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Felelős SZCTkesztü: 

Krecsmár ik Endre. 

Halottak Qapjái}. 
• . . Panaszosan zizegő, sárgult 

leveleket sodor lábunkhoz a csípős őszi 
szél. Elsárgult levelek, melyek még 
nemrégen égbe nyúló fák sötétzöld ko-
ronáját díszítették s dalos madár ját-
szadozott közöttük a meleg, kacagó 
napsugárral. Az elmúlás elfonnyasztá 
s letépte őket s a hideg szél magával 
ragadva üzi, sodorja szeszélyes kedve 
szerint. Mintha az emberi sors képét 
látnók ebben az elsárgult, üldözött le-
velekben. 

A szorgalmas földi halandó a ro-
hanó idö minden percét megbecsüli, 
Nagy célok, nagy tervek népesítik be 
jövőjét. Hiszen tudja, ismeri létének 
múlandóságát, várhatja minden pilla-
natban a leselkedő enyészetet, mely a 
legáldottabb munkálkodás közepett üt-
het rá s a nagy célok, gyönyörű 
tervek ugy lehet egy szük, hideg sírban 
íognak megsemmisülni. 

. . . Dolgozzunk, amíg mécsesünk 
ki nem alszik. Teremtsen értékes mun-
kát életünk minden perce, hogyha a 
halál meg is semmisiti földi porhü-
velyünket, de hasznos, nemes mun-
kálkodásunk eredménye őrizze s tartsa 
fel emlékünket. . . . 

És e gondolatokra lehangolva 
mélyedünk magunkba, . « . mert ki 
ne tudná és ki ne erezné azt, hogy 
az emberi élet legszebb s legmagasz-
tosabb célja a szerető együttmunkál-
kodás, egy nagy, nemes törekvés a 
tökéletesedés felé, mely kiemel a földi 
sártengerböl a tiszíultabb magasba ? 

Ki ne tudná - ugyan hányan kö-
vetik ? A szeretet melege helyett, ugyan 
hány szivet dobogtat a gyűlölködés 
pusztító heve ? Hány gyarló ember 
tépi össze durva kezekkel a testvéri-
ség emberszeretet láncait s égő sebeket 
üt ott, hol gyógyítani kellene s 
keserűséget okoz azok szivében, kik c, 

úgyis eleget sírnak nehéz sorsuk felett r 

T A R C A . 
B u c s u . 

Oh 1 még csak egyszer nézz reám 
Sötétlő, éj- szemeddel; 
Egyszer simisd el homlokom 
Parányi kis kezeddel; 
Egyszer csókold meg ajkamat, 
Egyszer borulj szivemre — 
S aztán megyek, szólit u tam; 

— örökre! . . . 
Mihalovich Jenő. 

FIAMNAK 
Súlyos terhem átalvonni 
Ráérsz ma még gyermekem. 

Játszadozz az ut porában, 
S hagyd a gondot csak nekem 

Járj reggeltől késő estig, 
Erdőn, mezőn, réteken, 
Kerges tarka pillangókat, 
S hagyd a gondot csak nekem. 

Szived, lelked bármit kíván, 
Mond ki bátran megteszem. 
Élj, miként az ég madara, 
S hagyd a gondot csak nekem. 

Ha elaggom és a pennát, 
Nem birja majd a kezem. 
Majd csak akkor, ámde addig, 
Hagyd a gondot csak nekem. 

Forschner Ede, 
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Valami ösztönszerű vágy hív ben-
nünket a temetőbe, hogy a békésen 
nyugvó halottak csendes sírjánál meg-
állapodva hallgassuk lelkiismeretünk 
vádoló szavát. • . 

Hogy rosszak, szívtelenek s igaz-
talanok vagyunk . . . hogy egymást 
nem becsüljük igazán . . . hogy kér-
ges szívvel nézzük embertársaink sok 
nagy szenvedését s egy árva könnyünk 
nincs azok számára, kik az élet hajó-
töröttemként vesztik el utolsó remé-
nyüket . . . . . 

Végtelen gyarlóságunk tudatában 
megszégyenülten tekintünk azokra a 
gyepes hantokra . . , mintha az alant 
nyugvók intelme szólna hozzánk , . . 
Mintha az a száz meg száz kialudt 
élet egyszerre lángra gyúlna s bevilá-
gítaná előttünk földi gyarlóságunk 
minden hibáját . . . 

. . Küzdeni csüggedetlen, küzdeni 
igaz hittel s a felebaráti szeretet me-
legével segíteni elő nemes célok meg-

* • t ;nacio. 
— Rajz. — 

Irta: Kuthy Zoltán. 

Ott ült az íróasztala előtt. A háta 
meggörbült, a feje lehanyatlott, a mint me-
rev tekintettel nézte azt a fényképet, a mely 
ott feküdt a tiszta irópapiroson, egy revol-
ver mellett, Az egyik maga volt az üde,, 
bájoló szépség szelid visszatükröződése, a 
másik a megrontott élet jóvátevője. 

Megborzongott a teste, a hogy \ végig-
simogatta az ezüstös csövet. Félt tőle, mins 
a gyermek a virgácstól és mégis örömett 
gondolt arra a megnyugvásra, a melyet majd 
előidéz az a tehetetlen vasdarab. Megszűnik 
majd azontúl a kín, a földi gyötrelem. Be-
hunyta a szemét, nekitámaszkodott a szék 
támlájának, hogy elűzze magától azt a ked-

Kapható Szarvason; S á m u e l A d o l f könyv- és papirkereskedésében (Beliczey-ut 9. szám), valamint 
minden nagyobb dohány tőzsdében, ' — — nM»>mnr..< 
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valósulasát . . . Nem engedni el éle-
tünkből elröppeni egy percét sem 
olyat, melyet go< osz indulat szennyez 
be • . Jót cselekedni és jót akarni, 
hiszen «rövid az élet s örök a sir" L, 

. . Halottak ünnepének komoly 
harangzugása szól felénk , , A drága 
sirou nyiló virágokat elhervasztotta a 
hideg őszi szél, de a felejteni nem 
tudó, szerető szivek forró könnye ta-
vasszal majd uj életre kelti s kedvessé, 
széppé teszi azok álmát, kik odalenn 
pihennek 

Ne csak a halottakat tudjuk sze-
retni s megsiratni, adjunk szivünk 
nemes melegéből az élőknek is, kik 
annyit s oly keservesen küzködnek itt 
e földön! . 

K. Endre 

Az elmúlt vasárnap felette moz-
galmas napja volt Szarvas nagyköz-
ségnek, Régóta várt képviselője, Dr. 
Zsilinszky Mihály érkezett- meg, hogy 
köszönetet mondjon híveinek megvá-
lasztásáért. Reggel többtagú deputátió 
ment elébe Mezőtúrra, a hol meleg-
hangú üdvözlő beszédet intézett hozzá 
Szrnka J. János. 

A szarvasi állomáson az érkező 
vonalot a munkapárt vezető férfiait 

harminc lovasból álló bandérium, fe-
hérruhás lányok s hatalmas közönség 
várta. A mint a mezőtúri vonat bero-
bogott, a zenekar rázendített a Rákó-

czy-indulöra s a jelenlevők lelkes él-
jenzése közben szállott ki az ünnepelt 
a vonatból. Dr. Szemző Gyula fogadta 
szíves szavakkal. Üdvözlés után a 
a menet megindult. Elöl a lovas ban-
dérium s utána a töszolgabiró, majd 
Dr. Zsilinszky Mihály gr. Bolza Géza 
társaságában s követte őket a diszes 
fogatok hosszú sorozata. Vagy har-
minc kocsit lehetett összeszámlálni. A 
merre a menet elhaladt, mindenfelől 
lelkes éljenzés és kendőlobogtatás üd-
vözölte az ünnepeltet. Dr. Zsilinszky 
gróf Bolza Gézánál szállott meg s 

t ebéd után a községházára ment, hogy 
a nagyszámban egybegyűlt párthívek-
nek köszönetet mondjon s vázolja rö-
videsen működése irányát. A békés 
haladást tűzte ki célul óhajtván, hogy 
minden ember pártkülönbség nélkül 
szolgálja a fejlődés munkáját Tartal-
mas beszédet tüntető lelkesedéssel él-
jenezték meg Dr. Nemes Béla gymná-
siumi tanár üdvözlő szavait észreve-
h etö megi ndults ággá 1 fog a dta. Majd 
Lányi Anna kedves beszéd kíséretében 
nyujtá át a szarvasi nők remek ezüst-
koszorúját. Az ünnepelt meghatva 
mondott köszönetet a szép ajándékért 
Liska János záró szavai után a gyű-
lés véget ért. 

Este az Árpád szállóban közva-
csora volt, melyen rendkívüli nagy-
számmal vettek részt a párthívek. Az 
Árpád dísztermében s a mellette levő 
kaszinóhelyiségbai ember ember hátán 
sorongott, mig len ez étteremben az 
uri közönség hölgyei helyezkedtek el. 
Kinn a nyári kerthelyiségben pedig 7 

órakor már javában táncolt a fiatalság 
Az első szónok Nagy László takarék-
pénztári igazgató volt, ki gyújtó hatá-
sú beszédben köszöntötte Dr. Zsilinsz-
ky Mihályt. Az ünnepelt szintén hosz-
szabb beszédet tartott, általános tet-
szés közepett. Beszédet mondottak 
Liska János, Dr. Zsilinszky Endre, Dr. 
Belopotoczky György, Placskó István, 
Dr. Szemző Gyula, Wisch Béla, az 
izr. lelkész. Szrnka J. János, Illyés 
István, Boros Pál cserepes, ki Hunyadi 
Jánóst Szapáry Péterrel tévesztette 
össze lelkes fellievülésében. Tiz óra 
felé Dr. Zsilinszky a vezető tagokkal 
az étterembe vonult le, hol az előkelő 
hölgytársaság nagy ovislioval fogadta 
s kedélyesen eltársalgott közöttük éj-
jel 12 óráig, a mikor nyugalomra tért. 
Másnap délelőtt néhány látogatást tett 
s délután elutazott, hogy a delegátió 
tárgyalásain részt vehessen. 

Krónikás. 

\ Ifozgégi jegíjzö^ ^özponti egje-

A társadalmi mozgalmak mai korában, 
a midőn minden egyes osztály tömörül és 
síkra száll helyzetének jobbításáért, a köz-
ségi jegyzők országos központi egyesülete 
is F, hó 16-án azaz a mült vasárnap tartotta 
Budapesten Pest vármegye történelmi neve-
zetességű tanácstermében évi rendes közgyű-
lését De még más egyesületek többnyire 
osztály érdekekért küzdenek, addig a 
jegyzők egyesülete a kari érdekek istápo-
lása mellet országos érdekekért is harcol, 
a melyet bizonyít az is hogy az egyesület 
évi közgyűlésén a kormány rendesen kép-
viselteti magát. 

ves leányarcot, hogy gondolkozhassék a 
saját sorsa fölött : hátha van még egy kis 
remény, amely az élethez tűzheti. 

Remény ilyen viszonyok között ? Ne-
vetést erőszakolt, de csak keserű guny ült 
ki az ajkára. Guny, a mely az életének 
abszolút czéltalanságát éreztette vele. Hiába 
törekedett egy kis tiszta ösvény után, hiába 
ámitgatta magát; az élete célja ott lebegett 
a behunyt szemek előtt i s : annak a leány-
kának a szerelme. 

Pedig az elérhetetlen volt. Látta maga 
•előtt pajzán mosolylyal. hívogató tekintettel, 
szöszke fejecskéjét bólintgatva, mintha csak 
azt modta volna: gyere hozzám én édes 
szentem, A szeme ragyogott, az arca olyan 
volt, mint a hasadó rózsabimbó, cukros 
á j kait meg édesen vonta félre. Csupa báj 
volt, csupa kellem, mint minden alkalommal. 
Azok a kis gödröcskék most is ott pajzán-
kodtak, hogy szinte megdobbantotta az em-
ber szivét, 

Érézte, hogy nem bir győzedelmes-
kedni saját magán. Érezte azokat a súlyos 
láncokat, a mélyek egész akaraterejét fogva 
tartják. Szerette volna lerázni magáról, vég-
képpen megszabadulni attól a kedves arctól, 

de nem birt szembeszállani erősebb én-jével. 
Ha volt is benne egy csepp józanság, amely 
érthető logikával igyekezett argumentálni: 
megjelent előtte a lányka, szelid, szemre-
hányó tekintetevei Olyankor érezte 
csak a gyengeségét, látta, hogy mivé tör-
pül férfi akarata és abban hagyott minden-
nemű kísérletet. 

Kezébe vette a nagy Vass Pál a revol-
vert, felhúzta a kakast, hogy láthassa a töl-
tényeket. És amint igazgatta azokat, tisztán 
látta élete céltalanságát. Az a kis grófleányka 
nem lesz az övé sohasem. Az a szerelem 
pedig, a melyet irányában érez, nem fog 
megszűnni puszta parancsszóra vagy ámit-
gatásnak. A fájdalmat pedig megsokálta. 

Hát akkor végez az életével. 
És a mint tüzes arcát megérintette a 

revolver hideg vasa, hirtelen megdermedt 
ereiben a vér. Eszébe ötlött egy valami, a 
melyre mindig szeretettel gondolt. Egy csen-
des kis házikó vad virágos réttel, tányérnagy-
ságu na{5raforgókkaU A házikókban tisztes 
Öreg pár szorgoskodott, csendes megelége-
désben élve hátralévő napjaikat. Az édes 
apja volt és az édes anyja. 

Mit fognak csinálni, ha meghallják ha-

lálát? Ha rájönnek, bo?y mily utálatos esz 
közzel kergette el testéből a lelket. Az ő j ó , 
engedelmes fiuk, a ki mindig mintaképe volt 
minden jónak, minden nemesnek! 

Érezte, hogy mint tódul arcába a vére. 
Szégyelte tettét, gyalázta gyengeségét és 
férfi akaraterejét. Hirtelenében óriási vétek-
nek találta gondolatát, a melyért kellő b ü n -
tetést nem is talált hamarjában. 

Letette kezéből a revolvert» A fényké • 
pet eliugta, hogy ne lássa, az arcát, hogy 
ne bolygassa meg a gondolatát. Csodálko-
zott az erején, de örült, hogy idejekorán 
akadt eszébe a szülők iránti szeretet gondolaia. 

Egy pár percig mereven tekintett a z 
esthomályba, aztán egy hirtelen támadt ha-
tározatnak a hatása alatt kezébe vette a ked-
ves fényképet és a kályha lobogó lángjába 
veté. A kékes lángok körülfonták az erős 
cartonra vont képmást és lassan-lassan el-
enyészett az, 

Vass Pál szomorú tekintettel nézte a 
szelíd arc eltűnését. A mikor érezte meleg" 
körinyét végigpéfegni az"arcán, felsóhajtott ésr 
kissé reszkető, de szilárd hangon mondta : 

Megyek az édes anyámhoz, az o sze-
rető keblén bizonyára beheged szivem sebe* 



1910. október 30. SZARVAS ÉS VIDÉKE 3 

A községi jegyzők országos központi 
egyesületét a vármegyékben megalakult 
inegyei jegyzői egyesületek alkotják s ezen 
megyei jegyzői egyesületek kiküldötteiből áll 
az országos közgyűlés. így az idei közgyű-
lésen 354 kiküldött jelent meg mintegy 7000 
jegyző és segéd jegyző képviseletében. Az 
országos közgyűlésre Békesvárinegye részé-
rói Petneházi Ferencz köröstaresai főjegyző, 
Papp Károly gádorosi főjegyző és Jandó Pál 
békésszentandrási segédjegyzö voltak ki-
jküldve. 

A közgyülést Uszkai Bálint Mézőtnr 
város nyugalmazott főjegyzője mint egyesü-
leti elnök, nyitotta meg üdvözölvén a 
kórmány képviseletében megjelent Madarász 
Emil min. tánácsost. a magát sürgönyileg 
kimentő Némethi Károly államtitkárnak pedig 
a közgyűlés üdvözletét táviratilag tolmá-
csolta. 

A közgyűlés első tárgya volt az elnöki 
jelentés, a melyben továbbra is felhatalma-
zást kér az elnökség a közigazgatás újjá-
szervezése érdekében a kormánynál már 
korábban megtett javaslatainak megsürgeté-
sére. Ugyanis tudvalevő, hogy a mai 
közigazgatás oly elavult, hogy az a közérde-
ket és különösen a falusi élet előbbrevitelét 
nem képes szolgálni. A közgyűlés ezenkívül 
a * közigazgatás reformjának fejlesztése 
érdekében 1000-1000 koronás pályadijat 
tűzött ki, hogy igy az életre való eszméket 
a felszínre hozhassa, a községek anyagi 

erejének növelése s igy a községi adó 
csökkentese érdekében pedig községi taka-
rékpénztár létesítéséért már korábban meg-
kezdett aktióját a ministeriumnál megsürgetni 
határozta. Továbbá megbízta aközgyülés 
az elnökséget, hogy a 2000 kor. értéken 
aluli hagyatékok tárgyalásának a jegyzőkre 
ruházása iránt az uj polgá) j törvénykönyv 
bésziise alkalmával a ministeriumnál hasson 
közre, ezzel ugyanis gyorsabbá és olcsóbbá 
teneék az ily kisebb hagyatékok letárgyalá-
sát, ezzel kapcsolatban utasíttatott az elnök 
ség a telekkönyvi rendtartás megváltoztatása 
iránt is felterjesztést intézni a kormányhoz, 
mivel a mostani eljárás komplikált és 

költséges. 
Az elnöki jelentésben foglaltakon kívül 

a közgyűlés még a következő közérdekű 
ügyekről tárgyalt: A kötelező szarvasmarha 
biztosításról törvényhozási intézkedést java-
sol, a községek vagyoni viszonyainak állami 
támogatását kéri a kormánytól, mert a 
községek túlnyomó részben állami feladatot 
végez, továbbá a telekkönyvi teherlapra 
vonatkozó birói végzéseknek a községekkel 
közlétét kérelmezi hogy igy ezzel a közön-
ség már a saját községénél tudomást 
szerezhessen ingatlanának állapotáról s ne 
kellesen a telekkönyvi hatóság székhelyére 
befáradnia. 

A közérdekű ügyeken kivül foglalkozott 
a közgyűlés a jegyyzök és segédjegyzők 
lakbérügyének rendezésévelj mivel az 
országnak számos vidékén megfelelő lakást 
sem képes kapni a jegyző és a segédjegyző. 
Megujult erővel követeli a közgyűlés a 
szolgálati pragmatika és a fegyelmi szabály-
za t megalkotását, mert á jegyzőnek igen 
sok felebbvalója mellett nincs szabályozva 
a munkaköre, fegyelmilég pedig ieljesen 
védtelen, inért a mái kifejlett jogelvek 
mellett még mindég egy kézben van a 

vádlói, a vizsgáló birói és az Ítélkezői 
hatalom. Ezenkívül kívánja még a közgyűlés 
a jegyzők és segédjegyzők fizetésének és 
korpótlékának rendezését, mert a Tisza féle 
rendezés csak némileg javította a helyzetet, 
mint a hogy azt már akkor sem tekintették 
végleges rendezésnek. 

Végül a számadások bemutatása és 
az uj elnökség megválasztásával a közgyű-
lés véget ért. 

h í r e K. 
— Október 31. . . Különös 

szeszélye a véletlennek, hogy a halot-
tak ünnepe s a hitbeli újjászületés 
emléknapja oly közel esnek egymáshoz 
. . . Hogy a refonnátió ünnepe után 
az elmúlás birodalmába, a temetőbe 
megyünk elhunyt kedveseink sir ját dí-
szíteni s magukba szállva % elmélkedni 
a halálról . . . Mintha a mi kicsin yhi-
tüségünket vádolná Luther szelleme, 
hogy az ö bátor és hithű munkássá-
gát eléggé meg nem. becsülve, nem 
tudunk megfelelő kitartásai szerezni 
érvényt a lelkiismeret szabadságának 
, . . Gyöngék vagyunk és szokszor 
elbukunk s anyagias szellemünk nem 
lelkesedik az eszményibb, nemesebb 
dolgokért . . . A szegény bányász 
gyermeke lelkének, tiszta meggyőző-
désének csodás erejével bátran letépte 
a hatalmas papi uralom által a hí-
vőkre rakott béklyókat s a keresztény 
hit fellödését óriási lépéssel vitte 
előbbre . . . Az embert megmentette 
az emberméltóság s az . igaz isten 
számára . , . Legyünk bátrak s kitar-
tók mi is ö az tanainakkövetésében. . . 
Hozzunk áldozatot ott, hol hitünkért 
áldozatot kell hozni . . . Ha harcolni 
kell, álljunk ki bátran a nagy küzdő-
térre s legerősebb fegyverünk legyen 
az a tyrteusi ének, hogy, „Erős vá-
runk nékünk az istenu ! A tiszta hit 
és tiszta lélek, király vagy pásztoré 
legyen, nagy és fenséges erő, csodás 
hatalom, mit sem emberi gyárlóság, 
sem az elmúlás nem képes megsem-
misíteni . , . Nyissuk meg bensőnket 
a dicső reformátor szelleme számára 
s érzésben, gondolatban megtisztulva 
kiáltsuk : legyen áldott emléke! 

— Émlékünnep. A régi szo-
káshoz híven kegyeletes ünnepély ke-
retén belül óhajt áldozni a reformátió 
emlékének ügy a főgymnásium, mint 
a tanítóképzőé E közösen tartandó 
ünnepélyen a nagyközönség is részt, 
vehet mivel nyilvános jellegű. Az em-
lékünnepre Aopatkozólág a következő 
meghívót bocsátották k i : A szarvasi 
főgimnázium és tanítóképző a refor-
máció emlékére 1910. oki 31-én d. 

e. l o órakor iskolai ünnepélyt rendez 
a fögymn. tornacsarnokában a követ-
kező műsorral; 1. Erős vár ami Iste-
nünk . . , (1 — 2. vers). Közének. 
Imádkozik Margócsy Gyula, a tanító-
képző gyakorló iskolájának vezetője. 
3. Felvirradt újra ünnepünk . . * 
Énekli a fögimn. vegyeskara. 4. Lut-
her, Porkolább Gyulától. Szavalja Nó-
vák Lajos, a tanítóképző IV. o tanu-
lója. 5. ünnepi beszédet mond Men-
döl Lajos, fögimn. vallástanár. 6. 
123-ik Zsoltár. Férfikarra alkálmazta 
Klein Bernát. Énekli a tanítóképző 
énekkara. 7. Október 31. Csengéry 
Gusztávtól Szavalja Szuhovszky Lajos 
Vili. o. t. 8. Erős vár a mi Istenünk 
. . . (3— 4. vers) Közének. Az ünne-
pély nyilvános. 

— Az uj egyh ázfelügy elő 
választása. Az elmúlt vasárnap 
ment végbe az ág, h. ev. ó-templom-
ban az uj egyházfelügyelö választása. 
Mivel a kandidáltak közül Dr. Mázor 
Elemér ügyvéd és Krsnyák Mihály 
községi jegyző visszaléptek, Liska Já-
nos lett egyhangú választás alapján 
a szarvasi ág. h. ev. egyház uj felü-
gyelője. A választás után Placskó Ist-
ván lelkész vezetése alatt küldöttség 
ment a megválasztottért s Liska János 
a gyűlésen megjelenvén a beléje he -
lyezett bizalómért őszinte köszönetet 
mondott, mire a gyűlés az uj felü-
gyelő éltetésével véget ért. A választás 
14 nap múlva lesz jogerős. Hiszük 
és reméljük, hogy egyházunk uj agilis 
felügyelője méltó utódja lesz nagynevű 
elődjének. 

— Nyilatkozat. Lapunk múlt 
számában. „Beküldetett'* cím alatt 
egy növendék apjának javarészben 
téves informátión alapuló panaszát 
közöltük. A való tény teljes tisztázása 
végett kiegészítés képen a következők 
megjegyzését tartjuk szükségesnek. A 
növendékek számára rendezett villa-
mos színházi előadás szigorú tanári 
felügyelet mellett folyt le. A főgymná-
sium tanári karát semmiféle mulasztás 
nem terheli azért, hogy a képezdei 
tanárokon kivül direkt gymnásiumi 
tanár nem volt jelen. A két testvérin-
tézet tanári kara oly kollegiális, test-
véri viszonyban áll egymással, hogy 
az ellenőrzés munkáját is szinte köl-
csönösnek tekintik. Gymnásiumi taná-

dulattal végzik az ellenőrzői tisztet 
a képezdei növendékek felett, mint a 
képezdei tanárok a gymnásiumi 
növendékeknél Éles külömbséget tenni r , 

gymnásiumi és képezdei tanár között 
^ eljesen egyenlő volna etíie dicséretre 
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méltó kollegiális viszony megbontásá-
val. Bárhol is jetenjen meg a köt in-
tézet növendéke, a két tanári kar 
egyaránt fel van jogosítva arra, hogy 
a növendékek feletti felügyeleti jogot 
gyakorolhassa bármelyik intézet növen-
dékeivel szemben. Az illető apa téve-
dése, bár mindenesetre jóhiszemű le-
hetett, de a tiszta igazság kedvéért a 
tanári kar kifogástalan eljárásának iga-
zolása végett tévedését kötelességünk 
a va1 óságnak megfelelően rektifikálni. 

A szerkesztő. 

— Baleset. Kovács János ács-
segéd a katholikus templomnál dol-
gozva, épen azon buzgólkodott, hogy 
az álvány egyik oszlopába vágott sze-
kercét kiemelje Egyensúlyt veszitett s 
a kerítés mágasságából alázuhan va, 
lábát ficamitotta, azonkívül jelentékte-
lenebb zúzód ásókat is szenvedett. 

— A békésmegyei orvosok 
akciója. A békésvármegyei orvos-
szövetség Haypál Albert dr. elnöklé-
sévéi 'közgyűlést tartott, melyen a 
gyulai kerületi munkásbiztositó pénz-
tárral megszűnt szerződéses viszonyt 
tárgyalta. Az orvosok egyértelmű meg 
állapodással kimondották, hogy a pénz-
tárral csakis. szerződéses viszonyba 
lépnek és nem hajlandók a pénztár 
hivatalnokai lenni és annak fegyelmi 
hatósága alatt állani. Azonkívül a pénz-
tár csakis az orvosszövetség kötelékébe 
tartozó orvost alkalmaztat. A 

• 

— Vandalizmus. Szinte páratlan 
az a vakmerőség, mellyel a szarvasi 
suhancok, durva inas gyerekek bün-
tetlenül rongálják a magánépületekot. 
Durvaságuk nemcsak abban nyilvánul 
liogy trágár ocsmány rajzokkal s pisz-
kos kezekkel mázolják be a magánhá-
zak falait, de vakmerőségük odáig 
megy, hogy egyenesen rombolásra ve-
temednek. A f. hó 26-ról 27-ére vir-
xadó éjjel a Beliczey-uton Sámuel 
Adolf könyvkereskedő kisebb kirakatá-
nak vas rolóját próbálták feszegetni, 
majd Bakay Géza házának villany-
csengője külső készülékét feszitették 
M, innen tovább menve pár házzal, 
lapunk szerkesztőjének átalakításban 
levő háza homlokzatáról a disz gya-
nánt szolgáló sötét kék majolika koc-
kák közül véstek ki a falból néhányat 
s a fal friss cementdiszeit erősen 
megrongálták. Valóban felháborító ez 
a vakmerőség s nagyon ajánlatos a 
föut és környékének minél szigorúbb 
rendőri ellenőrzése s ha egy ilyen bru-
tális fickó kézre kerül, elrettentésül a 
legszigorúbb megfenyitésben kell ré-

tül-

kisleány borzalmas 
halála. Bezerédi György csabai lakos 
6 éves Ilona nevű kisleánya délelőtt 
eltávozott hazulról s a házuk végében 
elterülő térségre ment, ott egy csomó 
gazt, szalmát és más efélét összehordott 
és tüzet rakott. A tüz hirtelen fellob-
bant és egy kipattanó szikra meggyúj-
totta a kisleány szoknyáját, aki annyira 
megijedt amikor a szoknyája meggyul-
ladt, hogy futni kezdett. A tűz 
mindjobban lángra kapott, ugy hogy 
a szerencsétlen kisleány a fájdalomtól 
összeesett. Eszméletét vesztve, az 
égő ruha között formálisan megsült, 
Szülei, amikor kisleányuk az est beál-
tával sem tért haza, keresésére siettek 
Egy imbolygó lámpa fénye jelezte az 
utat, amerre jártak-keltek, hogy leá-
nyukat feltalálják, Egy helyt égeti 
rongy ók, kormos gaz között aztán 
megtalálták' a kisleány holttestét. A 
borzalmas leletről azonnal értesítették 
a rendőrséget s Valentinyi Márton 
rendörbiztos azonnal a színhelyre 
ment, ahol a gyermek hozzátartozóit 
hallgatta ki s megállapította a borzal-
mas haláleset okát és körülményeit. 
A rendőrség az esetet bejelentette az 
ügyészségnek, ahol a körülmények 
figyelembevételével mellőzték a kisle-
ány hullájának a felboncolását. 

— Távozó kórházi orvos. A 
békésmegyei közkórház orvosi karának 
egyik jeles képzettségű szimpatikus 
tagja dr. Somló László belgyógyászati 
alorvos állásáról lemondott és novem-
ber 1-én mint gyakorló magánorvos 
Tótkomlóson telepszik le. 

— Uj gazdasági tudósító. A 
m. kir. fcldmiv. miniszter a szarvasi 
járás gazdasági tudósítójául községünk 
egyik derék polgárát, Keppich Bélát 
jelölte ki. Megvagyunk győződve, hogy 
a gazdasági dolgokban különben is 
otthonos szakember feladatának siker-
rel fog megfetelni. 

— Elment a mozi A piactéri 
ideiglenes villamvilágitás megszűnt. A 
közkedveltségnek örvendő mozi eltá-
vozott, miután pár heten keresztül si-
került kellemesen szórakoztatni a kö-
zönséget. Kedden tartották áz utolsó 
előadást s szerdán este már alvilági 
homály borongott a fényárban nszó 
mozi helyén. A szórakozások száma 
kissebbedet, természeten a pénztárca 

— A Központ megszűnése. A 
békésszentandrási takarékpénztár tulaj-
donát képező „Központi szálloda, * 
mint megbízható forrásból értesülünk 
jan, hő 1-töl megszűnik. Ugyanis a 

takarékpénztár jelenlegi helyiségei 
már szűkek a pénzintézet számára s 
az örvendetes fejlődés több termet 
kíván. Igaz ugyan, hogy Szarvason a 
szállodások között milliomost ném igen 
találni, mindamellett sokan fognak 
nehezen megválni a megszokott kávé-
háztól, a hol ebéd után teljes gyö-
nyörrel hörpölgethették a népszerű 
kapucinért. 

— Gyűlés. Az általános válasz-
tói jog ligája, mely országszerte nagy 
agitáliót fejt ki, mint értesülünk 
Szarvasra is le fog rándulni s az itteni 
gyűlésre vonatkozó előkészületek már 
nagyban folynak. 

— Szarvas nagyközség legtöbb 
adót fizetőinek névjegyzéke az 
1910-ik évben. 
Gr. Bolza Pál, 10556.63 
Gr. Bolza Géza, 10021. 86 
Janurik Pál, 2328.12 
Dr. Lengyel Sándor, 2028 77 
Kiss Pál. (gyúró), 1510.31 
Valkovszki Mihály, 1213 — 
Dr. Baviár Gyula, 1186.94 
Id Melis Pál, 1145.61 
Adler Jakab, 1042.95 
Komár György, 1024 78 
Tepliczki János, 953 10 
Lestyán János (goda). 922.58 
Kovács János, 907.36 
Janurik Mihály, 883 32 
Borgulya Pál, 875.87 
Janurik György, 840 02 
Ifj. Litavszki György, 828 93 
Réti Sándor, 824 05 
Szirmai L. Árpád, 813 57 
Sxrnka J János, 784 80 
Krsnyák János, 776 47 
Legtöbb adót fizet a megyében : 
Gr. Wenckheim Frigyes 159548.83 

— Á kis lelenc balesete. Súlyos 
baleset erte a gyulai állami gyermek-
menhelyen. Szilágyi An^al 5 éves kis 
fiu't. A kis Anti pajkosságból a szoba-
szőnyegbe csavarta magát és nehezen 
tudott kievickélni belőle. Erőlködése 
közben ballába egy ráncban megakadt 
és eltört. A kis lelenc tört lábát a 
kórházban vették ápolás alá. 

— 1911 január hó 1-én indul meg 
a „Nemzeti kuitura" c. közművelődési és 
közoktatásügyi havi folyóirat Dr. Horváth 
Dezső s. tanfelügyelő szerkesztésében. A l a p 
célját röviden igy jellemzi a felelős 
szerkesztő: „Minden törekvésnek, amely az 
egyetemes kuitura céljait szolgálja, erkölcsi 
támogatása, egységes szempontból való terv-* 
szerű irányítása, vármegyénk területén 
kulturális közszellem kialakulásának elősegí-
tése és a közérzület tárgyilagos kifejezése, 
a kuitura mindenek felett valóságának 
inkább éreztetése, semmit hangoztatása, a 
vármegyei kultúrmunkások és a nagyközön-
ség között szerves kapocs létesítése — ez 
a Nemzeti Kuitura célja, amire kiváló 
munkatársai mindenkor törekedni fognak / 
Főbb rovatai lesznek: Közoktatás — Szabad-
ektatás — Társadalom — Gyermektanulmány" 
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.•és védelem (Patronage) — Irodalom — 
, Uudomány Művészet — Hivatalos rész, 
amelyben a gondnokságokat, iskolaszékeket 
;s a paedagokusokat érdeklő miniszteri 
^körrendeletek stb. foglalnának helyet. — 
Tanácsadó, amelyben i laphoz forduló elő-
fizetők nyernének hivatali, szolgálati viszo-
nyaik, vagy egyéb ügyeiket érintőié g 
útbaigazítást. A Nemzeti Kultúra január hó 
1-től havonta két iv terjedelemben és csinos 
íkiátiitásban fog Gyulán megjelenni. Előfizetési 
, ára egész évre: 10 korona. Azokat, kik a 
lapra előfizetnek, az évi 10 korona előfize-
tési dij felét, 5 koronát december hó végéig, 
az esetleg nákik levő előfizetési iveket pedig 
december hő l-ig a szerkesztőséghez (Gyula, 
Templom-tér 2.) juttatni szíveskedjenek. 
A Nemzeti Kultura szerkesztésére a vallás-
és közökL miniszter f, évi szeptember hó 
9-én 3460. eln. sz, a. kelt rendeletével dr. 
Horváti) Dezső kir. s. tanfelügyelőnek adta 
meg az engedélyt. Főmunkatársak: Gaál 
Mózes, író, budapesti állami főgymn. igazgató. 
Dr. Melich János, M. kir. Tud. Akadémia 
tagja, m. kir. tud egyetemi m. tanár, a 
Nemzeti Muzeum őre stb. Mikler Sándor, 
Békés vármegye kir. tanfelügyelője. Székely 
Sándor, a Tud. Akadémia Nádasdy dijának 
ez idei nyertese, Pál Ernő, a Békés vármegyei 
központi közművelődési bizottság titkára. 
A munkatársak betűrendes névsora: Benka 
Gyula, Csura Miklós, Csapó Péter, dr. Déri 
Henrik, Domby Lajos. Gaál Mózesné, 
Gajdács Pál, dr. Gajdács Gyula, Irsa Ferenc, 
Kel ló Gusztáv, Kner Izidor, Konesek Gy. 
József, dr. Konrád Ernő, Krecsmárik Endre, 
dr. Lindenberger János. Liska János, Mányiné 
Prigl Olga, Mérey Gyula, Mutsenbacher 
Gyula, Mocskónyi József, Nikelszky Zoltán, 
dr. Nemes Béla, Nickmann Rezső, Péczeli 
József, Petz József, dr Rell Lajos, Schreiber 
Ottó, Szabó Árpád, Szeberénvi L. Zsigmond, 
Szeghalmi Gyula, Szentgyörgyi Géza, 
Szirmay L. Árpád, Sümeghyr Kálmán, 
Udvardy Sándor, Weinberger Fanni, Versényi 
Elemér. 

— Cigánymulatság, Fáraó bol-
dog mosoly!yal fordul meg sírjában 
annak hallatára, hogy szarvasi barna-
bőrű ivadékai külön társadalmi osz-
tállyá tömörülve, kedélyes táncmulat-
sággal kezdik meg sociális munkássá-
gukat. Tegnap este a szarvasi cigány-
ifjúság Weisz Márkus vendéglőjében 
Jól sikerült táncestélyt rendezett. Flótás 
Jdarnétos és brácsos ép oly eleganci-
ával ropták a táncot, mint az első és 
másodprimás. Szünet közben igen 
' kedves cerclét tartottak mely, még a 
Körös hidjáíg is elhallatszott. Az ital 
és étel erősen fogyott. Ugy halljuk, 
iiogy a cigány ifjúság meg akarja is-
mételni a mulatságot, Weisz azonban 
nem. 

— Piromátíikus hentes, Meg-
írtuk, hogy a mult héten nagy tűz 
pusztított Gyomán. A tűz egy szállo-
dát, sok üzletet és a régi községházát 
elpusztította. A hatóság gyanúsnak ta-

a dolgot és a nyomozás során 

kiderítette, hogy a tűz gvujtogatásból 
eredt gs a gyújtogató egy Balogh Já-
nos nevű hentes. Balogh egy évvel 
ezelőtt került ki az elmegyógyintézet-
ből, ahol piromániában szenvedett és 
ahonnan mint gyógyultál szabadon 
bocsátották. A kihallgatása alkalmával 
be^alotta, hogy ö gyújtotta fel a szál-
lódat azért, mert szeret tüzet nézni. A 
gyújtogatót orvosi rendeletre beszállí-
tották a gyulai elmekórházba, ahol 
most újból kitört rajta a téboly. 

— Vasárnap tilos a szesz! 
Jásznagy-Kun-Szolnokvármegye tör-
vényhatósági bizottsága legutóbbi 
közgyűlésén egyhangú határozattal 
kimondta hogy a törvényhatóság a 
vármegy ei korcsmai szabályrendeletet 
olyképp módosítsa meg, hogy a 
korcsmák szombat estétől hétfő 
reggelig zárva legyenek. 

— Értesítés. Alulírott oki. 
tánqanitönő tisztelettel értesítem a 
nagyrabecsült tánckedvelö közönséget, 
hogy e hó 20-ától kezdve a polgári 
leányiskolában tánctanfolyamot tartok, 
és az itt idözésem alatt egy külső 
iskolát óhajtanék nyitni az Árpádszál-
loda helyiségében. A jelenkor tánc mű-
vésze te által divatba hozott összes 
magyar, német, francia és ángol tán-
cokat a legjobb módszer szerint taní-
tom, Gentri bostont kívánatra háznál 
elvállalom, A megkezdés a jelentkezők 
létszámától füg. Beiratkozni lehet 
Bácskai házban délelőtt 10— 12-ig 
Hercz Mariska oki. tánctanitönö. 

— Uj szövetkezeti könyvelő. 
A pusztaföldvári hitelszövetkezetnél 
Rédei károly eltávozásával megürült 
1000 korona tiszteletdíjjal járó köny-
velői állásra Keller József állami isko-
lai igazgatót választották meg. 

A MOZIBAN 
A. Ugyan kérlek mi különbség van a 

megboldogult szarvasi mozi s a most eltá-
vozott mozi között ? 

B. A dolog egyszerű. A Szarvasi mozi-
ban volt magyarázat, de kép nem, az Adler 
mozijában pedig volt kép bőven, de a ma-
gyarázat hiányzott. 

Jegyzet: A jellemző csendes társak 
a két rébuszfej töt képen teremtik magyará-
zat nélkül s az egyensúly kép és magyará-
zat között ismét helyreáll. 

— Kiállítás Békéscsabán. 
A békéscsabai ipartestület 1911. jan. 
8-án fogja megünnepelni fennállásáriak 
huszonötödik évfordulóját. E neveze-
tes alkalommal a testület a különféle 
ünnepségeken kivül iparossegéd- és 
tanoncmunkakiállitást is szándékozik., 
rendeln i Az erre a célra kiküldött 
háromtagú bizottság lelkes hangú fel-
hívást intézett az iparossegédekhez es 

tanoncokhoz, hogy minél nagyobb 
számmal vegyenek részt a rendezendő ' 
kiállításon s ezzel is mozdítsák elő a 
közönségnek az iparügyek iránt való 
érdeklődését, és a jubiláris nap sikerét 

A legnagyobb elismerés hangján lehet 
szólni Könyves Jenő társulatáról, amennyi-
ben becsületes buzgalomnak s épen nem 
közepes tehetséggel felelnek meg nehéz fel-
adatuknak a társulat tagjai, élükön a kiváló 
igazgatóval. Annyi bizonyos, hogy sokkal 
melegebb és őszintébb támogatást érdemel-
nének, mint a milyenben eddig részesítette 
őket a szarvasi közönség. Nálunk különben 
olyan a helyzet, hogy ha nincs szín tár-ulat, 
jeremiadókat hallhatunk, a visszamaradott ál-
lapot miatt s ha aztán jön egy becsülni való 
társulat, akkor meg távol maradunk. 

Első előadás csütörtök este volt. A 
Vasgyárost játszották sikerült alakításban. 
Könyves mint Derblay, Harmos mint Glaire, 
Bónyi Biligny-je, Bányai Susanne-ja, Kemenesr 
Oktave-ja tűntek ki főleg precíz játékukkal 
s különösen Harmos igen szépen oldotta 
meg nehéz és fárasztó szerepét s lélektani 
rajzolása befejezett volt. A többi szereplők 
is elismerést érdemelnek buzgó iparkodá-
sukért. Sajnos a közönség gyéren népesité 
be az ülőhelyeket. 

Pénteken a Szabinnők elrablását adták 
elő már valamivel nagyobb számú hallgató-
ság előtt. A rendkívüli mulattató bohózat 
állandóan hangos derültségben tartotta a-
közönséget, a mi a tréfás tárgyon kivül fő-
leg a színészek sikerült játékának tulajdo-
nitható. Kovács mint Bányai tanár, igém 
humoros alakítást nyújtott, ugy szintért 
Szász Anna, mint Bányainé. Szabó Gyula«: 
pedig mint Rettegi Fridolin, agyonkacagtatta 
a publikumot a komikus szerep hü és lelkes 
reproduktióával. Elsőrendű sikert ara tofct 
Harmos Ilona, mint Róza szobalány, ügye-
sen kreálván az egyszerű cselédleányt. Na-
gyon jó volt Bónyi, mint D i \ Szilvássy, Bá-
nyai Irén, mint neje, továbbá Somogyi mint 
Endre, Szakács Erzsike, mint Etelka s Bálint 
Emil, mint Marosán örmény. 

Szombaton a Botrány kerüli színre* 
Erről a jövő számban. 

Krónikást 

A. Lajos. A nekünk küldött levélre más-
kor tegyen bélyeget, mert mi nem vagyunk 
hajlandók dupla portókat fizetni. Mivel leg-
utóbbi soraival túllépte a velünk szemben 
tartozó köteles tisztelet határát, az önnel 
folytatott üzenetváltásokat tekintse befeje-
zetteknek. 

Többeknek. Névtelen vagy álnévvel 
ellátott közlendők teljesen figyelmen kivül 
mai adnak. Mi pontossan akarjuk tudni min-
dig, hogy kivel van dolgunk, mivel ellenkező 
esetben a különféle áinevek alatt beküldött 
süléttenségek felesleges időfecsérlést okozná-
nak nekünk. 

3 
lakás őörbe-ötca 
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I M I I M A nOk boldogsága! 
A men»yi88*onyok 

büszkesége! 
A szOiftk öröme! 
A férfinál a szépség 
erőre és egészségre 
mutat, a széile»net és 

életet boídoeitja. 
Á szépség a férfi nem-
nél is égy biztos gaz-
dagságot jelent, egy 

szabad levelet képez, 
mély valamennyi kaput 
•>y kinyitni képes. 

Ez csak férfiakra szólhat. Mit panaszkodtok 
ti pattanások, durva bőr, kiélt arcz miaít, 
mikor oly könnyű szépnek lenni s szépnek 
maradni. Zuck^-szappan s Zuck^-krém 
t é n y l e g szépséget hoz, mert célja a teljes 
bőrápolás s a teljes bőrápolás a drága egész-

séget hozza magával. 
Daczára napi használat mellett olcsó» sokkal 
olcsóbb mint a drága hasztalan kosmetika. 

k is csomagolásban 
1 kor* 

közönséges tubusban 
1.25 kor. 

nagy tubusban 
2.50 kor* 

nagy csomagolásban 
(ajándék) 2.50 kor. 
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XUZUOXEK & ooa |BEEunrw. 57 
K a p h a t ó : 

M e z ő t ú r o n : G ö l l n e r H u g ó gyógysze r -

S <>o3 
NI W 

J2 
: P 04 SD 1 
U4 
N3 
M 

a o w P3 > 
s-» oá tS3 m 

£ NJ & 

O •í-4 
fa 

7—10 

Fióküzlet: Szarvason, Bazár-épület 1. szám. 

Van szerencsém értesíteni, hogy 

Mű- és 

intézetemet 
újonnan, villany és gőzerőre a legújabb gépekkel ren-
deztem be, ami által olyan kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy a ruhafestészetet és a ruhatisztításokat az ed-
digi áraknál jóval juiányossabb árak mellett és 
a legmagasabb igényeknek is megfelélöleg, a legszebb 
kivitélben készíthetem el. 

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

kiváló tisztelettel 

első orosházi mii- és selyemfesto 
vegytisztitó intézet tulajdonosa. 

o 
Fióküzlet; Szarvason, Bazár-épület 1. szám. 
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Értesítem az igen tisztelt közön-
séget, hogy készítek ízléses kivitelben 
sírkoszorukat. A közeledő halottak 
napjára mindenki gyári áron beszerez-
Jieti koszorú szükségletét nálam. A 
koszorúk árai: —'80, 1, % 3, 4, 5, 

7, 8, 9 és 10 korona. Kérem az 
igen tisztelt közönséget, hogy a ko-
szorúkat már most megtekinteni szí-
veskedjék. 

Tisztelettel 
Dr. Faragó Mórné 

II. ker. 76 sz. 

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

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

Fémtíszt i tószerek. 

Egy elsőrangú biztosító társulat, 
amely minden biztosítási ágra 
'kiterjed, keres ügynököketBékés-
•vármegye összes községeiben. 

Cím a kiadóhivatalban. 

Húszár Á 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, BíidapeSt, 
Zrioyi-útcza I. (SrgSfcati? pa lo ta . 
Külön osztály ingatlan, birtok, fővá-
rosi házak vételére, eladására, cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett utbaigazi-
ást, felvilágosítást ad. E czélra külön 
nformatiós osztálya van. VálaSzbé-

Legmegbízhatóbb vállalat. Első 
rangú ajánlatok. 

1 6 g j o b b a k 

Kapható : 

az Árpád szállodával szembea. 

7 —10 

mmmm 

Mm 

i l 

jggj 

vegyileg 

ríilját, keln>ét, csipkét 
bármilyen anyagból elfejtés nélkül 

a legtökéletesebben 

^ ¡ ¡ f 

w A 

kelmefestő és vegytisztitó intézete 
B.-SZARVAS Kereszt-utca 168. hszám alatt. 

Gyászeseteknél a ruhák 24 óra alatt festetnek. 
Vidéki megbízások pontosan azonnal készülnek. 

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

úri és férfi Szabó 
üzletet nyitottam. 

Ahol öltönyöket a legutolsó divat 
szerint pontosán készítek. Kérem a 
n. é. közönség becses pártfogását. 

Tisztelettel 
Grajcziár István 

3—5 uri és férfi szabó. 

Két alig használt motor eladó, egyik 
20, másik 30 lóerős. Üzemben meg-
tekinthető. Cim a kiadóban« 

K Z o s s v i t l i ix tcz ;a i s z é u r x x 

o o O G 

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

Kirándulásokon, sport-tourákon, hadgyakorlatokon kitüno szolgálatot tesz. 
Bármely vízben oldva kitűnő limonádét ad. 

Késziti: KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész Szabadkán. 
2 3—25 Kapható . 2>&*i*ftlfe $óm**t*i úrnőnél Szar vason. 
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A i ez. közönség" b. tudomására 
átlőni»- hogy Wáldnér Ignác ur 30 év 
óta fennáHó épületfaiizletét a mai na-
pon átvettem és azt 

VALDííEB IGNÁC 
utóda 

cég alatt tovább folytatom. 
Amidőn a régi céggel szemben 

tanúsított jóakaratot és bizalmat uj 
cégemre is átruházni kérem, szives 
tudomásra hozom f hogy épület fa 
kereskedésemet még tűzifa-és szén-
eladással bővítettem ki és minden 
igyekezetemmel azon leszek, hogy 
pontos lelkiismeretes kiszolgálás és 
mérsékelt árakkal állandó vevőimnek 
teljes megelégedését megnyerjem. 

Nagybecsű támogatást ismételten 
kérve, madarok 

3—B kiváló tisztelettel 

Gyom 9- SZARVAS. Kondoros. 

Hibás lábakna 
1 q ri inCTűlőonf a k a \iá 1 ieyíjjbztjitíbei ei 
lalom. Utána he 

Var 
lyes 

czipok miiizlé s se l 
készíttetnek el. 

EÍSŐrí&dü qzipsSzüzIs t (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból müizléasel készített modern szabású czipök kaphatók. 

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

lönös gonddal és Ízléssel készíttetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 

I Magyar Kir, Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

mányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

Egy barna zománcu 220 cm. magas 
cserép kályha jutányos árban azonnal 
eladó. — Megtekinthető Klein Adolf-
nál Békésszentandráson. 

T i S z t a , f i i )on} «S n j o d e r o n>Cii}ka a z i ránye lven?. 

Kérem a nagyrabecsült közönséj % kitüntető pártfogását 
r . ^^ 

d £ U V d J U L O L r 
czipé&z n j e ^ t e r . 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzők 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatok. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
n a ra fa £rv fi k £ p 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzők 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatok. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
n a ra fa £rv fi k £ p 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzők 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatok. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
n a ra fa £rv fi k £ p 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzők 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatok. 
pai diagyui\oi 

és remezből kaphatók 

I 
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földje éS njaczői Szellője Szabadkézből eladó. 
S-M «V 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason. 
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