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TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

SZERKESZTŐSÉG: s ^ t * * 
Beliczöy-ut fl, hova a lap szellemi részét illető közlemények 

küldendők. 
Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

A s z a r v a s i 

A vidéki társas élet legsúlyosabb 
fogyatkozása, hogy állandóan előítéle-
tek között vergődik, amely előítéletek a 
legértékesebb erőket kényszeiitik tel-
jesen meddő munkásságra. Nagy el-
szántság és fanatikus rajongás szük-
séges aboz, hogy valaki nálunk főleg 
kulturális céfu egyesületek létesítésére 
adja magát. Gazdasági, ipari s keres-
kedelmi érdekeknek társulás ut ján 
való érvényesítésére még csak össze-
hozhatók valahogy a mi polgáraink. 
Mert hisz a materiális érdekek ápolása 
a legprimtivebb kultúrájú embereket 
is nagyon közelről érinti. A szellemi 
élet fejlesztésére irányuló törekvések 
azonban felette népszeiütlenek, mivel 
ebben a tekintetben szégyenletes módon 
csekélyek a mi igényeink. A tiszta 
igazságot konstatáljuk akkor, amikor 

ŰI 

T Á R C A . 

FIAM NYUGVÓHELYE, 

Künn a holtak országában 
Van egy kicsiny sir. 
Valahányszor rá gondolok, 
A lel kom is sir. 

Az a hant az okozója, 
Hogy emészt a bű. 
Hogy ma-holnap még egy gyenge 
Szellő is el fú. 

Az az oka, hogy fejem már, 
Meglepte a dőr. 
Az, hogy kinos szenvedésem, 

t soh' sem ér, 

Felelős jszexJtasztő : 
Krecsmárik Endre, 

KIADÖI-IIVATAL: 
Beliczey-ut 9. számú ház, hova az előfizetési és a Mrdetéei 

pénzek küldendők. 
Előfizetési dij: Egész évre 8 K. Fé l évre 4 I 

évre 2 K. Egyes szám ára: 
na 

azt vagyunk kénytelenek jelezni, hogy 
a mi községünkben a társadalom 
egyik osztálya sem táplál magasabb-
rendii szellemi igényeket. Nálunk a 
társas élet tő mozgató erői a pokoli 
veszedelmességü kártya, a durva ösz-
tönöket életre keltő ital s a bárgyú 
merkantilista érzékre valló külső cicoma. 
Komikus, de egyszersmind megszégye-
nítő is, bogy a szarvasi tényleges tár-
sas életnek, társas mozgalmaknak ve-
hetői és irányitői leginkább az asszo-
nyok. Nem a hölgyek iránti tisztelet-
lenség nyilatkozik meg ez állításunk-
ban és tapasztalatunkban, de annyi 
bizonyos, hogy a hol a társadalmi 
élet elevensége és mozgalmassága az 
assz ón yo kna k kösz ön h eíö, abban a 
községben bizonyára nagyon kelleme-
sen lehet mulatni í*s szórakozni, de az 
is bizonyos, hogy a szellemi haladás 
csontjai igen zörögnek, Mert hisz azt 
mindenki elismeri, hogy a szellemi 
élet fejlesztésére és irányítására első 

sorbán mégis csak a férfi nép híva-
tott. Nöegyletek teaestélyei, kabaret-
és élőkép előadásai nagyon látványo-
sak akár a dekolletált ruhák folytán, 
akár pedig a skatulyákba szorított 
hajadonok görögtüzzel illuminált, min-
denesetre kedves mosolya miatt is, de 
azt beláthatjuk, ,hogy ez még n e m 
jel en theti a k ul Inrális élet diadal á t 
No ele hát akkor a férfiak lássanak 
komolyan ahoz, hogy közmivelödési 
intézmények létesüljenek és virágozza-
nak Szarvason. Itt azonban egy kis 
bökkenő van. Annyira már előhalad-
tunk ugyan, hogy kártya mellett esté-
ből negyednap reggelig tudunk fetreii-
geni, továbbá, hogy politikai nézet el-
terések miatt igen ágaskodik bennünk 
a kaninbál a természet, de mikor 
szellemi fejlesztést célzó társas intéz-
mény létesítéséről, van szó, gömbölyö-
dünk szépen és olyan mélyen alszunk, 
mint egy hivatásos fakír. De azér 
mégis létesül olykor nálunk is egy két 

ILLIK1 L U.Uil'iWtW JilW'̂  

?e, 3rt a íinm 
Az a kicsiny sir; 
H, hogy öt: fel nem támaszthatom> 
Nincs sebemre ír . . , 

Forschner Ede. 

G a i i c U a m u s 

— Raíz. 

Az étteremben nagy igyekezettel húzták 
a füstös ábrázatú legények a szebbnél-szobb 
magyar nótákat Mindössze két társaság volt 
benn Az egyik asztalnál párolgó tea mellett 
eleven, kacagó leányok ültek kedélyes ifjak 
társaságában; 

A másik asztal valamivel tarkább volt. 
Három jóképű magyar atyafi a bízókról 

értekezett nagy fontoskodva s beszéígeté 
sülvhöz két mérges arcú professzor bólon-
gatott helyeslőleg, A társaság hatodik tagja 
meg a cigányt dirigálta. Napbarnított arcú 
fiatal földbirtokos, typikus gentry, kín ele 
szemében ott csillogott a kedélyes magyar 
ember minden életvídorsága. 

Kitörő jókedvével uralta az egész tár 
saságoL. Gyakran emelté ajkához a ,gyon 
győző borral telt poharat s az élet minden 
savanyúságát megvetve kacagó vidámsággá 
formálta át a hétköznap szürke tülekedését 

A két bosszús arcú professzor irigy-
kedve nézte. Milyen boldog is az, ki lelké-
megtudja tisztítani a problémákkal teli élet 
fanyar fcépelödéseitöL, Mert hisz ki a bölcsebb 
ki az okosabb ? Az-e, aki az. emberi élet 
rejtélyeit, a lélek szövevényes űtvesztfi labyrint 
jáit kutatja, annélkiil, hogy megnyugvást e 

Kapható h a m s o n : S á m u e l A d o l f l unyv- és papiikereskedésében (Beliczey-ut 9, szám), valamint 
_ minden nagyobb dohány tőzsdében. —r-
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'kultúrintézmény. Az igaz, hogy eleinte 
(meglehet, hogy egy álló hétig; is) 
szépen virágzik, Sok lelkes ember neki 
áll s tolják előre) mint a terhes sze-
keret. De, hamar kifáradnak. A kocsi 
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megreked. Sok mihaszna nézője akad, 
de a világűr n e m segítenének. A kocsis 
kínlódik. Cifrákat káromkodva rá-rá üt 
az ostornyél boldogabb végével a sze-
gény lovakra. Vagy öt lépést aztán 
megint előre liaiad. Végre teljesen be-
reked. A kocsis dühösen kapja magát 
s odahagyva lovat, terhet, szekeret, 
örökre lemond mesterségéről. Kulturá-
lis eletünk fejlődése bátran kezet fog-
hat ez idő szerint utcai világitásunk 
tökéletességével. Kérlelhetlenül leron-
tani minden előítéletet s életre kelteni 
minden erővel a magasabb szellemi 
igényeket, kitartással, nem szűnő lel-
kesedéssel munkálkodni, csakis ez 
biztosilhalja a helyzet javulását. 

K. E. 

Szarvas község képviselőtestülete 
f. hó 7-én tartá őszi rendes közgyűlését. 
Az okt. 3-iki hitelesített jkönyv felolva-
sása után elöljáróság bemutatja a 
Schlick-féle gyár ajánlatát a, szarvasi 
jéggyárra vonatkozólag. Kötelezi magát 
ebben a gyár arra. hogy a jéggyárat 

itja át, hogy óránként 100 
yen képes termelni. A 

község a telepet átvettnek nyilvánítsa 
s fizesse ki a gyár követelését 80 
százalék erejéig. Kéri a tanács azt is, 
hogy a jéggyár addig, míg a beszer-
zett szén mennyisége tart s vevő akad, 

a gyár üzemben tartassák. A gyűlés elfo-
gadja a fentieket. A községi elöljáró-
ság továbbá bemutatja az 191 t-ik évre 
összeállított költségelőirányzatot, avval, 
hogy e z en k ö I ts égel ö í rányzat e 11 en 
sem észrevétel, sem felebbezés nem 
adatott be. 

Dr. Dérczy Ferencz jegyző a költ-
ségelőirányzat tárgyalása során indít-
ványozza, hogy a népnevelésügyi kia-
dásokra felvett 27172 korona áthelyez-
tessék a közművelődési alappénztár 
kiadási tételeihez, Indítványozza azt 
is, hogy vámos utakra megfelelő költ-
ségvetés készíttessék. índitványait nem 
fogadjak el. 

Olvastatott Mariházy Miklós szín-
igazgató kérvénye, melyben az idei 
sv-ini évad színházi bérének visszauta-

kéri. Kollár Lajos es Dr. Mázor 
miér pártoló felszólalása alapján 

200 korona visszatérítését halároz'ák el. 

A közvágóhíd kibővítésére vonat-
kozólag a tanács javasolja, hogy kére-
lem intéztessék az alispánhoz aziránt, 
hogy egyenlőre ne kívánja a vágóhíd 
kibővítését, mivel az u^y- lett átala-
kítva, hogy egy időre teljesen megfelel 
a helyi viszonyoknak. Elfogadják. 

Simkó Gyula és társai kérvényét 
olvasták fel, kik azt óhajtanák, hogy 
az „Árpád köz" nyittassék meg a 
kocsi forgalom számára. Dr. Mázor 
Elemér azt ajánlja, hogy csak a heti 
piacokon zárassék el. A tanács köz-
egészségi okból nem tartja teljesíthe-
tőnek a kéfelmet. 

Olvastatott Szeghalom község kép-
viselőtestületének 266 | 1910, kgy. sz. 
határozata a korcsmáknak szombat 
estétől hétfő reggelig leendő zárva tar-
tása ügyében. A községi tanács java-

solja hasonló tartalmú határozat hoza-
talát s nagyon üdvösnek tartaná a 
vármegyei szabályrendeleti ulön valö 
intézkedést ezen a téren. 

Néhai dr. Lengyel Sándor virilis 
képviselő helyébe póttagul ifj. Litauszky 
Györgyöt hivatja be. Egy csomó ille-
tékességi ügy elintézése után a köz-

világosságot találna kétségei számára? Vagy 
inkább az, ki meddő bölcselkedéssel be nem 
savanyitva egészséges* kedélyét, gondtalan 
vidármrággal, a jelen derűs perceit kihasz-
nálva kiáltja: gaudeamus! A vidám leányok 
csengő kacaja s a cigány felvillanyozó zenéje 
mintha ez utóbbit bizonyítaná ? A fiatal 
földbirtokos kitörő jókedve kezdi lassankint 
felmelegíteni a fanyar professzorokat is. 
Meghódolnak a vigadozó gentry egyszerű 
életelve előtt s derülő kedélylyel kiáltják: 
gaudeamus 1 

A szomorú és vidám zenedarabok élénk 
hullámzást keltenek kedélyekben. Hangulat 
hangulatot vált fel $ szemeik előtt mintha 
rózsaszínű fátyol ereszkednék alá, hogy 
eltakarja a borongos árnyakat, lelket emésztő 
ezernyi kételyét földi létünknek. Fülükbe 
cseng szünetlen a : gaudeamus. ügy érzik, 
hogy bölcsességoket tönkre silányítja az 
aranykedélyü földbirtokos hangos vigassága. 
Hiszen ész, erő és akarat kell ahoz is, hogy 
távo] tartsuk magunktól a körülöttünk leske-

lődő árnyakat s csakis azokat fogadjuk lel-
künkbe, a melyek napsugarassá, mosolygóvá 
teszik az életet. Sirva panaszkodik a hegedű : 

„Kalapom szememre vágom, 
Mellette hervad virágom." 

Többet ér-e vájjon az élet problémái 
felett hasztalan tépelődve, csalódásoktól kisér-. 
ten szállani sirba, vagy pedig a nyughatat-
lan elme örökké fürkésző erejét legyőzve 
az egészséges kedély vidámságával kiáltani 
ínég a hervadás előtt, hogy : gaudeamus ? ! 

A mulatság véget ér* Hangos nevetés 
és dévajkodás közepett vonulnak ki a terem-
bők Egyrószök még az utczán is hallani 
véli a cigányzenét' s a mámort nyújtó poha-
rak csengését. Más részök azonban csak a 
mogorva sötétséget látja köröskörül s dide-
regve gyűri fel gallérját a fagyos éji szellő 
fuvallatára, 

—e. 

Vármegyénk törvényhatósági bizott-
sága hétfőn délelőtt 9 órakor tartotta 
rendes évi közgyűlését Ambrus Sándor 
alispán elnöklete alatt a régi szokáshoz 
híven, az alispáni jelentéshez elsősor-
ban Áchim L. András országgyü 
képviselő szólalt fel, aki szok 
vesszőp:uipáján, a békéscsabai gazda-
sági intéző személyi pótlékán s a 
Muzeuinegyesület által építendő kultur-
ház kérdésén nyargalóclzott. Az első 
ügynél a csabai urak klikk-renciszérét 
támadta, a másik kérdésnél Wagner 
Józsefet gyanúsította meg azzal, hogy 
strómanokkal építtet -és igy saját 
maga-magát ellenőrizve, nemcsak az 
építés hasznát, de a műszaki el.enör-
zés d i j á t : 6 és fél százalékot tesz 

zsebre. 
A gyanúsításokkal telt beszéd 

nagy felháborodást okozott s Áchim 
Gusztáv csabai községi mérnök} és 
Varságh Béla, a csabai Muzeumegye-
sülel elnüke higgadt és számadatokkal 
kimutatott beszéde után mindenki 
belátta azt a roszindulatot, a mely 
Achimot e kérdések tárgyalásánál 
irányitani szokta. 

A gyűlés iránti érdeklődés nem 
volt nagy s délben már annyira 
megcsappant, hogy 40 embernél több 
nem volt a gyűlésteremben. Ez a szám 
délután már 18-ra apadt le, 

A parasztpárt dél tájban, a mikor 
szemmelláthatólag többségben voltak, 
azt kívántákj hogy a csabai gazdasági 
intéző személyi pótlekának ügyét 
vegyék soron kívül tárgyalás alá. 

Kívánságuk azonban n e m sikerült, 
mert az elnöklő alispán berekesztet te 
a gyűlést, ami felett a parasztpár t 
annyira fclboszankodott. hogy a déli 
vonattal hazautazott; 

Délután ennek következtében a 
gyűlés lefolyása sokkal gyorsabb 
menetű volt és pár felszólalás u tán 
csaknem minden tárgynál az állandó 
választmány javaslatát emelték köz-
gyűlési határozat tá . 

i 
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Qa i s k o l á i * 

a g v e r m e ^ s z a n a t o r i u m é r t . 

A „Gyermekszanatorium Egyesület „Ő 
Fensége Hohenberg Zsófia hercegnő legma-
gasabb védnöksége és gróf Zichy János 
vallás é$t közoktatásügyi miniszter kormány-
zata alatt arra e törekszik, hogy segítséget 
nyújtson ama szenvedő, szegény beteg kis-
dedeknek, akik most évről-évre ezer és ezer 
számra elpusztulnak kellő ápolás hiányában. 

Nincs a világon irgalmasság szebb és 
méghatóbb, mint amely a szegény beteg 
gyermekek ágya fölé hajlik-! Ezen magasz-
tos feladat érdekében fordul most segítségért 
a nemzet mindig hü és önzetlen munkásai-
hoz ; nemzet nevelőihez a gyermekszanato-
lium kormányzósága. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium engedélye alapján most gyűjtés folyik 
a tanuló ifjúság körében^ hogy a szegény 
gyermekek szanatóriuma mielőbb megépít-
hető legyen. 

Ezúton is azzal a kérelemmel fordul a 
Gyermekszanatorium kormányzó-tanácsa vá-
rosunk közönségéhez és főleg a tanuló ifjú-
sághoz, hogy néhány fillérrel a gyermeksza-
natoríumok létesítéséhez hozzájáruljanak. A 
gyűjtött összeg feltűntetésére szolgáló iveKet 
a tanintézetek tanárai és tanítóitól lehet át-
venni és ugyancsak az iskolákhoz kell a 
begyűjtött összegét átszólgáltatni. Minden 
fillér, melylyel a Gyermekszanatoriumot szol-
gálja, örömet és áldást fog fakasztani 

Felhívjuk városunk tanuló ifjúságát, 
hogy a legmelegebb érdeklődéssel támogas-
sák á Gyermekszanatorium vezetőségének 
törekvését, hogy városunk gyermekszariato-
riumi gyűjtése minél -.jelentékenyebb legyen! 

* 

H I R E K. 
— Halálozások. Midőn őszi 

lombhulláskor az^ enyészet sejtelme 
borongó érzéssel tölti el emberi lel-
künket, szinte kettőzött vágy ragad 
önkénytelenül magával élni, küzdeni, 
legyen bár sorsunk akármilyen méltat-
lanul is mostoha. Fiatal, ifjasszony, 
kit a családi élet boldogsága, jó férj 
•és szerető gyermek oly erős kapocs-
csal fűznek az élethez, a halál, az el-
múlás könyörtelen szavára menni 
kénytelen. Hiába néz vissza mérhettem 
fájdalommal az elhagyottakra, n e m 
szabad visszal&mie soha. Hisz az örök 
törvény, az a szent öcök igazság, a 
mulandóság nem ismer anyát, testvért, 
gyermeket, de kinek órája üt, mennie kelL 
Urachna Gáborné szül. Wéber Vilma 
fiatalon,, mint 22 éves asszony, hosz-
Kzas szenvedés után, házasságának 
4-ik évében jobblétre szenderült.. Teme-
tése okt. 7-én ment vegbe nagy rész-
vét mellett* A felgyógyulásba vetett 
reményét eltemette a mogorva ősz s 
a megszomorodott hozzátartozók fáj-
dalmát már csak egy korán ásott sir 

jelzi a halottak néma birodalmában. — 
Dr. Mázor Elemér helybeli ügyvédet, a 
szarvasi jogászvilág egyik kiváló tagját 
súlyos csapás értő. Édes anyja özv. 
Mázor Jözsefné, szül. nagyjeszeni Je-
szenszky Antónia hosszas betegség 
után 63 éves korában elhunyt. A 
halottat Kondoroson helyezték nyuga-
lomra általános részvét mellett. 

— Leány egyesüieti gyűlés. Az 
elmúlt vasárnap fényesen sikerült 
előadói gyűlése volt a szarvasi 
leány egyesületnek. A hallgatók ' igen 
szépszámmal jöttek össze s nagy 
élvezettel halgatták a valóban hivatá-
sos előadó, Dr. Nemes Béla érdekes 
felolvasását a magyar hirlapirás múlt-
járól. A magas színvonalú s tanulságos 
felolvasást lelkesen megtapsolták. 
Rokonszenvesen fogadta a publikum 
Balla Jolánka és Péczely Boriska 
hangulatos zongora-négykezesét. Ked-
ves látvány volt a két üde arcú, bájos 
leányka ügyes, taktusos előadása. 
Privler Erzsike monológja oly termé- j 
szeles és oly sikerült volt, hogy való-
ban meglepte a hozzáértőket. Igen 
értékes tehetség az előadói pódiumon. 
Sípos Flóra mélyen megindító ének-
számai nagy és őszinte hatást gyako-
roltak a 1 közönségre; Része van a 
sikerben Rohoska Jenő tanítónak, 
ki gyakorlott zongorakiseretet szolgál-
tatott az énekszámokhoz. Előadás 
végén Weinberger Fanny igazgató a 
virágkultusz meghonosítását indítvá-
nyozta Szarvason; a közönség nem 
nyilatkozván erre vonatkozólag hatá-
rozottan, a végleges megállapodás a 
legközelebbi gyűlésre maradt. 

— Dr. Zsilinszky Mihály érke-
zése. Szarvas község képviselőjének, 
dr. Zsilinszky Mihálynak jövetele köz-
bejött akadályok miatt több ízben ha-
lasztást szenvedett. Most ujabb s re-
mélhetőleg határozott időpont lett 
megállapítva, nevezetesen okt. 23-án 
már talán csakugyan megérkezik. Fo-
gadása impozánsnak ígérkezik s tisz-
teletére hatalmas bankett készül. A 
szarvasi nők remekművű ezüstkoszo-
rut fognak átnyújtani. E művészi becsű 
ajándék napok óla szemlélhető egyik 
helybeli ékszerészünk kirakatában, 

— Társas vacsora. Karancsy 
János jbírósági jegyző nyugdíjazása 
alkalmából tisztviselöiársai, barátai és 
tisztelői az Árpád szállodában f. hó 
8-án este lársasvacsorát rendeztek. A 
nagy népszerűségnek örvendő s ra jon-
góan hazafias érzelmű hivatalnokot 
meleg ünneplésben részesítették a meg-
jelentek. A vacsora kedélyes hangulat 

mellett a késő éjjeli órákig tartott. Az 
ünnepeltre poharat emelt Illés Alajos 
jbiró, Illyés István adótárnok, Dr. Szlo-
vák Pál, Dr. Glasner Adolf, Dr. Haviár 
Gyula és többen mindannyian mél-
tatva az ünnepelt érdemeit; és barát-
sága, a közönséggel bánni tudó nemes 
jő indulatát. 

— A szarvasi nóegyesület f. 
hó 19-én szerdán délután 3 órakor 
rendes évi közgyűlését tartja meg a 
főgimnáziumi régi épületében lévő 
dísztermében. Az okt. 8-iki választ-
mány elhatározta, hogy az Árpád-
szállóban az idén dec. 31-én nagyobb 
szabású Szilveszterestélyt rendez, 

— Vásár. A hires lukácsi vásár 
megtartására vonatkozólag hírek kering-
tek, hogy tekintettel a kolerás időkre, 
vidéki árusok nem vehetnek részt azon. 
A valóság mindebből csak annyi, hogy 
a kolerás gácok és általában a kommá 
bacillus gyanúja alatt álló helyek áru-
sai tényleg nem bocsáttatnak Szarvasra 
máskülönben minden más halandó 
bátran jöhet hozzánk jó vásár t 
csinál ni. A vásár elég forgalmasnak 
látszik jóllehet a különféle gazdasági 
csapások eléggé korlátozzák a vásár-
kedvet. 

— Öngyilkosság. Pitonya 'Már-
ton 87 éves szarvasi napszámos mege-
légelte földi életét s az elmúlt hétfőn 
lakásán felakasztotta m a g á t Mire 
rátaláltak, halott volt. 

— Tanitóegyestileti értekesiet-
A szarvasi helyi tanítóegyesületnek mai 
napra tervezett értekezlete okt 30-án dél-
előtt 10 órakor lesz megtartva az iparos-
tanonciskolában. 

Magyar Staggiorie Tár-
sulat. A szarvasi szinpártoló közön-
ségnek ismét alkalma lesz elsőrendű 
műélvezetben részesülni, Kiváló erőkből 
összeállítva legközelebb községünkbe 
érkezik a „Magyar Staggione Társulat."-
A műsor felöleli a klassikus és modern 
színműirodalom legkiválóbb termékeit. 
Csak pár kitűnő szerzőt emiitünk b fel. 
Moliere, Schakespeore, Ibsen, Suder-
mann, Bateille, Jókai, Dáci, Gsiky, 
Molnár, Lengyel Menyh őrt stb, A 
társulat igazgatója könyves Jenő, kinek 
talentuma és egyéni széretetreméltósága 
nagyon is ismeretes. Az előadások 
iránt már is nagy az érdeklődés. 

— Bls üli fegy ver. Vasár n ap 
délelőtt okányi Sclrwartz Andor fiatal 
nagybirtokos szerencsétlenül járt. A 
fiatal földbirtokos a revolverét takarí-
totta, amikor elsült a fegyver s & 
golyó a 6. és T-ik borda közt hatolt 
be a testbe; A sérülés súlyos, de nem. 
életveszélyes. 
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— Iskolai csengő, 
szó, hogy a szép u j iskola villanyos 
•csengővel szereltessék fel. De mért 
András és Fái gazda a csengőt csak 
a csikó és az ökör nyakán tudja jó 
helyen, az iskola annélkül marad. 
Minek is aJ ? Van az iskolánál hat 
tanitó, kiáltsa el magái egyszerre, hogy 
„befelé", jobban hangzik az bármely 
'Csengőnél, talán m*g a Kita-harangnál 
is. Aki meg este akar bemenni az ott 
lakó tanítóhoz, hozzon magával egy 
kis létrát, hogy bekopogtathasson az 
ablakon, s aki a szolgával akar be-
szélni, kiáltson be a rácsos kapun, a 
szomszédos épületektől visszaverődő 
hang majd megrezegteti a szolgalakás 
•ablakát, s az ma jd felkel, ha akaród-
zik neki, hogy kaput nyisson. Mit 
szól mindezekhez mérnök nr, mint 
szakértő. A csengő dolgot talán beve-
hette volna a költségvetésbe, tudva 
azt, hogy nálunk máskép nagyon ne-
h é z haladni a korral. 

— Mozi Nagy megeiégedéssel 
-tapasztalhatta a szarvasi közönség azt, 
hogy sok keserves próbálkozás után 
-végre egy kifogástalan moziban lehet 
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fizetésében marasztalta. Ügy a vádlottak, 
mint a közvádló az Ítéletben megnyugodtak. 
Délután a fogynia, tanár termében a kondo-
IOSÍ egyházi felügyelő választás ellen bea-
dott keresetet tárgyalta s a' bizonyítási eljá-
rás folyamán beigazolt szabálytalanság és 
törvénytelenség alapján -a választást meg-
semmisítette s agy a kondorosi egyházat 
mint a megválasztott felügyelőjét a perkölt-
ségek egyetemleges megfizetésében marasz-
talta, Az ítélet ellen mindkét részről felebbe-
zés jelentetett be. 

1910. október 16. 

képet láthatni aránylag, olcsó dijért, 
hogy valóban megérdemli a derék 
tulajdonos a j legmelegebb pártfogást. 
Nagy feltűnést keltenek főleg a gyö-
nyörű színes képekben b emutato tt 
d rámai történetek. Minden két napban 
n j és gazdag műsor van. 

— Sorozás. A sorozás augusz-
t u s és szeptember hónapokban a 
•vármegye területén befejeztetett. Össze-
sen 5977 hadköteles volt összeírva, 
ezekből % fösorozáskor előállott 53.97, 
besoroztatolt 1441. 

— A rendezett tanács érdeké-
ben, nagyobb mozgalom indult meg 
Csabán. Ez ügyben. tartandó s több-
szőrt tervbe vett népgyűlést és elöérte-
kezletet azonban bizonytalan időre 
elhalasztották. 

— Hirtelen halál. A vég mindun-
talan leselkedik reánk és nem tudhatjuk 
sohasem, mikor és hol fejezi be földi 
pályánkat. Szarvasi polgártársunk, Medvegy 
Pál földmives, dolga után sietett épen, 
midőn az utcán hirtelen összeesett s meghalt. 
Az a kis gépezet mondta fel a szolgálatot^ 
melyet úgy neveznek, hogy sziv s a mely 
életünkben is sokszor feldúlja nyugalmunkat. 

•— Egyházmegyei törvényszék. 
A kékési ág, hitv. ev, egyházmegye törvény-
széke o k t 12-én Szarvason szállt ki s dél-
előtt afőgymui könyvtári termében a szarvasi 
egyház presbyteriumának panasza alapján 
Qaraí Soma és Pataki János taiiitók fegyelmi 
ügyében Ítélkezett s mindkettőt iteletileg 
kimondott feddésben és a perköltségek meg-

— Elöljárók a tisztviselők 
ellen. Szentandrás község képviselő-
testülete ma délelőtt rendkívüli közgyű-
lést tartott, amely alkalommal a jegyzők 
fizetését 300, a segédjegyzök fizetését 
pedig 200 koronával felemelték. A 
határozatt mellett 13-an, ellene 10-en 
szavaztak. Érdekes, hogy a tíz szavazó, 
akik a fizetésjavitás el len szavaztak, 
az elöljáróság tagjaiból kerüllek ki. 

— Elkészült munkásli ázak. 
Gádoroson 32, Vésztőn 21, Kondoro-
son 28 munkásház készült el, amelyek-
nek felülvizsgálata és átvétele most 
van folyamatban. Vármegyénkben eddig 
223 munkásház épült fel. 

— Hogyha nekem száz iorin-
tom volna. Á régi 100 forintosok 
bevonási határideje lejárt, az még f. 
év végéig az Osztrák-magyar b ank 
beváltja teljes értékben, November 
1-én- tul már az semmi némi értékben 
nem lesz elfogadva. 

— Szarvason kolerás. Az el-
múl hétnek egy borongós egü nap ján 
alkonyati időben a város külső részén 
egy zilált külsejű pasas fetrengett az 
árokban. Nem tudván magáról és a 
nagy világról, gyomra erősen végezte 
az antiperisztaltikus mozgásokát. So-
ponkodva állották körül „Bizonyosan 
kolerás szegény" mondogatták megin-
dultan a samariíánus lelkületűek. Jött 
azonban a kegyetlen orvos s zordon 
arccal szólott imigyen „Adta vén lumpja! 
Annyi a szesz benne, hogy a legjobb 
akarattal sem lehetne helyet szorítani 
már a kolerabacillusok s zámára ! " 

— Baromfi kiállítás. Temesvár 
országos baromfi kiállítást rendez, 
mely mindenfelől nagy számmal 
vesznek részt a baromfitenyésztők s a 
szarvasiak közül is többen állíttattak 
ki faj baromfiakat, A szarvasi baromfi-
tenyésztő egyesület megbízásából 
Placskó István ág, h, ev, lelkész és 
Huba János taiiitő vesznek részt a 
kiállításon, mint a helyi baromfi-
tenyésztők képviselői, 

— Kivándorlás* Az 1910, 
évi május hó 1-től 1910. évi szeptem-
hó 20-áig Békésmegyében 129 útlevél 

adatott ki, 2 Í 0 egyén számára, amely-
ből Amerikába szolt 77 darab, egyéb 
helyre 52 darab. A 129 darab útlevél 
közül k iadatot t : Gyulára 40, Békés-
csabára 21, Orosházára 19, Endrödre 
10, Szarvasra 9, Dobozra 9, Mezö-
berénybe 8, Békésre 3, Tótkomlósra 
3, Békésszentandrásra "3, Újkígyósra 
1, Öcsödre 1, Vésztőre 1 és Kétegy-
házára 1 darab. A 129 darab útlevelet 
nyert egyén közül csak 76 tekintendő 
kivándoroltnak, mivel 53-an tanulmá-
n yut, látogatás slb. céljából nyert 
útlevelet. A kivándoroltak között 8 3 
férfi, 46 nő és 81 • kiskorú vegyes 
családtag volt. 

— Mikor fizetésképtelen a 
kereskedő ? Furcsa ítéletet hózotc a 
kúria junius 7-én „456 u 910 sz. a . 
Kimondja pedig az Ítélet a következő-
ket : Noha a közadós áru-és váltó 
tartozásai fizetéséhez késedelmes volt, 
boltbérét csak részben fizette s pénz-
tárnokát többször utasította, hogy 
számlákra ne f izessen; tekintetteL 
arra, hogy a hitelezők a vagyon bukot-
nak ismertetett fizetési késedelmét 
elnézték, a nél kül, hogy ellene a 
megtámadott jogcselekmények időpont-
jában végrehajtást foganatosittattak, 
avagy csak körtek volna is, e tények-
ből n e m lehetett megállapítani, hogy 
az üzletet tovább folytató közadós a 
megtámadott jogcselekmények idejében 
fizetéseit már megszüntette. 

ai Kovács Zs. urnák Nagykőrös. 
Meleg üdvözlet. Köszönet a théma-adásért 
Reméljük, hogy legközelebb megint lesz 
szerencsénk? 

K. Sándor. Az igéit cikket nehezen várjuk -
F. Ede, Nem rójuk fel hibául a vers 

alaki fogyatkozásait A tartalomban meg-
nyilvánuló nemes érzelem méltóvá teszi 
arra, hogy e pár sorral is szerény emléket 
állítson annak, kit versében oly vigasztal-
hatatlan keserűséggel sirat meg. 

Értesítem az igen tisztelt k ö z ö n -
séget, hogy készítek Ízléses kivitelben 
sirkoszorukat. A közeledő halottak 
napjára mindenki gyári áron besze rez -
heti koszorú szükségletét nálam. A 
koszorúk árai: —'80 , 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 és 10 korona. Kérem az 
igen tisztelt közönséget , hogy a ko-
szorúkat már most megtekinteni s z í -
veskedjék, 

Tisztelettel 

Di\ Faragó 'Mórné 
1 —3 II. ken 76 sz. 
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Ismételi nyílt panasz. 

Székely Ferencz 
in. kir. igazságügyminiszter íirhoz. 

y ebnes Uram ! 

nyughatom meg abban, 
üiogy a szarvasi járásbíróságnál tuda-
tosan jogszerű követelés nélkül elárverez-
ték a birtokomat. A tulajdon szentsége 
ellen oly páratlan merénylet, ami-
lyet vagyoni viszonyaim rendezésével 
•ímegbizott áruló ügyvédem Dr. Salaoz 
Aladár reábirására, Dr. Fischhein Soma 
-és Dr. Glasner Adolf csendes társakkal 
szövetkezve, Schabatka Mihály és Illyés 
Alajos velem haragban — perben 
álló járásbirák elkövettek — még nem 
¿történt soha. 

Hogy 600 holdas 350 ezer korona 
értékű birtokomat 100 ezer koronával 
értékén alól, orgazdájuk Spitzer Ber-
ná t kezére játszhassák — a törvényes 
szabályokat ellenem valósággal betörő-
^szerszám gyanánt alkalmazták. Dr-
Satacz' Aladár által megbiz ásómból 
beváltott, prolongált, kifizetett tartozá-
s o k r a több izben árverést tűzve, az 
orosházi járásbíróság Nagyméltóságod 
által elrendelt delegátiójának elébe 
vágva — birtokomat néhány kísérlet 
u tán hamis úton ellicitálták. Védeke-
zésemben, árverés megszüntetési kere-
se tem tárgyalásának az árverés utáni 
időre kitűzésével, a katacserével minden-
Jkép megakadályoztak. 

Minden renden keresztül gázolva, 
ellenem rendszeres aknamunkát foly-
atattak, károsításomra, még sikkasztók-
kai is paktáltak. 

És mindezen sérelmekre „das ist 
des Bősen Fluch, dass es weiter Böses 
gebehren muss" más orvoslatot nem 
nyertem, mint azt, hogy nevezett járás-
birák „ szabály talans%riak * ?! minősí-
tett összejátszásukért megdorgáltattak; 
ezt azonban vagyonomból való kifor-
gatásért elégtételnek nem tekinthetem. 
A szabálytalanságban fogant árverést 
a nagytekintetü nagyváradi kir. tábla 
Fekete József kir. táblai biró ur előa-
dásában helybenhagyta, miután elte-
kintett attól, hogy azt perben álló elfo-
gult bíróság foganatosította, valamint 
eltekintett attól is, hogy az eljárás alap-
ját képező követelés lei van fizetve esze-
rint tehát azért, mert oly rendelkezés 
hogy kifizetett követelés kielégítésére úrve-

rés nem foganatosítható, a semmisig i 
okok közzé nincs felvéve. Kár, hogy a 
paragrafusok szerkesztésekor nem gon-
doltak erre. ' 

• És hogy az előbb idézett költői 
mondás teljes díszében pompázzon, 
Dr. Salacz Aladár nyílt ügyvédi bűn-
tényének elsimításában — miután cse-
lekményeivel B. T. 4S2. §-át szinte 
ideálisan kimerítette — Liszy Viktor 
gyulai kir. ügyész úrtól kezdve, Eubay 
Lajos kir. törvsz. biró ur elnökletével 
a gyulai vádtanács, valamint nagyvá-
radi kir. tábla vádtanácsa a részrehaj-
lásnak nem mindennapi példáját sta-
tuálták. 

Ily Égbe kiáltó eltévelyedések a 
jogszolgáltatás egise alatt még nem 
történtek s annak minden kétségen 
felül álló reputátiójával meg nem fér-
hetnek. " Tisztes érdekeim védelmében 
az örök igazság iránt tartozó köteles-
ségem, hogy mindezeket a nyilvános^ 
ság Ítélőszéke előtt felderítsem. 

Nagyméltóságodtól, mint a jog-
szolgáltatás hivatott őrétől, legmélyebb 
tisztelettel, az elmondottak valóságáról 
okmányszerü meggyőződés megszerzé-
sét és annak alapján megfelelő intéz-
kedések megtételét kérem. 

Legmélyebb tisztelettel Nagymél-
tóságodnak 

Békés Szarvason, 1910. október 
hó 14-én 

alázatos szolgája 

Lusztig Miksa. 

az .1881, LX. t,-cz. £70, §-a érteim 
bánatpénznek a bíróságnál előleges el helye • 
zéséröl kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 
Szarvason, 1910. évi augusztu s 

8-ik napján, 
MÉSZÁROS Sí k. 

kir. járásbiró. 

2523/1910. tkvi szám. 

r i 

*) Az e rovat alatt köröttekért nem vállal 
felelősségei: a szerkesztőség' 

.A szarvasi kir, járásbíróság mint telek-
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
Szarvasi Gazdák és Iparosok Szövetkezeté-
nek ifj. Benczúr János végrehajtást szen-
vedő elleni 1360 korona tökekövetelése és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a gyulai 
leír. törvényszék, illetve a szarvasi kir. járás-
biróság területén levő Szarvas község hatá-
rában fekvő a szarvasi 6429 szijkvben fel-
vett 832—833 hrszámu )d el telkes házra az 
árverést 884 koronában ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban elrendelte és hogy^ a 
fentebb megjel&it ingatlan az 1 9 1 0 . é v i 
november hó 5 ik napjának d. e, 9 
órakor a szarvasi kir járásbíróság mint 
tkvi hatóság árverelő helyiségében megtar-
tandó nyilvános árverésen eladatni fog, de 
a kikiáltási ár % á n alól nem. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingntlan heesáránalc 10 t készpénzben 
vasv M 1881. LX. t.-ez §-ában. jelzett-
árfolyammal számított és az 1881, évi no-
vember hó 1-én keit 3333 I . M. számú ren-
delet 8 §-áhan kijelölt övadókképes értékpa-
pírokban a kiküldött kezéhez letenni avagy 

szerencsém a n, e. közön-
ségnek szives tudomására hozni, hogy 
özv. C s a p ó n é házában Deák Ferencz-
és gróf Csáky Albin utcai sarok ház-
ban a mai kor igényeinek megfelelő 

úr i és fér f i S z a b ó 
üzletet nyitottam. 

Ahol öl tönyöket a legutolsó divat 
szerint pontosan készítek. Kérem a 
n. é. közönség becses pár t fogását . 

Tisztelettel 

1 - 5 
Grajcziár István 
uri és férfi szabó . 

A t. cz. közönség b. tudomására 
adom, hogy Waldner Ignác ur 30 év 
óta fennálló épüleffaüzletét a mai na-
pon átvettem és azt 

VALDNER IGNÁC 
utóda 

t 
cég alatt tovább folyta tom. 

Amidőn a régi céggel szembet t 
tanúsított jóakaratot és bizalmat u j 
cégemre is átruházni kérem, sz ives 
tudomásra hozom, hogy épületfa 
kereskedésemet még tűzifa- és szén-
eladással bővítettem ki és minden 
igyekezetemmel azon leszek, hogy 
pon tos lelkiismeretes kiszolgálás és 
mérsékelt árakkal .állandó vevőimnek 
teljes megelégedését megnyer jem. 

Nagybecsű támogatást ismételten 
kérve, madarok 

kiváló tisztelettel 
2 — 3 

Hirdetmény. 
Szarvas nagyközség alólirott elöljáró-

sága felhivja az 1888, 1889 és 1890 években 
ssíiletetr idegen állítás kötelesek figyelmét, 
hogy az 1911 évi sorozás végett folyó év 
november havában a katona ügyi jegyaöi 
irodában annál is inkább jelentkezzenek, 
mert az elkésetteket a törvény értelmében a 
legszigorúbban fogják megbüntetni. 

Szarvason, 1910 évi október hó "7 napján-
kz élőijáróság nevében: 

Jeszenszky Kovács János 
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Elsőrangú szabás és munka jutányos 
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Tisztelettel hozom szíves tudomására 
-a mélyen tisztelt nagyközönségnek, hogy a 
mai modern kornak megfelelő formában 
nagyvárosi mintára oly étkezdét nyitottam, 
hot bárki igényeinek megfelelőleg étkezhet, 
Alapelvem a pontos és lelkiismeretes kiszol-
gálás.- Kívánatra megrendelésszerüeii ugy 
ebédet, mint va ceorát házhoz is 
szállítok. Különleges élöleket délutáni 
vacsorákhoz készséggel készítek. Előfize-
tők (abonensok) előnyben részesülnek, 
Rendeléseket a mai naptól fogva már 
elfogadok e hő 15-ére, Polgári étkez-
démet II. ker Gróf Csáky Albin-
utca 234. szám alait nyitom meg 
(Sárkány-féle házban), 

Szives pártfogását kérőm az igen 
lisztéit nagyközönségééit 

Kiváló tisztelettel 
B r á c s o k Zsuzs ika . 
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Fióküzlet : Szarvason, Bazár-épület L szám. 

Van szerencsém értesíteni, hogy 

Mű- és selyemfestő 

intézetemet 
újonnan ; villany és gőzerőre a legújabb gépekkel ren-
deztem be, ami által olyan kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy a ruhafestészetet és a ruhatisztitásokat az ed-
digi áraknál jóval juiányossabb árak melleit és 
a legmagasabb igényeknek is megfelelőleg, a legszebb 
kivitelben köszithetem e l 

Amidőn ezeket b, tudomására adni bátorkodom, 
további b , pártfogását kérve maradok 

kiváló tisztelettel 

első orosházi mii- és selyemfestS 
vegytisztitó intézet tulajdonosa. 
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•1910, október 16. SZARVAS ES VIDÉKE 7 

0 
(i 4/1 m 

K é t alig használt motor eladó, egyik 
j20, másik 30 lóerős. Üzemben meg-
tekinthető. Cim a kiadóban. 

r 
galmazott tanító, 11. kerület Szent 

. sz. 4 — 4 

müórás a Buck-féle házban 
ö r a-j a v i t ó üzletet nyitott. 

Kéri a jöszivüek pártfo-
gását, mert dolgozni akar s 
h a munkát nem "kap nyomo-
rék lábaival elpusztul. 

Í V / ^ y « ' - : ' / a k i n e k éHei-nappal szün r ! 7« v'¿¿AJwk J3} telciiül vK/ketefcséfie van W^y s nyugahrút, al úsát ds "ffe VksSí soks/í>r+ tiirsíidíiltiii Jelet • flYH \vetai ves/elyo/teti. az sa nillatra-mv>\tu Ámbár ez csak bőr-Inj.e lésre muiot, mégsem le.ctiit ezld »ly stor cz eiíen, ami enu«-k a kinos helvzcinek vtítet vetett vi fm. HoteK r̂'»t hóna« o-I on ;U ezen I ¿tj;tjn szen-ve»!ófc i (HsiuUC vannak v>u\ 'estibb s lelMlüg m"t'tjrve, Képiéit' ek ui • SÍJ'.Í ífHfl rwMogri. Sokszor cs..k'ci,v kis pylU >t ktfpG* a bőrön, amely rettent tf̂ e i \ir.<ket s a vaka ó u.jat Onkh ú-i \ eirl iuú. . «1»/ 1 ejteti Hz rendesen a Kezdete s • u vfsv/k- te« c'fíre vezet. A 
viszkotegs<L oKül nitV. eddi4 nem let ek kUuiatva, iríután a/unban a in U" sé̂  jeleii.es tekintlielo, uffy mlmlon Ilyen oaoibon amúgy is az orvosi tankara kelt l.a.Ipuíni« *uh (/i c s ^ uszkce *-betr tt; ku 0:1 H'i a Zucker fele 
ezabari. ŷ KrV^7£lJvPan 1 c/l) - batá fít A v,>t il ?«• j, \\u> 11 s/app-n áitul e ciiríiü s cijnt alUuima/v.i a/«»ni».i í erUtuVs* $ a vN/-séíí f - p ^ ' ü i r 1 ' a ú al. uj!v\ h »¿:> Ifi|í,t*"1 »-lm.il k- l'z • '« .'..irt«» lorli jt ¿1 Zuclcor-fóta szabad, gvó̂ yszappan se l̂yeve! cfcy&zürüen $ a lû n k'v ív re,».¿ny nyel el leltet uvoii ar.i, 
A megrendclisnÉl a Hr.cikezö különbségre kell 
Zucker szabad. 35 -os fryójn'szappanja a leff-
hnth »ttísab s tegna-o -. ; .<» a 2 kor. 50 fi II. Zuckor RT.nbmV. 15' "ti ry&rryszapiMiiija. ha* tlsában s int u . . iMf.cW Da abja l kor. Ebhez való 2uck0<*hi,k?ém ízsirtalanitó) a bőr-krémek ftvOnaye. Etóy tubus ára 3 kor. 30 ííiu, tubus US kor. 

Kapható : 

M e z ő t ú r o n ; Göllner Hugó gyógyszer-
tárában. 

1 e g j 0 

Kapható: 

a 

az Árpád szóllodaval szemben, 

J a . ^ r l t á s o k 

5 —10 

an szerencsénk a mélyen tisztelt közönség 
nagybecsű tudomására adni, hogy a csabai-
uton, a Grexa-féle 
téglagyár melletti 

újonnan a legújabb hengerszékkel, dara és derce tisztító 
gépekkel, rentábel nemzeti buza tisztitókkal és a leg-
újabb szerkezetű sikszitákkal felszereltük és átalakítottuk. 

A mürnalmi »sikszítákon, dara és derce tisztitókon 
0-8 osztályba tetszés szerint osztható, kereskedelmi 
liszt őrlését ugyan olyan vám mellett9 mint 

Szarvason bármely malomban 
elvállaljuk9 minden őrlőnek a lisztjét és a korpáját 
visszamérjük, a teljes suiyt kiadjuk és felelünk, 
hogy semmiféle visszaélés nem történik. 

Üszkös , vagy bárminemű piszkos, magos búzát 
koptatóink teljesen kitisztítják. 

Liszt, korpa, mindennemű kukorica és árpa dara 
kisebb és nagyobb mennyiségben kint a gőzmalomba 
úgyszintén a társtulajdonos Meiiner Sománál a 
Beüczey-uton levő üzletében jutányos áron bármikor 
kapható. 

Törekvésünk szolid és pontos kiszolgálás mel-
let az igényeket minden irányban kielégíteni, minden gaz-
dát egyenlően érdeklő vállalatunk támogatását kiérdemelni. 

Készséges szolgálatunkat ajánlva maradunk 

5—5 teljes tisztelettel 

Van szerencsém & 
nagyérdemű közön-
ség b. tudomására 
adni, hogy he lybea 
özv. Leszích KáL-
mánnéórás és 

ékszerész 
üzleiét 

átvettem 
a Réthy-féle házban, 
s a mai kor igényel-
nek—megf e l e i ö e n 
berendeztem. Elvál-
lalok szakmámba 
minden előforduld 
különleges és közön-
séges órája vitásokat 
u. m. Gramafon, 
Időjelző, ütő és éb-
resztő zsebórákat^ 
továbbá ékszer é s 
látszer javításokat & 
1 eg j u t á n y o s a b b 

árban vállalom, 
minden rendes vevőmnek 
a villamoscsengő kezelését 
díjtalanul végzem. Kérem a 
nagyközönség szíves támo-
gatását. 

Tisztelettel 

özy. Leszich X. utóda 

müórás és ékszerész 

gU-^j ... 

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

Kirándulásodon, sporMourákon, hadgyakorlatokon kitiino szolgálatot tesz. 
Bármely vízben oldva kitüno limonádét ad. 

Készíti : KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész k r i8 íő l^a
onádé Szabadkán. 

% 1—25 Kapható. úrnőnél Szarvason. 
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BOB 

Gyoma. SZARVAS. Kondoros. 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-

czipök miiiz léssel 
készíttetnek el. 

> 

lü %zipi&züz\zt (a.z. Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból müizléssei készített modern szabásn czipök kaphatók. 

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

lönös gonddal ¿s Ízléssel készíttetnek eh 

Lgyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, mintán a 

gy Mélt. Magyar Kir, Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

mányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

| T iSz ta , fiQosi) é s i p o d ^ r o n?Cii)ka a z i r áoyc lv^ rp . 

Kérem a nagyrabecsüit közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
c z i p é s z n>e&ter. 

legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzó'k 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

és remezbó'l kaphatók-

í 

Jó meghallgatom és elhiszem ha vess? 
azokból az illatszerekből melyek 
LITAUSZKY PÁL fodrász üzletének-
kirakatában láthatók. 

szabadkézből 

—• Cim a kiadóban. -

B E 

Sámuel Adolf könyvnyomdája , Szarvason, 
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