Bevezetem a víz-
vezetéket. 

Fölballagtam a vízvezetéki igazgatóság 
épületébe* A kapus az első emeletre utasí-
tott, Aranytáblába vésve ez a név ragyogott 
az ajtón; „Wein, igazgató", No, és nemezt 

kerestem» Megyek tovább. Egy másik ajtón 
eat olvastam: „tíorovszki, aligazgató41. Ez 
sem az én emberem. Egy harmadik ajtóra 
akadok, melyen Szőllösi ur neve voli olvas-
ható. Knnek is csak bor a vége, — gondo-
lám. Hol találom a viz embereit? A kapus 
esküdözött, hogy ezek az urak Kezelik a 
főváros vízügyeit* Furcsa. Bekopogtattam 
Wein úrhoz. Igen barátságosan fogadott. 
Mikor előadtam, hogy szeretném a házamba 
a vízvezetéket bevinni, igy szólott : 

— Uraml Hazánk oly gazdag savanyu-
vizekben. Minek akar ön DiuiavizeL inni ? 

— De kérem . . . 
— Luhi, parádi, borszéki. . . egyik 

jobb mint a másik, , . s milyen olcsó . , . 
— De uram, ön Duuavizet akarok a 

lakóimnak. 
— Mondja meg őszintén, ki bujtogatta 

fel ellenem, — folytatá az igazgató, — 
miért tör ellenem ? Én sohase vétettem ön 
ellen, miért akarja elvenni a kenyeremet? 

— Én? Nem értem. 

Egy biztos njegélbetí&ü üzletbtz társat keresek 2000 kor.-v/al. 
# # # Cin? a k i a d ó b a 
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fürdőhelyeire. Hajókikötőik vannak az 
al?ó parton: Siófokon, Balatonfö'dváron, 
Balatonbogláron, Fonyódon. A felső par-
ton ; Keszthelyen. Badacsonyban, Rév-
f ü 1 öp ö n, T i h n n y ban, Balaton fü re cl en, 
BaIátonalmádiban, és B alaIoukenesén. 
Vazulon pedig kényelmesen eljuthatunk 
a Balaton kisebb pontjaira is. 

A kirándulások háromféle irányban 
mozgók. Ezek : a fürclötelepek kölcsö-
nös meglátogatása, természeti szépségeg 
és ritkaságok megtekintése, továbbá a 
tanulmányi kirándulások. Aki a Balaton 
valamelyik fürdőhelyét váiaszlja nyári 
tartózkodási helyül, érdeklődik persze 
a fürdőtelep élete és viszonyai felöl is 
és sorra látogatja őket. Érdekesebb 
ennél, ha fárasztóbbak is, a természeti 
szépségek felkeresése és a tanulmányi 
kirándulások, A Balatonvidéknek annyi 
csodás szép helye van, hogy a kirán-
duló mindig talál ujat, szépet, változa-
tosat és meglepőt. A természeti szép-
ségek közölt legnagyobb a vonzóereje 
a Badacsonytetönek. Kiragadó, változa-
tos képekben gyönyörködhetik az a 
kiránduló, aki veszi magának a fáradt-
ságot, hogy felmegy a tetőre. A bada-
csonyi kirándulások kiinduló helye rend-
szerint a Hableány, innét lassú emel-
kedéssel megy az ut a Kisfaludy-forrás 
mentén Szegedy Róza érdekes háza és 
ennek szomszédságában levő Kisfaludy 
Sándcr egykori présháza mellett, — 
amelyben a Balatoni Szövetség kis mu-
zeumot rendezett be — érintve a Ró-
zsaköt. 360 bazaltlépcsö következik : ez 
az ut legnehezebb része. 

A tornaji kilátónál látjuk az érde-

— Uram! Én őszinte leszek. Minden 
ujabb ház, mely bevezeti a Dunavizet, esak 
veszedelmes, nyűg és baj nekünk. Az eddi-
gieket tudjuk jó vízzel ellátni. Ön is segit 
aláásni az én nyugalmamat. , . 

— Nekem Dunaviz kell mindenáron. 
Legyen szíves bevezettetni. 

— ügy ? Kívánja ? Hát meglesz, — 
felelt az igazgató rettentő hangon s én eltá-
voztam. 

Újra megjelentek a németek s újra 
felforgatták szerény kis házacskámat, de 
ezúttal legalább vastagabb csöveket fektettek 
az árokba. Tél lett, mire elkészültek vele 
s én alig vártam, hogy az udvaron levő 
nagy, szép rézesap megeredjen s folydogál-
jon belőle a szőke Duna vize. 

Végre a németek jelentették, hogy a 
csap megkezdi hivatalos működését s én 
összegyűjt öttem lakóimat a látványosságra. 

A viz nem jött. Kicsavartam, becsa-
vartam a csapot, egy csöpp se szivárgott 
belőle. Iszonyú döhbe jöttem- Csak nem 
fogtam ebben is gázlámpát V Jelentést tettem^ 
a németek mindent megvizsgállak és sen> 
rnitse sütöttek ki. Akkor nekiálltam a csap-
nak magam s addig piszkáltam, mig vegre 

kes felső parti öblöket, a vízbe mé!yen 
benyúló tihanyi félszigetet. Följebb men-
ve, nemsokára a tetőre ériink és gyö-
nyörű erdei uton érkezünk a hatalmas 
Ranolder-kereszthez, ahonnét a Balaton 
egész nyugati felét és déli részét, Szig-
liget várromjait éidekes és meglepően 
szép képekben látjuk. Legszebb a kép 
a tetőn a törderaiczi kilátónál. Itt lát-
juk azt a jellegzetes képet leginkább 
kidomborodni, hogy a Balalonvidék 
kuphegyi valamikor évezredekkel eze-
lőtt mily rettenetes óriási erőtől nyomva 
alakultak ki a sik, mély területen. A 
láva, a bazaltoszlopok bizonyítják, hogy 
a Balatonnál valamikor nagyon vesze-
delmes világ lehetett. 

A Badacsonyon kívül még tömér-
dek olyan hely van, amely helyekről a 
Balaton uj meg uj változatában gyö-
nyörködhetünk. A fonyódi Várhegyről, 
ahol valamikor Magyar Balázs oszto-
gatta nagyúri parancsait, látjuk a Bala-
tont végos-'-végig és a?:t is, hogy: — 
milyen szép Somogyból Zala! Amire 
azonban a Badnoonyon járók azt szok-
ták mondani, hogy: — Zalából se csú-
nya éppen Somogy! A boglári Kopasz-
hegy, a balatonföldvári magas part 
szintén ^okal nyújtanak a latásnak. A 
^zentmihál\ hegyi dombot a keszthelyiek 
keresik föl nagy szereletlel s a balaton-
györöki emelkedés olyan képet tár elénk, 
amely felejthetetlen. Az öreg Bada-
csony mellett ott sorakozik a többi 
kuphegy, hirdetve a ietiint évezredek 
viharait. 

A szepezdi Bálinthegy, a balaton-
füredi Tamáshegy, a Koloska és a nosz-

kihuztam belőle egy akkora szüretien poron, 
tyot, mint az öklöm. Ez dugta be a csövet. 
A viz aztán vígan csurdogáJt. 

A pontyot gondosan eltettem spirituszba 
hogy majd mily skandalmot csapok vele a 
legközelebbi fővárosi közgyűlésen. A vizben 
nagy öröme telt az én kedves lakóimnak. 
Csak azt vettem észre, hogy a csizmadia-
legények alig állnak a lábukon* a fagottistá-
nak alig van már annyi ereje, hogy a fagott-
ját fújja, s ami a meglepőbb, kóristám is 
veszíteni kezdte az étvágyát. 

A dolog szeget ütött a fejembe, de 
csak akkor jöttem a nyitjára, mikor a fele-
ségem egy reggel borszéki vizbe fürdette a 
gyerekeket. 

Ha már fürödni se lehet a Dunavizben ? 
A következő éjjel, mikor mindenki aludt 

s csak a beteg fagottista nyöszörgése zavarta 
meg a csendet, halkan kivettem a pontyot a 
spirituszból, kilopóztam az udvarra s a halat 
gondosan visszagyümöszöltem a vízvezetéki 
csőbe. Azon se folyik többet viz. Kútvizet 
iszunk mind. 

És ime, lakóim egészsége bámulatos 
gyorsan visszatért. Leghamarabb a kórista 
étvágya. 

tori völgy — oly sok csodás szépséget 
tár elénk, hogy csak azt sajnáljuk, 
miért nincs több időnk a szemlélődésre, 
a gyönyörködésre. A tihanyi félsziget 
megint mást mutat. A hires visszhang, 
a régi szép templom, amelyben I. Endre 
királyunk hamvai nyugosznak, és azok 
az apró kis kúpok — számszerint 
majdnem 90 — maradványai az egy-
kori meleg felszökő forrásoknak. A ba-
latonalmádi Óvári-kilátótól négy várme-
gye területére látunk; északról a komor 
Bakony sötétlik felénk, délről Somogy, 
Tolna vármegyénk dombos-völges arcu-
latában gyönyörködhetünk. Kenesén tul, 
az akaratlyai magas partokon, ahol az; 
évszázados hires Rákóczi-szilfa van,, 
ismét uj képet találunk. Annyi a szép, 
annyi a gyönyörködtető a Balatonnál, 
hogy a párját ennek a vidéknek sehol 
meg nem találjuk. Aki idegen jön kö-
zibénk, el van ragadtatva, csak a magyar 
az, amely hátat fordít ennek a pom-
pás vidéknek és hordja ennek a sze-
gény országnak a millióit szívesen és 
hévvel a határon tul a világ minden 
tája felé. 

A Balatoni Szövetség az az intéz-
mény, mely minden kérdésben ott van, 
ahol arról van szó, hogy miként lehet 
ezt a csodás szép vidéket nagygyá, is-
meretessé. széppé, vagyonossá, gaz-
daggá tenni. Bölcsőjét ezelőtt 6 eszten-
dővel a Magyar Mezőgazdák Szövetke-
zetének feledhetetlen elnöke, Széchy 
Imre gróf kezdette ringatni és ma már 
az intézmény igen számottevő jelenség: 
fent és lent egyaránt. Munkálkodásában 
az eszmei tartalom mellett a gyakorlati 
kérdések megvalósítására is törekszik. 
Nem kicsinyeli a parányi kérdéseket de; 

nem fél a nagy feladatok megoldásának 
munkájától sem. Köréje sorakozott az 
a lelkes sereg, mely ismeri, tudja, mily 
kincse a Balaton az országnak. A szö-
vetség nem elégszik meg azzal, hogy 
elismerjék iránytadó, iránytmutató té-
nyezőnek, hanem mélyen belenyúl 
azokba a kérdésekbe, melyekkel az egyes 
fürdő telepeken fejlödöttebb állapotokat,, 
jobb viszonyokat lehet teremteni. Nem' 
elégszik meg azzal, hogy uj elemeket 
vonzzon a Balatonhoz, de arra is tö-
rekszik, hogy azok meg is maradjanak: 
itt. Nemcsak megszeressék a Balatont* 
— mert lehetetlen meg nem szeaetni — 
hanem meg is maradjanak a Balaton: 
felvirágzása ügye kővetőinek. Tanítja a 
népet, hogy mit termeljen és hogyan 
termelje azt, hogy a saját haszna mel-
lett, a saját anyagi megerősödése mel-
lett a fürdővendég is iigy találja meg 
a számítását, hogy a Balatonnál valfr 
nyaralás nemcsak kellemes, hanem 
anyagi szempontból is célszerű, A sző-. 

r jttmmtá 
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vétség 80 katasztrális holdas siófoki 
zöldséglerm elötelepe valósággal külön-
legesség számba megy. Az első hely 
az országban, ahol a magyar családok 
tanulják meg a bolgár rendszer szerinti 
kertészkedést. Lassanként minden köz-
ségben megtanít valamely olyan házi-
ipari ágat, amelyre n<*zve a község 
területén az alapfeltételek, tudniillik a 
nyersanyag és a dolgos munkáskéz 
megvannak. Ám nemcsak meg tani (ja a 
szegény embereket a háziipari feldol-
gozásra, de gondoskodik arrról is, hogy 
a készilményeket forgalomba hozza. 
Egyrészt a fejlődést segiti ezzel elő, 
másrészről pedig a balatoni fürclötele-
pekröl szorítja ki az idegen készítmé-
nyeket. 

A szövetség szóval, tettel, Írásban 
és képekben hirdeti a Balaton vidék 
népszerűsítését. És hogy munkájának 
gyümölcsei milyen szépen érnek, mu-
tatja ezt az egyre élénkülő, fejlődő ide-
genforgalom. Ma már az idegen figyel-
mét nemcsak a Tátrára, a Kazánszo-
Tosra, hanem a Balatonra is felhívják, 
amely szelídségével, ücle pompájával, 
derült, tiszta napsugaras vidékével el-
bájolja a világlátot idegent is. 

Bizonyos, hogy érdemesebb, pár-
tolásra érdemesebb vidékünk alig van, 
a Balatonnál. A milliós fővárosnak ez 
a legtermészetesebb üdülő- és pihenő-
helye, ahol köröskörül derültarcu em-
berek szíves magyar szóval köszöntik 
az ideérkezőket. A Balatont mindenki-
nek látni kell és ha mindenki látja, 
akkor rövid idő alatt a borág és hul-
lámzó kalászból alakított, több mint 
200 kilométeres óriási koszorúba véges-
végig diszesnél-diszesebb nyaralók lesz-
nek tűzdelve. Amilyen s partszegély 
Lelle és Boglár között és amilyen gyö-
nyörű nyaralócsoportokat képeznek 
Almádi, Balatonfüred, Siófok, Balaton-
földvár, Fonyód. Keszthely, Badacsony 
meg a többi pompás fürdőhelyünk 1 

— Halálozás, Mészáros Gusztáv 
a szarvasi kir; járásbíróság vezető já-
rás bi ráját súlyos csapás érte, édes anyja 
özv. Mészáros István né szül. Lada 
Krisztina e hó 18-án 86 éves korában 
elhunyt. Temetése f. hó 19-én m 
részvét mellett ment végbe. 

— vizue ¿IS. 

h í r e K 
— Esküvő. Előkelő közönség je-

lenlétében tartotta esküvőjét e hó 20-án 
a szentlőrinczi anyakönyvvezető előtt 
Holéczy Béla Davidovics Antiuskával. 

— Kinevezés. Ambrus Sándor 
alispán a vármegyei közkórház elme-
beteg osztályához segédorvossá di\ 
Somló Lászlót kinevezte. 

— Megüresedett állator-
vosi állás. Szeghalom községben az 
állatorvosi állás megüresedetté A megü-
resedett állást választás utján töltik be. 
A pályázat hátárideje julius hó 27, 

hét szombatján Gazsó János kocsis a 
szarvasi határban a vizbe fuladt. Gazsó 
András Borbély Márton gazdájának 8 
lovát vitte az élö körösbe füröszteni, 
mint jó uszó felkapaszkodott az egyik 
ló hátára s ugy hajtatot a vizbe. A ló, 
melyen ült, vizbe merült s e közben 
Gazsó is lecsúszott a lő hátáról s a 
vizalá merült, da a lovak ugy letaposták, 
hogy többé fel sem merült a vizböl. 
Holttestét Öcsöd alatt húzták ki. 

— Yérmérgezfis áldozata. 
Zvara János szarvasi napszámos me-
zítláb véletlenül a rozsdás vasboronába 
lépett. Sérüléseivel nem törődött sem-
mit. Néhány óra múlva a vérmérkezés 
jelei mutatkoztak rajta, aminek bövt t-
kezlében néhány órai szenvedés után 
iszonyú kínok között meghall. 

— Házi verseny. A szarvasi tor-
na és atlétikai club augusztus havában 
házi atlétikai versenvl rendez. A ver-
senyre az előkészületek serényen foly-
nak. Valószínűleg sikerülni fog egy első 
rlassisu footbal csapaLot is lehozni a 
verseny napjára. 

— A Duna—Tisza csator-
na. A Duna—Tisza csatorna kiépítése 
a megvalósulás elé juLott. A kereske-
delmi miniszter a közel jövőben be 
fogja terjeszteni az erre vonatkozó 
törvényjavaslatot. A csatorna Budapest-
ről fog kiindulni és Csongrádnál ér a 
Tiszához Szélessége 18 méter, mélysége 
2 méter lesz. Az épitésre 46 és fél 
millió koronát irányozlak elő. Az uj 
csatorna kiépítése Békésvármegyére, de 
különösen Szarvas, Szentandrás és 
Öcsöd községekre lesz kedvező hatással, 
mert a minden forgalomtól távol eső 
három község közvetlenül hajóössze-
kötletést nyer nemcsak a fővárossal, 
de a Balkán állnmokkal is. A csatorna 
félépitése Pekanovics nagyváradi fő-
mérnök terveit is elömozditani látszik, 
meri a Sebes-Körösnek Nagyváradig 
hajózhatóvá tétele clmaradhatatl an 
utókövetkezménye lesz. 

— Megh osszabbitott vám-
szedési jog. A kereskedelemügyi 
miniszter Vésztő községnek a köves 
utakra vonatkozó vámszedési jogát 10 
évre meghosszabítolta. 

— Yizbéfult kisleány. Raffai 
Mariska 10 éves szarvasi kisleány a 

Körösbe ment fürdeni A vízben görcs 
fogta meg, alámerült és többé nem jött 
fel. Holtles tét másnap fogták ki a 
Körösből. 

— Táncmulatság. A kondorost 
gazda iíjuáág juiius 30-án a kondorosi 
csárdában táncmulatságot rendez. 

— Közbiztonság. A csendőrség 
jelentése szerint a múlt hóban előfor-
dult a vármegye területén 97 bűneset, 
ebből kideritettek 93-at. A lelartóztatá-
sok száma 38. 

— Nyilvános nagygyűlés, A 
Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesü-

lete" f. hó 31-én vasárnap cl vu 3 
órakor a városháza tanácstermeben 
nyilvános nagygyűlést tart a 8 órai 
záróra létesítése miatt. 

— A kecskeméti reform. 
jog a ka dém/ián az 1910/911. tanév 
első felére a béig tatások és az előadó 
l an áro k n á I fogan a( o sí tan dó bei r atások, 
úgyszintén a tanév kezdetére tartozó 
vizsgálatok szeptember 1 —15 ; az 
utólagos colloquiumok pedig szeptember 
1 -7 - ig tartatnak. A tanév ünnepélyes 
megnyitása szeptember 15*én, az aka-
démiai előadások szeptember 16-áit 
veszik kezdetüket; ezentúl a joghallga-
tók felvétele csak folyamodás u-lján, a 
kesedelem alapos okán ik igazolása 
mellett történhetik; az utóhgos felvé-
telre október 14-ig az igazgató-tanács 
elnöke adhat engedélyt. Az akadémián 
fizetendő iskolai dijak a következők: 
beigtatási dij címén az egész tanévre 
8 korona, könyvtárdij és az országos 
tanári nyugdíjalap javára .12 korona 
nyugdijjáruléLC, a joghallgatók segitö és 
önképző egyesülete javára pedig félé-
venként 5 korona tagdíj szedetik. A. 
félévi tan dij 30 korona, egész évi 60 
korona. A félévi tan dijat és a beigtatási 
dijat az egylrizkerület határozata értel-
mében a tanfolyam-mentes vagy más 
tanintézetben végzett vizsgázók is min-
den egyes vizsga után lefizetni tartoz-
nak ; pót- vagy ismétlő vizsgák alkal-
mával azonban ezen dijak ujabb meg-
fizetésére nem köteleztetnek» A vizsga-
dijak rendes hallgatók részére : alap-
vizsga-dij 24 kor, pótvizsga-díj 12 kor, 
államvizsga-dij 40 kor,, pőtvizsga-dij 
20 kor. Tan folyam -men tes vagy más 
tanintézetben végzett vizsgázók ugy az 
államvizsgák alkalmával 56 kor., pót-
vizsgák alkalmával. 28 kor. vizsgadijat 
fizetnek. Tápintézeti dij havonldnt 22 
kor. Tápintézeti ösztöndíj iránti kérvé-
nyek a jogakadémia igazgatóságához 
augusztus hó 25-ig nyújtandók be. 

, 1910, julius hó 1 . 
Az igct&gaiáság. 
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Mindazok, kik é 
Icai m ával rész vé tűk kel 
hálás köszönetünket« 

anvám halála al-
felkeresték, fogadják 

Mészáros Gusztáv 
és családja. 

Szerkesztői üzenetek. 
De. L* Oy. Ön tebát n^m sjsomjuhozza a 

Tjyilyájaosság ser legét, liogy bosszúságát le öblö-
gesse. Pétiig szívesen anog» iüzkii-oztuk volna 
liogy arról a dologról kial Aljunk, 

Oculus. Kern fcaU'ihtnk bimnilk semmi külö-
nöset Bossz verseket irni inajruak is tudunk. 

AJ/a príma. 131% flü\ea Ötlet, de - ahogy 
inünyelven mondjuk — nii.es megivva. Node: a 
világot sem teremtették egy napon. 

A „ Kereskedelmi Alkalmazottak 
Egyesü le te * f. h ő 31 - é n vasáru ap 
délután 3 órakor a városháza tanács-
termében nyilvános nagygyűlést tart a 
8 órai záróra 1 élesítése érdekében. 

Ez után fölkérjük a város minden 
kereskedő fönök urait és minden érde-
keltet, hogy ezen nagy gyűlésünkön 
megjelenni szíveskedjen, annál inkább, 
hogy mindenki a maga véleménnyét 
és nézetét ott nyilváníthassa. 

Mar adun k kivál ó tisztelettel 
a Kereskedelmi Alkalmazottak 

Egyesü léte. 
iákobqvits íőzset 

titkár. 
Gaál Károly 

olnük. 

_A szarvasi ág. hitw av, egyházközség 
elnökségétüL 

584/1910. 

A szarvasi <ág. hitv, ev, egyházközség 
központi népiskolájánál szükséges padok és 
ím torza ti felszerelések szállításának biztosí-
tása céljából nyilvános versenytárgyalás hir-
dettetik. 

Az előirányzott Összeg 5ü52 korona, A 
versenyezni ólrajlök felhívatnak, hogy a 
fentebbi munkák elvállalására vonatkozó 
szabályszerűen kiállított egy koronás bélyeg-
gel ellátott, pecsétlel lezárt és sértetlen 
borítékban elhelyezett ajánlataikat a f, évi 
augusztus fió 3-ának délelőtti 10 órájáig az 
egyház gondnoki hivatalába annyival inkább 
igyekezzenek közvetlenül vagy posta utján 
beadni, mivel a későbben érkezett, távirati 
utón vagy szabálytalanul kiállitott ajánlatok 
figyelembe nem vétetnek, 

Az ajánlatok a kitűzött napon délelőtt 
10 órakor fognak a gondnoki hivatalban az 
egyház gazdasági-bizottsága által felbontatni. 

amely eljárásnál az ajánlattevők, vagy iga-
zolt képviselőik jelen lehetnek. 

Ajánlat csakis az egyház által dijtálá-
nál kibocsátott ajánlati: lapon tehető. Az 
ajánlatott tartalmazó boritéle a következő 
felirattal látandó el: 

„ Az ág, hitv, evt egyházközség 
gazdasági-bizottságának 

Szarva?." 

„Ajánlat a 534 számú versenytárgya-
lási hirdetményben kiirt iskolai felszerelések 
szállítására". 

Bánatpénz 250 korona, amely az aján-
lat benyújtása előtt Hz egyházközség pénz-
tárában teendő le készpénzben, vagy óvadék-
képes értékpapírokban, esetleg fenntartás 
nélküli takarék betét-könyvben, 

A letéti nyugta az ajánlathoz csato-
landó. Ajánlattevők a végleges elöntésig 
ajánlataikkal kötelezettségben maradnak. 
Azon pályázók, akik az egyház gazdasági-
bizottsága előtt ösmeretlenek, tartoznak 
megbuhatóságukat és szállító képességüket 
az illetékes kereskedelmi és iparkamara 
bizonylatával igazolni. 

A vonatkozó kiírási művelet, költség-
vetés, feltételek stb. az egyház gon inoki 
hivatalában naponként a hivatalos órák alatt 
betekinthetek. 

A szállítás oda ítélése felett a gazdasági 
bizottság végérvényesen dönt és fentartja 
magának azon j"got, hogy a beérkezett aján-
latok között az ajánlott arakra való tekintet 
nélkül szabadon választhasson. 

Szarvas, 1910 julius 22. 
Az egyházközség elnöksége. 

A járási főszolgabíró ur 4009 1910. 
ikt. sz. rendelete folytán felhívatnak 
mindazok, a kik a községnél megürese-
dett birtoknyilvántarlői és netán meg-
üresedő' adótiszli és esetleg Írnoki állá* 
sokra pályázni óh ij tanak, miszerint 
pályázati kérvényüket f. hó 27-ének 
délutáni 5 órájáig a járási főszolgabíró 
úrhoz adják be, mert a későbben érkező 
kérvények nem vétetnek figyelembe. 

A birtoknyilvántartóL állás javadal-
ma évi 1500 korona és életfogytig fog 
választatni. 

Szarvasonj 1910, évi jitlius 14. 
ELÖLJÁRÓSÁG-. 

Lapunk nyomdájának könyv* 
külészeíflbön egy Ügyes íiu fize-
téasol konyvköiff tanulónak M-
vételik o ö o o 0 

lüh 

Szarvas község képviselőtestületén ele 
125 kgy. 5334/1910. sz. határozata alapján 
a szarvasi vámos utak kiépítésének biztosi-* 
tása tárgyában nyilvános versenytárgyalás 
hirdettetik. 

A kiépítendő öt útszakasz összes hosz-
sza mintegy 6,1/9 km., a burkolandó terület 
összesen mintegy 28000 m2, amelyből a fét-
koczka burkolat területe mintegy 11000 m2, 
a eyklops burkolaté pedig min tégy 17000 
in2. Ezen útépítésnél a következő muakála-
tok fognak vállalati uton biztosíttatni: 

1. Terméskő anyag termelése, vasúti 
szállítása. 

2 A terméskő anyag ki — illet vő illetve 
lerakása, az uttestekre való kifuvarozása és 
halmozása. 

3. Homok termelése, szállítása és a 
homokágy elkészitése, 

4. Kövezési és burkolási munkák. 
5. Betoncső áteresztők építése. 
Ajánlat tehető ugy az egyes munka 

csoportokra, valamint a földmunkát kivéve* 
amely házilagosan készül, az összes munka 
nemekre együttesen. A fenti munkálatok 
kivételének biztosítása céljából 1910 évL 
augusztus hó l én délelőtt 10 órákkor fog; 
a versenytárgyalás Szarvas község tanácster-
mében megtartatni. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy 
a fentebbi munkák elvállalására vonatkozó: 
szabályszerűen kiállitott, ivenkint 1 koronás 
bélyeggel ellátott, kellően felszerelt és öfc 
pecséttel lezárt sértetlen borítékban elhelye-
zett ajánlataikat a kitűzött nap délelőtti ICL 
órájáig annyival inkább igyekezzenek közvet-
lenül vagy posta utján beadni, mivel a későb-
ben érkezett, távirati uton vagy szabálytala-
nul kiállitott ajánlatok figyelembe nem vétet-

Az ajánlatok egységárakkal teendők, 
százalékos árengedményt vagy felülfizetést 
tartalmazó aján.atok filembe nem vétetnek« 

Az ajánlatot tartalmazó boríték a követ-
kező felirattal látandó el: "Községi elöljáró-
ságnak Szarvas. Ajánlat az 5334 1910. sz. 
versenytárgyalási hirdetményben kürt vámos 
ut építési munkálatokra," 

A terméskő anyaga bazalt vagy gránit. 
Az ajánlattal együtt az ajánlott kőanyagbőL 
az ajánlattevő pecsétjével ellátott 2—2 darabé 
minta is bemutatandó. A kominták mindegyi-
kére címke ragasztandó, amelyekre az aján-
lattevő neve és a kőminta származási helye 
olvashatóan felírandó, 

A kőmintákhoz a kísérleti állomás áltat. 
kiadott bizonyítvány hiteles másolata csato-* 
landó. Bánatpénzül készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírokban az ajánlati költségvetés 
megfelelő végösszegének 5, (öt) százaléka 
az ajánlat beadását megelőzőleg Szarvas 
község közpénztáránál teendő le a jelen hir-
detmény számára való hivatkozással. A lété 
ti nyugta az ajánlathoz csatolandó. Bánat -
pénz vagy értékpapír az ajánlathoz nem 
csatolható. 

Az ajaiilatban kifejezés adandó annalcr 

hogy ajánlattevő a helyi viszonyokat^ fa mű-
szaki müveietet, különösen a vállalati félté-* 
teleket östiieri és azokat magára nézve köte-* 
lezőleg elfogadja. 
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Az ajánlatok a fentirt napon délelőtt 
JÖ órakor fognak Fé)bontatróv amely eljárás-
sal az ajánlattevők vagy igazolt képviselőik 
jeJenlehetnek. A munkálatokra vonatkozó 
műszaki irrüveletek, feltételek stb. a községi 
mérnöki hivatalban naponkent a rendss hi-
vatalos órák alatt megtekinthötők. Az ajánlat 
csakis a község által díjtalanul kiszolgálta-
tandó ajánlati illetve költségvetési lapon 
tehetőd 

Ajánlattévők ajánlataikkal a végleges 
döntésig kötelezettségben maradnak. Azon 
pályázóig akik Szarvas községgel még nem 
álltak öszszeköt Vetésben, illetve Szarvas köz-
ség előtt ösmeretlenelr, tartoznak megbizha-
íróságukat azon kereskedelmi és iparkamara 
bizonylatával igazolni, melyhez vállalatiak 
telepe szerint tartozik. 

A munkálatok" teljesítéséhez a munká-
lat elnyerője hazai és pedig első sorban 
magyar honos műszaki erőket, képviselőket, 
iparosokat, alvállalkozókat, munkavezetőket, 
munkásokat stb. tartozik alkalmazni; a 
munkálathoz szükséges anyagokat pedig telje-
sen a magyar szent korona országai terme-
lése és ipara révén tartozik beszerezni. 

Ezen kötelezetség teljesítésére nézve 
minden tekintetben a közszállitási szabály-
rendelet ide vonatkozó határozmányai irány-

A munkálat odaítélése felett a község 
képviselőtestülete dönt és fentartja magának 
azon jogott, hogy a beérkezett ajánlatok 
között az ajánlott árakra való tekintet nél-
kül szabadon választhasson. 

Szarvas, 191^ évi jnlius 7-én. 

Elöljáróság. 

Két darab 

¡ r ó gep 

f ö l d e s -

hogy arca tiszta, üde és bájos 
l egyen! 

A Föídés-iele Margit-réme a fő-
rangú hölgyeknek is kedvenc szépítő 
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 Margit-Cré« 
m e t utánozzák és hamisítják, tessék ere-
deti védjegyTyel lezárt dobozt elfogadni, 
mert csak ilyen készitményért vállal a 
készitő mindennemű felelősséget. 

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

A bőr mindennemű t i sz táta lanságát , 
szeplöt, pattanást, miteszert, máj-
foltot, 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: 
Földes Kelemen gyógyszerész Arad. 

Kapható Szarvason : f>-~7 
Miklós P*]., Bugyis Andor, és 

Csábrády János gyógyszertárakban. 

RR^Jsfcj^r* Í T ^ Í I ^ rr-^^p H? 

" V a s - i r t i m e n e t r e n d . 

— Érvényes 1909. okt. 1-től. — 

Mezőtúr ind. é. 2 29 n. 12-16 n. ö'40 
Szarvas ?r!f' V 315 1-03 é. 6-28 

ft 327 » 1*27 „ 6-38 
Kisszénás érk. » 4-14 » 2-12 ,, 7-25 
Orosháza éik. » 5 35 tt 8-26 „ " 840 
Mezőhegyes érk. n. 7-55 » 5-40 „ • . 

Mezőhegyes ind. • n 9'18 é. > 

Orosháza ind. é. 5*55 » 11-17 „ 607 
Kisszénás érk. n 7-18 » T>OQ i w u f ,, 7*16 
Szarvas w 8'24 

8'44 
» 1-26 „ 813 

» 
8'24 
8'44 » 144 (> 8.28 

Mezőtúr érk. » 9*30 » 2 30 „ 9 10 

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

betűk é. — éjjelt, n. nappalt jelent. 

Özv. Tájber Guszlávné urnö háza 
esetleg egy 4 szobás és egy 

2 szobás lakás a megfelelő mellék-
helyiségekkel haszonbérbe kiadó. 

Értekezni \fh<>\ POHL KÁROLV 
községi számvevővel. 

n v n n 

felsőruha varráshoz 
felvétetnek 

KOJBLN SZERÉN 
varrodájába, 

Kényes-ulcza 122. 

A nök boldogsága! 
A mennyassronyok 

büszkesége! 
A szülök örömei 
A lóriinál a szépség 
ertfre és efítíszííéííre 
mutat, a szellemet és 

életet bnldopítia. 
Á szépség a féiíincm-
nél egy biztos gaz-
dagságot jelent, egy 

szabad levelet képez, 
mely valamennyi Mput 
•v kinyitni képes. 

Ez csak férfiakra szólhat. Mit panaszkodtok 
ti pattanások, durva bőr. kiélt arc/ miatt, 
mikor oly könnyfi szépnek lenni s szépnek 
maradni. Zuck*°»>-szanpan s Zurk^-krém 
ftényleff szépséget boz. mert célja a teljes 
bőrápolás s a teljes bőrápolás a drága egész-

séget hozza riugávah 
Daczára napi használat mellett olcsrf. sokkal 
olcsóbb mint a drága hasztalan kosmetika. 

Zucüí-szappan 
kis csomagolásban 

1 k o r . 
nagy csomagolásban 
(ajándék) 2.50 k » r . 

közönséges tubusban 
1.25 kor. 

nagy tubusban 
2.50 kor* 

EgyedDH gyárosok: 

X. ZUCKER & Co-i BERLIN W. 57 
Kapható : 

Mezőtúron : Göllner Hugó gyógyszer-
tár ábun. 

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

Kirándulásokon, sporMourákon, hadgyakorlatokon kitűnő szolgálatot tesz. 
Bármely vízben oldva kitüno limonádét ad. 

Készíti: KERTÉSZ EKKŐ gyógyszerész^rÍ6tól^TY,dó Szabadkán. 
13'—25 Kapható : S M e t a t t l f e úrnőnél Szarvason. 
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Egy teljesen uj üzleti : 

roló ajtó 
os e n r r * 

roló ablak 
szabadkézből 

ároi) 

Cim a kiadóban. 

300 rjröl logjübb minőségű szőlő a 
macőlaposban azonnal olactó. érfekczi le-

ílöf ,a íuiajaonosnál 

a - 4 
Qr¿f Gsákv Gtlbin-ufcza 232 sx. 
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A fő útoi) 5 szobás is 
épületből álló úri lakás aúgúSz-
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Gyóma. SZARVAS. KonHoros. 

Hibás lábaknak* a 
legipszelését elvál-

czipők miiizléssel 
készíttetnek él. 

\ E l S ő r e o d ü ^ z r p é ^ z ü z i ^ t (az Árpád bazár-helyiségben), a- hol a 

legjobb anyagból müi^léssel készített modern szabású czipök kapha'ók, 

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

lönös gonddal és ízléssel készíttetnek el. .. - ? 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozpm, miután a 

N-igy Mélt. Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása révén janivl-
i r . » ' " * 

máayoztai» a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam-
V 
TiSztaf fiijonj eS njoderi) njúijka az irái?yel</efp. 
i . 1 % • 

Kérem a hagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását r 

X Í J Ó Z S E F 
f 

c z i p t & z 

•it «4 
» \ ' 

i .1 

Jó meghallgatom és elhiszem ha vesz 
azokból az illatszerekből melyek 
LITAÜSZKY PÁL fodrász üzletének 
kirakatában Iálhatók. 

* l 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfíizők 

minden színben, 
» * * 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezből kaphatók. 

1 

szabadkézből 

— Cim a kiadóban. — 

Özv. Boros Pátnénak a Halásztelkei, 
mintegy 133 hold földje tanya-épületten 
továbbá egy szabadalmazott 15 feöfos 
Simlex sorvelögépje meri tő kerekékkel 
el a jó. Venni szándékozók forduljauak 

B i k i N a g y I m r e községi aljegyzőhöz.. 

Alapíttatott i 880-ban. Telefon szám : 16. 
>-T*»> '"j » tj 

S Á M U E L A D O L F 
1 

• £ sss 
S Z A R Y Ä 3 Q'H, Bel iczeyÍt 9. ezám. 

jKönyvnyomdámban n 

mindennemu könyvnyomdái 
munkák, u. m. : báli meg-
hívók» eljegyzési és esküvői 
értesítések, névjegyek, üzleti 
kártyák,^ levélpapír és bqrité-
kok, számlák, falragaszok, 
körlevelek és gyászjelentések 
pontosan és jutányos ^árak 

mellett készíttetnek. 

3) 

I Könyvkötészetemben » r* ® 
mi n den féle könyvkötészeti 
munkák egyszerű és diszes 
kivitelben a,.legjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pon- , 
tosan készíttetnek;.. Iskola- u < V . » «r • • f » könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 
* > « » 

Olcsó és Tartós munka! f 

Pontos kiszolgálás! 

ií 

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

* 

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

eszközöltetnek. . 

n 

ír 

» - , * » 1 

a 
Sámuel Aodlf könyvnyomdája, Szarvason. 
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