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TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : 
Beliczey.ut hova a lap szellemi részét illető közlemények 

küldendők. 

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

Felelős szerkesztő: 

Krecsmárik Endre. 

KIADÓHIVATAL: 
Beliczey-ut 9. számú ház, hova az előfizetési és a Jhirdetéei 

pénzek küldendők. 

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

Lelket megejtő, felemelő látvány, 
mikor az ártatlan gyermek imára kul-
csolt kezét az ég felé emeli s tiszta 
szivének leghőbb érzelmével kiván 
áldást s boldogságot szeretett övéire. 
És komor hangulat borul kedélyünkre 
s az élet sivársága fojtogat bennünket, 
mikor kérges munkáskezek ökölbe 
szorulva emelkednek a magasba, nem 
áldást s boldogságot kérve, de ke-
nyeret követelve s átkot szórva az 
elnyomókra. Az emberi haladás káp-
ráztatja szemünket, széditő magasság-
ban állóknak hisszük magunkat a bé-
kés egyetértéssel szorgoskodó méh-
állatkák felett s mikor a magasztos 
emberi sikerek az emberi méltóság 
magaslatára emelnek, egy sivár, hét-
köznapi szó, a hangosan rikácsoló 
kenyér a széditó magaslatról leránt 
bennünket a vegetativ életet élő nyo-
morult állatok közzé. A gyomor 

T Á R C A . 

találkozás. 
— Humoreszk« — 

I r t a : Horváth Sándor. 

olgáry táblabíró éppen most vezette 
haza a „második" feleségét a szent-
egyházból, hol életfogytig tartó szö-

vetségre léptek egymással. 
Majdnem nevetséges jelenet. . . A de-

resedő férfi oldalán látni azt az üde fiatal-
ságtól sugárzó nőt, ki most anyának csap 
fel a Bogláry első nejétől származott két 
leányka mellé. (Még önönmagának is na-
gyon elkelne a „mama !u . . . ) 

Bogláry nap-nap után jobban és job-
ban belebolondult a felesége s a nagy sze-

üvöltő hangját halljuk mindenütt- A 
megdicsőítő, nemes emberi erények: 
istenszeretet, hazaszeretet, embersze-
retet elnémulnak. Ugyan ki hallgat 
rájuk ? A testi jólét gyönyörét akarja 
biztosítani magának mindenki, durván 
átgázolva istenen s emberen. 

Nem akarunk igazságtalanok lenni. 
Hiszen a kényért kiáltók között sok 
kétségbeesett s nyomortól agyoncsi-
gázott embert találhatni. A napi újsá-
gokban hányszor olvashatunk sötét 
kenyértragédiákról ? Hány ártatlan 
gyermek lelte korai halálát a miatt, 
hogy a kenyérért való borzalmas tu-
sakodásban összetört lelkű apa egész 
családját magával rántotta a megsem-
misülésbe, hogy megvédje szeretett 
övéit a rettenetes nélkülözésektől? 
De elégszer igazolja az élet azt is, 
hogy nem azok kiáltása a leghango-
sabb, akik legjobban érzik a szegény-
ség átkát, hanem a kik legtelhetetle-
nebbek. Manapság az emberek nem 

élni, de jól élni akarnak. Kényelem, 
jómód, e hamis fantomokat üzi a 
legutolsó koldus is és mellette a 
becsület értéktelen lommá törpül. A 
test minden erejét s a lélek Iegdágább 
kincseit dobják oda a jólét bűnre 
csábitó, ördögi mosolyáért. A kérges 
munkás öklök között ott látjuk a jól 
ápolt keztyüs kezeket. Ulula cum 
lupis ! Miért ne emelnék ők is a 
vörös zászlót ? 

Az odadobott haszontalan konc-
ból nekik is juthat. A szellemi mun-
kás, kinek lelke ott szárnyalt napon-
ként az emberi ideálok megtisztító 
légkörében, lei a durva anyagiságon 
felülemelkedve magasztos eszmé-
nyekért élt, küzdött és lelkesedett 
nemes szivének forró lángolásával, 
hirtelen a lármás, ordítozó tömeghez 
szegődik s megtagadja önmagát és 
sárral szennyezi azt a zászlót, melyet 
az imént még ihletett arccal emelt a 
magasba. A megtévesztett, elvakult 

retetben teljesen megfeledkezett gyermeke-
iről . . . A mostoha anya mitsem törődött 
nevelésükkel. A nevelőnőt elűzte s magukra 
maradtak, mint növésben az erdei vadvirág,.. 

Bogláry, ha akarta sem tehette volna 
meg, mert egész nap akták közé temetkezve 
hajtotta, űzte, kergette az igazságot s igy 
nem gondolhatott gyermekei nevelésével,, . 
Bizott a feleségében • „ , Meg aztán uj há-
zas 1 — Felcsapott legényembernek a vén 
bolond . . . Gyermekei miatt nem kellett 
volna nősülnie; egyik 13, másik 11 éves 
volt . . . A szive, ez az aszalodásnak in-
dult kis húsdarab késztette e lépésre s a 
mint tudom másodvirágzása sokkal élénkebb 
sokkal tüzesebb volt, mint az első . 
Gyermekeinek édes keveset juttatott a sze-
retetből, egyedül csak feleségének élt, reá 
pazarolta minden szeretetét. 

Ilyen állapotok között nőtt fel a két 
Bogláry leány. 

Mostohájuk soh'sem vitte őket társa-
ságba s ebből kifolyólag semmi csodálni val<> 
nincsen az alábbi kis történeten. 

* 
• * 

Mikor már elérték azt a kort, jiogjr 
megfordulhattak a bálteremben, nagynénjülc 
megkönyörült rajtok s elvitte őket a megyei 
bálra. 

Itt történt meg az első találkozás. 

I. 

A bálterem teljes pompájában ragyog. 
Felzendülnek a kitörő kedvre deritö> 

csárdás accordjai s kiki párjával lejti a ked-
ves ősi táncot* 

A Bogláry lányok is ott vannak a mir 

- és papír kereskedéséi Szarvasón, 
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emberiség anyagiakban akarja fellelni 
az élet minderi örömét. A kényelmes, 
könnyű élet vonja, csábítja maga után 
s viszi kaján vigyorgással az ostobát 
a feneketlen örvény felé. Megelége-
désről sző sem lehet. Mit ér a béke, 
szeretet, hit, mit ér a családi élet 
szelid boldogsága szerény hajlékban 
és egyszerű koszt mellett? A sziv 
ártatlan, nemes örömére csillogó 
bársonyruhát húznak. Csengő ara-
nyakból akarják felépíteni a megelé-
gedés palotáját. 

A palota összeomlik. Maga alá 
temeti az építőket. S a sok elhibázott 
életet egymás után tépi össze a meg-
hasonlás és a csalódás. Az üres gyo-
mor sok sötét lapot teremtett a tör-
ténelemben, de az üres lélek alapjá-
ban rázhatja meg az egész emberisé-
get s ugy lehet hogy végtelen szen-
vedések árán fogjuk megtanulni azt, 
hogy az imára kulcsolt kéz biztosabb 
utón vezethet a megelédeshez, mint 
a gyűlölettel összeszorított durva 
öklök. 

K. E. 

m e g y e i 

z o t t s d g ü l é s e . 

Az elmIlit hétfőn tartotta meg 
Békésvármegye közigazgatási bizott-
ságé ülését. Ambrus Sándor alispan 
elnöklete mellett. Személy és vagyon-
biztonsági, baleseti, tüzkári statisztikai 
jelentések kerültek napirendre, azon-
kívül az őszi vetésekre és munkála-

tokra s az egerek pusztítására vonat-
kozó gazdasági jelentést tették meg. 
Komoly aggodalmat keltőnek jelezték 
a száj- és körömfájás nagymérvű és 
korlátozhatatlan terjedését, amely már 
oly nagy mérveket öltött eddig is, 
hogy alig van a vármegyében infici-
álatlan község, ami a közélelmezést, a 
hus- és tejtermékek drágulásával még 
inkább megnehezíti, a gazdákat pedig 
az őszi munkák teljesítésében hetekre 
visszaveti s jó kondícióban levő jószá-
gaik lesoványosodását okozza. 

A napszámbér 1 korona 20 fillér 
és 2 kor. 40 fillér között váltakozott. 

Ipar és kereskedelem terén jelen-
tősebb fellendülés nem észlelhető. 

Av alispáni jelentés kapcsán fon-
tosabb ü.uy nem került tárgyalás alá. 

Ezután di\ Zöldy János várme-
gyei főorvos terjesztette elő vármegyei 
közegészségügyéről szóló jelentését, 
amelyben örömmel konstatálja, hogy 
vármegyén k a kolera-járván y alkal-
mával a hatóságok és orvosok lelki-
ismeretes munkája következtében — 
megmenekült a járvány kitörésétől, 
majd bejelenti, hogy a vármegye több 
községében a hus- és élelmiszerhami-
sitás kapott nagy mértékben lábra. 
Kéri a közigazgatási bizottságot, hogy 
ez ügyben szigorú utasítást küldjön az 
összes hatóságokhoz. 

Heks Miksa vármegyei föállator-
vos a vármegye egész területén fel-
lépett száj- és körömfájásról számolt 
be. Részletesen ismertette a betegség 
kitörését és azokat a széléskörü óv-
intézkedéseket, amelyeket a járvány 

laló párok közt s kipirulva lengenek tova a 
sikamlós bálteremben táncosuk oldalán . . . 

Hogy táncolni tudnak, azt is csak 
édes anyjuknak köszönhetik, ki már kisded 
korukban a zongora hangjai mellett oltotta 
beléjük a táricütenyeket . . . 

~ Bogláry Dodika és Micike már régóta 
szemügyre vették az egyik férfit, ki előke-
lően öltözve, finom, elegáns mozdulatokkal 
táncoltatja a többi lányokat. . . 

Szép férfi volt. , . Gyönyörű, fényes 
fekete haja* csinosan gondozott bajuszkája 
s szikár termete rendkívül lekötötte mind-
kettejük érdeklődését s remegve lestek, hogy 
őket is felhívja egy kis fordulóra. . . 

Dódika nyerte el az elsőséget. . . 
Remegve tette kezét-kezébe s túlvilági 

boldogságban úszva lejtette vele néhányszor 
á t a termet. . . Dódika után Micike szivecs-

kéjét boldogította néhány percre a titokban 
imádott férfi. . . ' * 

— Jaj Dódikám 1 . . Be szép, be ked-
ves I . . Öröm vele csak egy lép&st is tán-
colni ! . , Öh! . . 

— Te is ugy találod ? . . Én nem tu-
dom, mi van velem, de megint csak az ő 
aranyos képe lebeg szemem előtt . , Óh 
csak még egyszer jönne! . . . Jaj be ele-
gáns. . . 

— Istenem! — sóhajtá Micike hosz-
szasan. 

— Talán bizony te is azt gondolod, 
mit én 1 — Öh ha ilyen lehetne a férjem I 
Meg tudnék érte halni, igazán mondom . , , 

— Hát még én! . , , Óh! . . . 
E beszélgetés után kevés időre már 

ismét együt perdültek a síkos parketton. 
Az ismeretlen férfi édes szavakat sut-

továbbterjedésének meggátlása céljá-
ból tettek. 

A tanfelügyelő, dr. Mikler Sándor 
iskolalátogatásról számol be. Fonto-
sabb és érdemlegesebb dolog jelenté-
sében nem fordult elő. 

Perszina Alfréd műszaki tanácsos 
az állami utak állapotát ismertette. 

A többi előadói jelentések fonto-
sabb ügyeket nem tartalmaztak, az ülés 
d. e. 11 órakor véget ért. 

A g y ú l a i 

A népszámlálás végrehaj tására 
kijelölt és megbízott népszámlálási 
biztosok és felülvizsgálók f. hó 15«én 
d. e. 10 órakor gyűltek egybe Gyulán 
a megye minden községéből, hogy az 
orsz. közp. stat. hivatal kikü'dött szak-
éin bérének felvilágositó magyarázatát 
meghallgassák. Mintegy 200-an jelentek 
meg ez alkalommal a vármegyeház 
tanácstermében s a népszámlálás vég-
rehajtására vonatkozó utasítás minden 
egyes poniját igyekezett megfelelő ma-
gyarázattal látni el Kovács Aaljos 
statisztikus rhiniszteri segédtitkár, a 
ki szükségesnek találta egy pótutasi-
tás kibocsátását is. A jó urak vegyes 
érzelmek közepett hallgatták a buzgó 
statisztikus magyarázó megjegyzéseit, 

* ^ 

azonban a déli idő közeledőben 
volt, fokozódó lelkesedéssel fogták a 
kilincset, hogy még a déli vonattal 
elutazzanak. A biztosok és felül vizs-
gálók sietségéért azonban kegyetlen 

togott fülökbe, melyek mindkettejük szivecs-
kejet forrongásba hozták. . . 

A mint magukra maradtak; ismét be-
szédb elegyedtek : 

— Dódikám I — Gondoltam valamit -
— egyezzünk meg, bármelyikünket is venné 
feleségül, a másiknak mindennap meg sza-
badna csókolni legalább egyszer! . . Jaj be 
szeretném ! No, mit szólsz hozzá ? 

i 
— Tudod, mennyire szeretlek, minden-

ben bele egyezem kész örömrpel! — Csak 
aztán elvenne hát valamelyikünket! . , 

— Elveszi — El, el, csak ugy bán-
junk vele,, édesem, hogy el ne riadjon az 
aranyos I Édesgessük, csalogassuk a kedvest 1 

— Na jó l — mondá örömtől repeső 
szivvel Dódika, — ha még ide jön, én 
csakugyan ugy teszek 1 . . 

Kapható Szarvason: S á m u e l A d o l f kí'nyv- és papii kereskedésében (Beliczey-ut 9. szám), valamint 
* — — — minden nagyobb dohánytőzsdében, — — — . 
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bosszult állt a nemezis. A békéscsabai 
állomáson a vonat kiindulásá előtt egy 
benzinnel telt hordókkal teletömött 
teherkocsi tüzet fogott s a gyönyörű 
tüz miatt 2 és fél óráig szünetelt a 
forgalom s a mezőtúri állomáson e 
miatt csak rövid idő jutott a tanultak 
feletti elmélkedésre. De volt egy má-
sik érdekes epizódja is a gyulai uta-
zásnak. Csorváson egy csomó Galíci-
ából jövő osztrák katona a kupé ab-
lakán hatálmas fekete sárga zászlót 
dugott ki az állomási közönség meg-
botránkozására. A csorvási vasúti fő-
nők azonban nemcsak kiváló hivatal-
nok, de derék magyarember is. Eré-
lyesen rászólt a svarcgel urakra, hogy 
azonnal húzzák be a lobogót, mert 
különben a vonatot egy tapodtat sem 
engedi tovább. A vitéz hadfiak elővet-
ték a jobbik eszüket s a lobogót be-
húzták s a vonat tovább folytathatta 
futását. 

A szarvasi népszámlálási biztosok 
és felülvizsgálók különben mög hely-
ben jis fognak összejöveteleket és ta-
nácskozásokat tartani. 

h í r e k . 
— A gyulai Erkel-ünnep. Orszá-

gos jelentőségű ünnepélylyel fog 
áldozni Gyula városa a nagy zeneköltő 
emlékének nov. 28-án. A fényes 
ünnepély gazdag és tartalmas prog-
rammja minden tekintetben méltó az 
európai hirü Erkel Ferenc emlékéhez. 
Az ünnepi műsor összeállítása ez : 

November 28-ikán dr. Lovich 

Ödön polgármester elnöklete alatt 
Gyulaváros képviselő testülete díszköz-
gyűlést tart, s amely kizárólag Erkel 
Ferenc emlékének dicsőítésére 1 esz 
szentelve. — A díszközgyűlésen dr. 
Lovich Ödön polgármester elnöki 
megnyílója után Lukács György dr. a 
varos képviselője, íogja na 
széd. keretében méltatni Erkel Ferenc 
érdemeit. 

Ezután Erkel szülőházát fogják uj 
emléktáblával megjelölni, majd pedig 
a szobrot megkoszorúzni. 

Az ünnepély fénypontja minden 
esetre az esti hangverseny lesz. 

A következő számokból fog állani : 
1. Hunyadi-nyitány, előadja a m. kir. 

Operaház zenekara. 
2. Óda, Erkel Ferenc századik születés-

napjára, Kozma Andortól. Szavalja a szegedi 
színház egyik felkérendő művésznőié. 

3. Keltőss ének B'SnK-Bánból. Előadják 
Takács Mihály (Tiborcz) és Környey Béla 
(Bánk a m. kir. Operaház énekművészei. 

4. Verbunkos. Névtelen hősökből. 
Előadja a rn. kir. Operaház zenekara. 

ő. Kettős. Bánk-Bánból. (Tiszaparti 
jelenet.) Előadják Sándor Erzsi és Takács 
MihályP a m. kir. Operaház művészei. 

G. Erkel Ferenc jelentősége a magyar 
zenében. Demény Dezső zeneiró felolvasása. 

7. Mutschenbacher Gyula karnagy 
vezetése alatt énekli a gyulai főgimnáziumi 
diákénekkar. 

8. Ének. Névtelen hősökből. Énekli 
Környey Béla, a m. kir. Operaház ének-
művésze. 

9. Ünnepi nyitány. (É dur.) Előadja a 
m. k. Operaház zenekara. 

Az Operaház művészei 27-én, az 
operai tisztviselők és zenekaruk pedig 
az ünnep napján délben érkeznek 

Gyulára, Fogadtatásukról és elszállá-
solásukról egy bizottság gondoskodik, 
amelynek tagjai dr. Lovich Ödön pol-
gármester, Tanesik Lajos rendőrkapi-
tány és Kohn Dávid szerkesztő. 

— Eljeoyzes. Mann Bertuskát 
eljegyezte Kaczender Jakab Berettyó-
Újfaluból (Minden külön értesítés 
helyett.) 

— Mulatságok. Közeledik a tél 
s szaporodnak a kedvesebbnél kedve-
sebb s olcsóbb és drágább mulatságok. 
Már a multszámunkban emiitettük az 
izr. nőegylet tea-délutánját, mely min-
den tekintetben vonzó. A következő 
meghívó szól részletesebben : 

Meghivó. A szarvasi izr. nőegylet 
f. hó 20-án az „Árpád" szálloda 
dísztermében öt órai tea-délutánt ren-
dez, melyre kivül cimzett urat és b. 
családját tisztetettel meghívja a szarvasi 
izr. nőegylet vigalmi bizottsága. Műsor : 
1. Felolvas Dr. Takács Gusztáv. 
2 Énekel Simkovics Etike, zongorán 
kíséri Rohoska Géza. 3. Szaval 
Krausz Sándorné. Belépti-dij 1 korona. 

Nov. 26-án a kereskedelmi alkal-
mazottak tartják táncmulatságukat. 

Dec. 3-án Hercz Mariska oki. 
tánctanító rendez táncpróbabált az 
Árpád szállóban. 

Dec. 11-én pedig a szarvasi 
Jeányegyesület irodalmi délutánt tart. 

Végül 24-én az építőmunkások 
táncestélye van tervbe véve. 

— Preszbíterí gyűlés. Az ág. 
h. ev. preszbiterium az elmúlt héten 
gyűlést tartott, a melyen az u j 
egyházfelügyelö; Liska János beiktatá-

— De én is ám hm l . . Óh be szép, 
óh, be aranyos egy férfi! . 

Csakugyan ugy tettek, amint megbe-
szélték. Minden alkalommal célozgatva 
édesdeden beszélgettek vele, h amiskásan 
pislogatva égő szemekkel. 

Kivilágos kivirradtig járta a tánc. Vele 
is sokszor, nagyon sokszor táncoltak s a 
két leány már alig birt bohó sziveeskéjével 
Forrongott, mint a láva , . Az éds, a boldog 
jövőt százféle váriacióban rajzolgatták maguk 
«elé az együttesen imádott férfi oldalán . . . 

A mulatság után napról-napra jobban 
«sóvárogtak utána . . . Folyton 1 esték. , . A 
járó-kelök között mindig csak őt keresték 
iü-zesen ragyogó, bövös szemeik. . . 

Légvárakát építettek s lestek, várták> 
hogy a képzemény alakot öltve megteste-

süljön. . . 
Minden szavuk övé volt . . Minden 

gondolatuk, szivüknek minden egyes dobba-
nása csak felé, csak ö felé repült. . . 

Hasztalan lestek, hasztalan várták, nem 
láthatták a bál óta. , . 

II. 
Gyönyörű tavaszi reggelre ébredett a 

sírjából kibontakozó természet. , . 
Dódi és Micike szobájukban öltözködve 

egymás ruháját igazgatják a szobalány segít-
ségével. . . 

Zsuzsi, a szobalány teljesen be volt 
avatva titkukba, mert, ha maguk közt már 
eléggé kibeszélték magukat, hozzá fordultak 
s neki is elmesélték szivb:li fáidalmukat. , . 
Lefestették előtte („a kiváló nevelés") az 
imádott férfit, ugy annyira, hogy Zsuzsi 
egész valójában maga elé tudta képzelni a 
várvavárt édes vendéget. • . 

Most is tartózkodás nélkül fognak a 
beszédbe: 

— Micikém 1 •— ugy látszik, a mi szé-
pünk, a mi aranyosunk nem mutatja magát 
többé! . Óh, a bohó I Csak egyszer, egyet-
len egyszer látogatott volna meg bennünket, 
tudom, másként állanánk most szívügyeink-
kel 1 . , Igazán nem érdemli meg, hogy any-
nyit foglalkozzunk vele! . . 

— Tán bizony nem tudót közülünk 
választani, azért nem jött e l! . . 

— Azért ? Hát húzott volna sorsot a 
golyhó; éri szívesen ráállottam volna 1 , , • 

— De én is ám 1 így is, ugy is kap* 
tam volná puszil az ajakáról1 * . Puszit^ ah 

puszit az ő ajakáról ! . . 
A szobaleány időközben magukra 

hagyta őket. 
Tovább üzték-füzték a dolgot; sokat 

nagyon sokat beszélgettek még, midőn 
Zsuzska, a szobaleány lelkendezne rontott 
a szobába: 

— Kisasszonyok 1 — kisasszonyok 1 Itt 
van, Ö az 1 . . Itt van az a szép fiatal ember, 
a kit oly rég várnak I . . Éppen raost jött l 
Valami kis bőrtáskát hozott a hóna alatt s a 
nagyságos ur szobájába ment! Jaj be'szép 1... 

— Jesszus ! — kiálták egyszerre mind 
a ketten s versengve rohantak a papa szo-
bája felé. . (A mama sétán volt a kertben),. 

Csaknem ugy buktak be, hogy egymást 
megelőzzék.. 

A szép, a közösen, két rajongó szi\r 
által imádott férfi csakugyan ott volt s a 
mint megpillantotta a két berohanó angyalt,, 
a táblabíró ur nyakát majd keresztül vágta 
— borotvájával 1 . . . 

Borbélylegény volt az istenadta 1 

Hogy csak most vették észre, annak oka ab-
ban rejlik, hogy a táblabíró ur elözö nap borbélyt 
cserélt, mert régivel nem volt megelégedve. 
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-aát ma délelőttre tűzték' ki. Az 
ünnepélyes aktus az ág. h. ev. ö-
templomban megy végbe, Másodfelü-
gyelöül egyhangúlag Dr. Mázor Elemért 
emlegetik, a jelölő gyűlés azonban az 
<elsöfelügyelö beiktatása után lesz. 
Szóba került a volt Dankó-féle tanítói 
lak. Renoválni fogják s valószínűleg 
bérbe adják. Panasz tétetett a gyűlé-
sen egy helyi ág. h. ev. tanitó ellen, 
ki mellékes foglalkozásai miatt az 
iskolai teendőket elhanyagolja. Kisebb 
ügyek tárgyalása után a gyűlés véget 
ért. 

— Katalin-bál. A Kereske-
delmi Alkalmazottak f. hó 26-án nagy-
szabású Katalin-bálat rendeznek, a 
tuibuzgó rendezőség nem kiméi semmi 
fáradságot és mint az előjelekből lát-
szik az idei mulatságok legsikerültebb 
mulatsága lesz.. A rendezőség mesés 
szép táncrenddel fog kedveskedni a 
hölgyeknek. Az Ízléses meghívókat 
már szétküldötte a rendezőség, de-
akik tévedésből még nem kaptak és 
rá igényt tartanak forduljanak a ren-
dezőség bármely tagjához. 

— Szarvason fajbaromfí vá-
sárlás. Nálunk a faj baromfi tenyész-
tése nagyon föllendült, ugy hogy a 
földmivelésűgyi miniszter nem egyszer 
szokott tenyészbaromfikat vásárolni az 
állam számára. Ilyen vásár volt szom-
baton is. A miniszter képviseletében a 
szolnoki gazdasági felügyelő jelent meg, 
aki összevásárolt mintegy 100 orping-
tont és más fajbaromfit. Tekintettel a 
szárnyasok húsának folyton emelkedő 
értékére, a baromfitenyésztés méltán 
sorolható a legjövedelmezőbb mellék-
foglalkozások közé. 

— Bankét Az uj egyházfelügyelö 
Liska János iőgimn. tanár tiszteletére 
ma este fél 8 órakor tisztelő hivei 
közvacsorát rendeznek az Árpád 
szálló dísztermében. A nagyszabású 
banketten közéletünk több kiváló 
képviselője is meg fog jelenni. 

— Delírium. Máskor az időjárás" 
a leggyalázatosabb téma, most pedig 
a legérdemesebb beszélgetési tárgy 
rendkivülies viselkedése miatt. Szerdán 
délután is délnyugat felől sárgás-
szürkés fellegek vonultak fejünk felé 
s olyan orkán, olyan zápor hullott 
alá villámlás és haragos dörgés közben 
hogy még a lőcsei kalendáriumot is 
zavarba hozta, mivel erős havazást 
jelzett c napra az üvegben kurutyoló 
leveli béka. Vihar után a keleti égbol-
ton gyönyörű kettős szivárváíiy 
tündökölt s a hirtelen kitisztult alko-
nyati ég oly vidáman nevetett le ránk, 
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mint egy veszedelmesen hisztérikus, 
bolondos szép asszony. 

— Dalkar. Együtt kesereghetünk 
a kurucokkal, hogy.. Hová lettél, hová 
lettél ?... Együtt kesereghetünk pedig 
akkor, mikor a szarvasi férfi dal karra 
gondolunk. Hiába a vezetők buzgól-
kodása, a tagok egy részének rideg 
közönye megakasztja a dalkar műkö-
dését, „Száraz ágon hallgató ajakkal 
meddig ültök csüggedt madarak" ! 

— Megyebizottsági tagválasz-
tások. A vármegye igazoló választ-
mánya a legtöbb adófizétök jövő évi 
névjegyzékét összeállítván, az a folyó 
hó 21-én tartandó renkivüli közgyűlé-
sen be fog mutattatni. Ugyanekkor 
fog a közgyűlés határozni a tekintet-
ben, hogy a választolt megyebizottsági 
tagok sorában megüresedett tagsági 
helyek az egész vármegyében melyik 
napon töltessenek be. Azon szarvasi 
és környéki megyebizottsági tagoknak 
neveit, akiknekmegbizatása ez év 
végén lejár, az alábbiakban közöljük : 
Szarvason: Az L alkerületben: dr. 
Sziráczky János, Mocskónyi József; a 
II. alkerületben; Zsilinszki István, 
dr. Déri Henrik, dr. Szemző Gyula; 
a III. alkerületben: Marsai Soma, 
Hajnal Béla, dr. Mázor Elemér; a 
IV. alkerületben: Haviár Dániel, 
Benka Gyula, Melis Mátyás, Grimm 
Mór. Békésszentandráson : Ifj. Tolnay 
Ferenc, dr. Wieland Sándor, Öcsödön : 
Pap István. 

— Választás Szentandráson. 
Békésszentandrás község képviselő-
testülete iktató-irnokká Magyar Zoltánt 
választotta meg egyhangúlag. 

— A megyei főispáni széle 
betöltése. Nagy érdeklődéssel várja 
a megyei közönség az uj főispán ki-
nevezését. A főispáni szék betöltése 
azonban csakis a delegációs ülések 
lezajlása után várható, mivel a mi-
niszterelnök je.enlegi fontos élfogialt-
sága közepett személyi természetű 
ügyek elintézését mellőzni s későbbi 
időre halasztani kénytelen. 

— Irodalmi délután. A 
„Szarvasi Leányegyesület* mely alap-
szabályában két nemes célt tűzött k i ; 
a műveltségnek magyaros szellemben 
való ápolását és fejlesztését, és a jó-
tékonyság gyakorlását — cél j ának 
megvalósítására f. évi december 11-én 
az Árpád vendéglő nagytermében 
„Irodalmi délután"-t rendez. Hazánk 
kiváló írói közül többen fognak közre 
működni s a tervbe vett délután a 
legkényesebb igényeket is kielégítheti. 
Városunk miuden szépért és nemesért 
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lelkesülő társadalma bizonnyal nagy 
számmal fogja felkeresni a jótékony 
célu. „Irodalmi délután"-t. 

— Dr. Zsilinszky Mihály 
balesete. Városunk képvis elöj ét 
Bécsben* való tartózkodása alkalmával 
súlyos szerencsétlenség érte, a mint 
arról a fővárosi lapok is megemlékez-
tek. Lábtörése miatt egy bécsi szana-
tóriumban vol t kénytele n maradni f 

de hétfőn végre hazaszállították Buda-
pestre. Dr. Dollinger egyetemi tanár 
Röntgen sugarak segitségéval pon-
tosan megállapította a törés mibenlétét 
Térdkalácsa törött darabokra s ez a 
legfájdalmasabb természetű csonttöré-
sek közé tartozik s gyógyulása, a tö-
rött részek egybeforradása is hosszabb 
időt vesz igénybe, főleg idősebb egyé-
neknél Dr. Zsilinszky egyenlőre a híres 
sebésztanár klinikáján marad4a mielőbbi 
sikeres gyógyulás biztosítása végett. 
A sebesültnek igen éles fájdalmai 
vannak. 

— Modern levelezés. Egy 
helybeli varró intézet pajkos hölgyecskéi 
sokat mulattak azon, hogy a harma-
dik szomszédból egy barátságos tyúk 
m/ridennap átsétált hozzájuk s vigan 
kapirgált a delin, szatin, karton stb. 
hulladék között. A leghamisabb lányka 
hirtelen nagyot gondolt. Tudván, hogy 
a harmadik szomszédban, a honnét 
a barátságos tyúk j árogatott, csinos 
/egénykék laknak, a tyúk nyakára egy 
vörös selyem szalagot kötött s ahoz 
levélkét erősítve, édes csókokat kül-
dött a szomszédba. Ott persze nagy 
volt az öröm a fiatalok között s a vi-
szontválasz nem maradt el. Egy vé-
nebb tyúk erélyes közbelépése azon-
ban rövidesen végett vétett a gyönyörű 
idyllnek. 

— Helyreigazítás. A lap legu-
tóbbi számában foglalt leányegyesületi 
és tanitóegyesületi referádában hiba 
csúszott be. A Leányegyesület előadá-
sán nem Rolioska Géza, de Rohoska 
Jenő zongorázott. A tanítói gyűlésen 
pedig Rohoska Jenő értekezését 
Jánovszky György olvasta fel, nem 
pedig megfordítva. 

— Megyegyiilés. Békés vár-
megye törvényhatósági bizottsága 
Ambrus Sándor alispán elnöklete alatt 
november hó 21-én délelőtt rendkivüli 
közgyűlést tart, amelynek legfontosabb 
tárgya lesz a a vármegyei igazoló vá-
lasztmány határozatának jóváhagyása 
a legtöbb adót fizető megyebízottsági 
tagók jövő évi névjegyzékének megál-
lapítása, valamint a választott megye-
bizottsági tagok sorában megüresedett 
tagsági helyek betöltése tárgyában. 
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— Tanítás egyhuzamban. 
M orosházi állami polgári fiu- és le-
ányiskola tantestülete mindkét iskolá-
ban behozta csütörtöktol kezdve az 
egyfolytában való tanítást. A tanítás 
naponként reggel 8 órától, délután 1 
óráig tart minden osztályban. 

— A kondorost tü&oltó 
mulatság illuminátiója. Az el-
múlt, vasárnap este kedélyes mulatság 
.színhelyéül szolgált a híres kondorosi 
csárda. Az ottani tűzoltóitok bálát ren-
deztek. Vigan szólt a zene s a 
ítüzoltólegények boldogan forgatták lo-
kalizálhatatlan táncosnőjüket. Hogy tel-
jesen stylszerü legyen a mulatság, 
.szent Flórián különös kegyelméből a 
vendéglös egyik lakószobájában tüz 
támadt. Benn három ártatlan gyermek 
aludt mélyen. A szomszédok észievet-
ték a tüzet, előhívták a tűzoltókat, 
3. veszélyben levő gyermekeket szeren-
csésen kimentve, a tüzet lokalizálták. 
Kehlökben a láng azonban tovább is 
lobogott s a kis incidens után vigan 
húzatták tovább : „Ég a kunyhó, ro-

a • . « 

— Döntés fegyelmi ügy-
ben. A november első hetében Bu-
dapesten ülésezett ág. h. ev. egyete-
mes törvényszék Melis János felfüg-
gesztett szarvasi íögymnásiumi vallás 
tanárt a felhozott fegyelmi okok alap-
ján állásából elmozdította egyszers-
mind kimondta, hogy nyugdíj igényre 
azon esetben számithat, ha orvosilag 
igazolni tudja beszámithatatlanságát, 

— Bezárt iskola. A Brózik 
Lajos-féle iskola növendékei között 
fellépett torokgyik miatt az iskolát 
4 hétre bezárták. 

— Lótenyésztési hireh. Fe-
hér Imre kondorosi földbirtokost me-
gyénk részéről kinevezte a m. kir 
földmiv. miniszter a Il-ik számú 
ióavató-bizottság tagjává. Ugyancsak 
itt közöljük azt is, hogy Békés várme-
gyében f. hó 18-töl 26-ig bezárólag 
fognak vizsgálat alá kerülni a közte-
nyésztésre szánt mének a járási szék-
helyen. 

— A kondorosi és nagyszénási 
csendőrök íovasitása. Kondoros és 
Nagyszénás községek határa igen nagy 
terjedelmű, ügy hogy gyalogos csend-
őrség úgyszólván képtelen ott a ren-
det kellőképen fenntartani Az alispán 
nem egyszer kérelmezte is már a2 
ottani csendőrök lovasitásác a belügy-
minisztertől, aki azonban csak Ígéretet 
tett. Most, hogy a jövő évi állami 
költségvetésben nagy összeg szerepel 
a csendőrség fejlesztésé és szaporítása 

cimén : Ambrus alispán ismét elérke-
zettnek látta az időt arra, hogy a 
kondorosi és nagyszénási csendőrség 
lovasitását szorgalmazza. A kérelem 
most valószínűleg telsesülni is fog. 

— Lefolyt mulatságok. A f. 
hó 12-ki táncpróbabál meglehetősen 
sikerült. Roszjarovicz táncmester 
dicséretre méltó eredményről számolt 
be a bemutatott sok szép tánc által. 
A jókedvű diákifjuság gyönyörűséggel 
ropta a táncot a kis bakfisokkal s 
szinte általános elszontyolodás támadt, 
mikor a szigorú tanár bácsi éjfél után 
fél 2 órako í takarodót fúvatott. A 
felnőttek és a gimnáziumból kinőttek 
azonban még tovább is együtt marad-
tak. A másnap este tartott cigánybál 
azonban mérsékelt sikerű volt. Ha 
anyagilag nem is ért el rekordot, 
de erkölcsi sikere kifogástalan volt. A 
buzgó rendezőség nem szűnő jókedv-
vel táncoltatta reggeli 4 óráig a szép 
hölgykoszorut. 

— A nők rendszerint nem törőd-
nek az emésztéssel és belmüködésük 
rendben tartásával és mikor ennek 
következtében már sokat szenvednek 
gyomorbajokban és hosszantartó szék-
rekedésben, valami haszontalan és 
gyakran ártalmas pirulákkal akarnak 
magukon segíteni. A ki már sokféle 
hashajtószert használt, nem talál elég 
dicsérő szót a valódi Ferencz József-
keseriivizre, oly annyira felette áll e 
természet-terem tette gyógyvíz az álta-
lában használatos hashajtószereknek. 
Ezt tapasztalta dr. Lefévre amerikai 
orvos is, mikor egy érdekes esetből 
kifolyólag következőkben számol be : 
„A természetes Ferencz József-keserű-
viz egy áldott állapotban levő asszony 
eldugulásánál csodaképen hatolt. Rög-
tön megszüntette a hányást és a 
belső szerveket az egész terhesség 
alatt rendes állapotban tartotta." A ki 
nem birja az igazi Ferencz József-
keserű vizet gyógyszerésznél vagy 
fűszeresnél beszerezni, az rendelje 
meg levelezőlapon közvetlenül a 
Ferencz József-források szétküldési 
igazgatóságánál, Budapesten. x 

— Beküldetett. A IV-ik ke-
rületben levő Szabadság-utca kövezett 
járdájára vágyok bátor tisztelettel fel-
hívni a hatóság figyelmét. Nevezett 
gyalogjáró ugyanis 3 elemi iskola és 
1 óvoda növendékei számára képezi 
a löutvonalat A kövezet azonban oly 
rongált állapotú s a kitöredezett tég-
lák miatt helyenként oly gödrök van-
nak, hogy nemcsak az iskolás gyér-
mekek, de a felnőttek testi épséget is 

a legkomlyabbán, veszélyeztetik. Esti 
időben pedig valóságos istenkísértés 
arra járni. Mivel a járda javítása nem 
igényel elviselhetetlen kiadáát, ugy az 
iskolás gyermekek, mint a felnőttek 
testi épségök megóvása végett tiszte-
lettel kérném a község elöljáróságának 
intézkedését Egy Szabadság-utcai 

A Szént-ístván-utcai lakolok a 
fentihez hasonló jáidájuk miatt csatla-
koznak a Szabadság-utcai Lakók ké-
relméhez. Szerk, 

— Glóbint veszek. Ez a 
legjobb és legfinomabb cipőkrém, 
amelyet az ifjabb Fritz Schulz betéti 
társaság Aussig gyárt. — Minden bőrt 
ragyogóvá varázsol a Globin, a közön-
séges csizmát éppen ugy, mint a leg-
finomabb sevro cipőt. A Globin páratlan 
a maga nemében, semmiféle más bor-
tisztitó szerhez, nem hasonlítható, & 
Globin-nal fáradtság nélkül pompás 
fényt adunk a lábbelinek amely fény 
még esőben is megmarad, A Globin 
nem piszkítja a nadrágszárát, vagy % 
szoknyát. A Globin savak és egyéb 
ártalmas anyagok nélkül készül, annál 
több zsiradék van benne, amelynek a 
bőrt erősítik és a bőr törését megaka-
dályozzák. Száz szónak egy a vége r 
a Globin felülmúl minden más cipő-
fénymázt és az egész világon haszná-
latos, Mindenütt kapható nagy dobo-
zokban. Kérjünk határozottan Fritz. 
Schulz-féle Globint és ne üljünk föl 
értéktelen utánzatoknak. 

rr . •• 
SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 

F. E. Versét egy kis simítással alkalo-
madtán hozzak. 

K. Sándor. Sajnálattal értesültem indo-
kolt felháborodásodról. „Az élet halhatatlan-
sága" c. közleményed bevezetéséből a szedő* 
tévedése folytán kihagyott rész értelmetlenné 
tette a szöveg egy részét. De légy megnyu-
godva, hogy ez többször nem ismétlődik. 
Nagyrabecsült küzleményeidet várom. 

C. E. Kondoros. Olyat írj nekünk is* 
mint a B. K.-ben megjelent cikked. Olyat 
késséggel közlünk lapunkban. 

j u tany o a a n 
vétetnek fel. 

Egy elsőrangú biztosító társulat^ 
amely minden biztosítási ágra 
kiierjed, keres ügynököket Békés-
vármegye Összes községeiben. 

Clm a kiadóhivatalban» 

•BHHX 
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Elsőrangú szabás és munka jutányos árak 

DEUTSCH F. KÁROLY es TÁRSA 
ié*íi«i*al> ó h n é l 

, IV., Ferencziek-tere 2. szám. 
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akinek éjjel-nappal szün-telenül viszketegsége van s nyugalmát, alvását és sokszor társadalmi létét veszélyezteti, az Sajnálatra-mélid. Ámbár ez csak bőr-ingerlésre mutat, mégsem lcie/.ett ezideig oly szer cz ellen, ami ennek a kinos helyzetnek véget vetett volna. Hetek sőt hónapo-kon át ezen bajban szen-vedők létségbe vannak esve» testileg s lelkileg megtörve, képtelenek tá.-saságba n mozogni. Sokszor csak egy kis pontot képe« a boron, amely rettenetesen vis/ket s a vaka ó ujját önhivületlenUI inasához készteti Ez rendesén * Kezdete s rosszabb viszket eg«égre Vezet A viszketegséíi okai még eddig nem lettek kikutatva, miután ax-onban a. betcKSég jeleinek tekinthető, •yy mlBdeu ilyen Mctboa amngjr li áK »rvoif wnáatrt kell hallgatni. Sok* orvos s viszkefejf-ketngek kti önösen hangsúlyoznák * Zuckcr-ícle •xabad. ivógyitappan kedvező s gyÖrs ha tá a't. A vastag fclt«cr hab ezen szappan által e őiriís Szer int alkalmazva, azonnali enyhülést s a visz-ketegseg beszüntetését hozza magával, ugy, hogy végre teljesen tlmuük. Eẑn idegbán tő bőrb>jt a Zackorféle szabad* ¿yiAffyszappan segélyével egyszerűen, & a. legnagyobb rcménynyel el lehet lvr * íávöhtartí. 
A megrendelésnél a kTivétkező különbségre keli ügyelni: 
í 1^?! ly^zy'uppanja a leg-tetiíTtősab s legnagyobb. Darabja 2 kör* 50 fiII. Z«cW inlail. tS%*mm gyógyxmppmnjm, ha-tásában s mennjisécwen gyengébb. Databja 1 kor. Ehfiervaló Zack°oh-lcrem (zsirtalaiiitő) a bőr-tubus ára a kor. JD tili, 

Kapható: 
Mezőtúron: Göllner Hugó gyógyszer-

tárában. 
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Fióküzlet : Szarvason, Bazár-épület 1. szám. 

szerencsém értesíteni, hogy 

Mű- és selyemfestő 

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 jutányossabb árak mellett és 
a legmagasabb igényeknek is megfelelöleg, a legszebb 
kivitelben készíthetem el. 

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

kiváló tisztelettel 

első orosházi mii- és selyemfestő 
végy tisztító intézőt tulajdonosa. 

Fióküzlet; Szarvason, Baeár-épület 1. szám. 
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Alólirott elöljáróság részéről 
illírré tétetik, hogy Orosháza 
község 104 hetipiaci 

az 1911. év január 1-től számított 3, 
esetleg 6 évre haszonbérbe adatik. 

Felhivatnak mindazok, kik ezen 
"haszonbérletet elnyerni akarják, hogy 
1 koronás bélyegü zárt írásbeli aján-
lataikat a megajánlandó bérösszeg 
határozott kitüntetésével a folyó évi 

<Ucen?ber Ijó I-éo d- e- 10 ó r á ig 

a községházánál annál is inkább ad-
ják be, mert a később érkező ajánla-
tok nem fognak figyelembe vétetni. 
Az ajánlattevő ajánlatához (kétezer] 
2000 korona biztosítékot tartozik 
ugyanakkor készpénzben, vagy óva-
dékképes papírokban letenni. Az aján-
latok felett az előljárósági tanács, 
illetve a képviselő közgyűlés határoz, 
ki is szabad elhatározását fentartja. A 
szerződés feltételei, a helypénzdijsza-
bás s általában bővebb felvilágosítás 
a községi főjegyzői hivatalban nyer-
hető. 

Orosháza, 1910. november 1. 

Torkos Kálmán 
főjegyző. 

Horváth József 
biró. 

Globus 
legjobb Fe'mtiszHfó a világon 

N O s z á r Á . 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség 
jővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, Búdap^St, 
ZriQyi-útcza 6r*&hatt) pa lo t a . 
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 
ráncra ajánlatok. 

l e g j o b b a k 
Kapható: 

az Árpád szállodával szemketa. 
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bármilyen anyagból elfejtés nélkül 
a legtökéletesebben 

J á i j o s 
kelmefestő és vegytisztító intézete 

B.-SZARVAS Kereszt-utca 168. hszátn alatt. 

Gyászeseteknél a ruhák 24 óra alatt festetnek. 
Vidéki megbízások pontosan azonnal készülnek. 
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Van szerencsém a n. é. közön-
ségnek szíves 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 pontosan készítek. v Kérem a 
n. é. közönség becses pártfogását. 

Tisztelettel 
Gr&jcziár I s tván 

5—5 uri és férfi szabó. 

Két alig használt motor eladó, egyik 
20, másik 80 lóerős. Üzemben meg-
tekinthető. Cim a kiadóban. 

K Z o s e - a t l i l a t c z a » -3=^ ©zéixxx 
... ? 

a,la*tt egf3T T D - c i t o r o z o t t e z ó l o a u 
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Egy adag 6 fillér. — Touristadoboz 12 adaggal, 
zsebben kényelmesen hordható alakban 80 fillér. 

Kirándulásokon, sport-tourákon, hadgyakorlatokon kitűnő szolgálatot tesz. 

Bármely vízben oldva kitűnő limonádét ad. 

Készíti: KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész krí8li,
g%í1aon&dé Szabadkán. 

25—25 Kapható . $» | . e iea i l t úrnőnél Szarvason. 
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' ' i V 
Egy jó karban levő 

csövű összecsukható 

hozzávaló sárga bőrtokkal 
szabadkézből 

— Cim a kiadóban. — 

Gyoma. SZARVAS. Kondoros. 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-

czipok miiizléssel 
készíttetnek el. 

i 

Önt! 
Jó meghallgatom és elhiszem ha vesz 
azokból az illatszerekből melyek 

L1TATJSZKY PÁL fodrász üzletének 
kirakatában láthatók. 

ElSőrcodü <;zíp?Szüzlst (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból müiziéasel készített modern szabású czipők kaphatók. 

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

lönös gonddal és ízléssel készíttetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 

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

mányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam* 

TiSzta, fiijon? $$ njodcrQ njúi jka az iráQyclven>. 
41 Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
czipt&z nres tgr . 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfűzők 

minden színben, 
cipó' sámfák 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezbó'l kaphatók-

Alapíttatott 1880-ban. Telefon s z á m : 16. 

S AMI 
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U E L A D O L F 
, I t ó n y v » , p a p í r - é s i r ó s z e r f c e r e s k e d é s g 

E Y A S O N , B e l i c x e y u t 9. szám. 

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

mellett készíttetnek. 

i 

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

alatt köttetnek be. 
Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

Könyvkereskedésemben 
kaphatók az összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, író- és rajszerek. 
Énekes- és imakönyvek nagy 
választékban. Mindennemű 
papír és írószerek nagy 
raktára. — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason. 

& 
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