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Felelős szerkesztő í 

i Krecsraárik Endre. 

A gyúlai 
Kerületi njúokáS biztosi tó pénztár 

Múlt vasárnap november hó 27-én 
tartotta meg nyilvános népgyülését a 
gyulai kerületi munkásbiztositó pénztár. 

A népgyűlést Tákos Lajos nyi 
totta meg. Jócsák Kálmán az orszá-
gos m. b. p. központi kiküldötte is-
mertette a betegsegélyző pénztár ba-
jait főképpen pedig azon okokat, 
melyek akadályát képezik annak, hogy 
a beteg pénztári tagok gyors pontos 
és jó orvosi kezelésben részesüljenek. 
Ilyen akadálynak mondta többek kö-
zött, a helyi viszonyokra célozva, a 
gyulai kerületi pénztár orvosainak rnár 
ismeretes fellépését t. i., hogy a 
pénztár orvosai minden alaposabb ok 
nélkül lemondtak jól dotált állásaikról, 
csak azért, mert nem akarják a nekik 

előnyös tisztviselői rendszert elfo-
gadni. 

Jócsák beszédét folytonos köz-
beszólásokkal zavarták a jelenlévő 
munkások és munkaadók. A mikor 
pedig a békésmegyei beteg pénztár 
orvosait azzal vádolta, hogy a beteg-
segély pénztár tagjainak kezelése nálun k 
csak mellékfoglalkozás, oly eget verő 
lárma keletkezett és a jelenlevők oly 
fenyegető magatartást tanúsítottak az 
előadóval szemben, hogy a fölzuduló 
tömeget csak Wieland Sándor dr. fő-
szolgabíró tudta, mindenkinek tetszé-
sével találkozó beszédével lecsillapí-
tani. Wieland kölölte a jelenlévőkkel, 
hogy a k. b. p.<ielyi orvosai, név-
szerint Takács 1. Gusztáv dr., Belo-
potoczky György dr. és Faragó Mór 
dr. kijelentették előtte, hogy az ő 
küzdelmük nem anyagi javakért folyik. 
Tisztán hatalmi kérdés az oka a je-
lenlegi harcnak; az orvosok nem 
azért hagyták oda állásaikat, mert íize-

T A R C A . 

Z N á m a e k . 

Öli hiszem, hogy nagy beteg vagy 
Hiszem édes hitvesem, 
Ha lehetne fájdalmidon, 
Megosztoznék szívesen. 

Tudóin néked gyenge nőnek, 
Elszenvedni sok e kínt. 
Bár gyötör a fájdalom, de 
Megtalálod rá az irt. 

Meggyógyulsz én egyetlenem, 
Mert mi rosszak nem valánk, 
Soká hosszan fog lobognij 
Benned még az élet láng. 

Felépülsz én szép szerelmem, 
Eltűnik a beteg ágy. 
Te csak bizzál erős hittel, 
A jó Isten el nem hagy. 

Forschner Ede. 

S s e a v e d ő s s i v e k , 

— Történet, — 

Irtat Knuly Gyula. 

Szeptember közepén levél jött a faluba 
a jegyzőékhez. Azt irták benne, Nelli, á 
szőke hajú, komoly leány beteg, súlyosan 
beteg és hazajön uiert csak a szive beteg. 

És Nelli hazajött Feledni. Egy roko-
nulnál töltötte a nyarat, ott megismerkedett 
egy fiatal emberrel és Nelli beleszeretett a 
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tésüket, kevéselték, hanem mert nem 
akarnak a pénztár felesküdt tisztviselői 
lenni, s pedig azért, mert nem fogad-
hatnak el olyan fegyelmi szabályzatot, 
mely szerint az orvosnak orvosi tény-
kedéseit, olyan fegyelmi tanács birálja 
el melynek többségben lévő tagjai 
orvosi ténykedésekhez nem értő laikus 
munkás emberek. 

Hasonló értelemben beszélt Nagy 
László vezérigazgató szavait nagy 
tetszéssel fogadták. És igazat adunk 
ugy neki mint a népgyűlésen jelen-
voltaknak ! Végre is'abszurdum elkép-
zelni is, hogy az orvost, ki valakinek: 
sebét rosszul kötözte be, fegyelmileg 
fcíelőségre vonja az asztalos, vagy a 
bádogos ! Hát hogy tudná az meg-
bírálni azt hogy az orvos jól, vagy 
rosszul végezte a dolgát. 

Tessék orvosokból álló fegyelmi 
tanácsot szerezni, vagy legalább olyat, 
amelyik többséget orvosok képezik. 

Legyen vége ennek az áldatlan 

fiatalemberbe, a nélkül, hogy az észrevette 
volna, tudta volna. A fiatalember elutazott 
és Nelli egyedül, magára maradt végtelen 
szerelmével. 

Nellinek haza kell menni feledni, g a 
jegyzöék szökehaju, komoly Nellije hazajött 
beteg szívvel, beteg lélekkel. 

Milyen nehéz feledni i A ki már pró-
bálta ezt, az tudjn, hogy feledni a legnehe-
zebb. Elfeledni egy bálványképei, egy esz-
ményt, ami szüntelenül előttünk lebeg, ldre 
szüntelenül gondolunk. Az a veghctetlen 
szenvedés, ami a feledéssel jár, tompává,, 
elfásulttá teszi a lelket, kiöli a szív neme-
sebb virágait, és csak a szenvedést, ?rzi; 
nincsnnek rózsaszínű leányos ábrándjai, 
álmai s csak a szenvedés, a fájdalom kék 
virága nyílik szivében . . • 

Nelli feledni akart, El akarta fele cin 
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harcnak. Lássa be a k. h pénztar, 
hogy nincs igaza és helyezze vissza 
derék orvosainkat állásaikba. Hiszen 
az orvosok mai szervezettsége mel-
lett, a mieink által .vallott tisztességes 
álláspont letörésére, ugy sem kap 
orvosokat. De ha kap is hát. az 
ilyen emberekhez bizalommal nem 
igen fordulhatunk. 

A gyulai kerületi munkásb izto-
sitó * pénztárinak ez idő szerint 4 
mond négy orvosa van. Számol pe-

iy' a pénztár 14000 
láthatja ezt a horribilis tömeget az a 
négy tagból álló orvosi kar tisztessé-
ges gyógykezeléssel ? Vagy a beteg 
pénztár tagja, nem azért fizeti öe a 
véres verejtékkel megszerzett taSsági 
dijat, hogy gy ó gy kezelés be n rész e-
süljön, hanem, hogy alkalmat és mó-
dot adjon a pénztárnak, hogy meg-
birkozkasson a neki nem tetsző or-
vosi karral és a beteg hátrányára is 
azokat legyűrje I 

A valóság az, hogy a november 
végére meghirdetett pályázat kudarc-
cal végződött. A pénztárnak nincsen 
orvosa. Ezt nem lehet eltitkolni. 

Lássa ezt be tehát a pénztár 
igazgatósága, is s a betegek érdeké-
ben állítsa vissza a régi állapotot. 
Kössön újból egyezséget a volt or-
vosokkal a régi szerződéses alapon 
vagy ha restelenné beadni a derekát 
es csupán szeg meg 
hátrálni, megmarad a régi álláspontja 

mellett, ugy inkább mondjon le és 
tegye lehetővé a békés kibontakozást. 

Dr, F. M. 

3 murt^dsbeíegsegélyzé 
pénztár szarvasi gf üléőene^ 

Huclarea, 
Elkeseredett harc indult meg a 

niunkásbetegs egély zö pénztár és annak 
orvosai között, A pénztár az ö alkal-
mazott orvosait a fizetéses tisztviselő-
ként való alkalmazással teljesen alá 
akarja rendelni önkényének. Ez ellen 
azonban a magát függetlennek és ön-
állónak tartó orvosi kar a legnagyobb 
erélylyel tiltakozik s az orvosi hivatás 
értéket semmi esetre sem akarjá csök-
kenteni ilyen lealázó alárendeltségi 
viszonnyal. A társadalom az erkölcsi 
supremátióját védő orvosi testület 
tiszteletreméltó s méltóságteljes küzdel-
mét általános meleg rokonszenvvel 
kiséri, mig a niunkásbetegsegélyzö 
pénztár ellen aktioj a teljesen kudarccal 
végződik s a felvilágosító gyűléseken a 
legélesebb elitélésben részesül a beteg-
segélyzö pénztár gyengén indokolt s 
a megfelelő morális alapot nélkülöző 
aktiója. Az elmúlt vasárnap délután a 
színkör helyiségében rendezett nép-
gyűlést a munkásbéíegsegélyzö pénz tar 
kiküldöttje, Jöcsák Kálmán az alföldi 
sociáldemokrata párt titkára. Nem volt 
még Szarvason ilyen botrányos felsü-

léssel rendezett népgyűlés, mint ez. 
A kiküldött szónok nagy vehementiával 
esett neki a megyei orvosi karnak 
(középkori jelen et), a mit azonban a 
jelenlevők méltó felháborodással s a 
leglesujtóbb megjegyzésekkel Ítéltek eh 
A jelenlevő főszolgabíró, Dr. Wieland 
Sándor okos, értelmes felvilágosításával 
teljesen Jehetetlenne lette a munkás 
betegsegélyzö pénztár niegbizotíján ak 
minden erőlködését. Nagy László hitel-
banki vezérigazgató ama általános 
helyesléssel fogadott indítványt terjesz-
tette elő, hogy a pénztár és orvosat 
között levő szerződéses viszony továb-
bra is fentartandó. Az indítványt 
persze elfogadták. Felszólalt még Farkas 
Elek is, az Épitö Iparosok országos 
szövetkezete ügyvezetőségének alelnöke, 
a ki nyíltan kijelentette, hogy az egész 
harc kitöréséért az Országos Pénztárt 
lehet okolni. A nagyszámú halgalóság 
lelkesen tüntetett az igazukért fényes 
győzelemmel harcoló orvosok mellet s 
Jócsák ur bizonyára dühhel átkozhatta 
azt a meggondolatlan pillanatot, a 
mikor a munkásbetegsegély ző pénztár 
lehetetlen agitátiőjának szolgálatába 
szegődött. Teljes erkölcsi megnyug-

* 

vással veheljük tudomásul azt, hogy 
megyeszerte hasonló kularccal végződ-
nek e gyűlések s a közönség nagy 
lelkesedéssel igyekszik teljes diadalra 
juttatni a megyei orvosok jogos etikai 
érdekeinek védelmére indított bátor 
küzdelmét. 

az eszményt, a szereimet, ez életet, a bol-
dogságot. Csak kétségbeesést, fájdalmat 
akart érezni. Akarta ezt minden erejéből és 
ugy hitte, hogy sikerülni fogneki! 

Ősz lett, 

Langy-meleg lett a napsugár, megszür-
kült a lég s a kertben megfakult, megsá-
padt az eleven zöld pázsit. S a szürke 
szeptemberi levegőben szomorúan, melanko-
likusan jelentek meg a közeledő ősz mindig 
hűvösebbé való szellői, S a természet szen-
vedése, amint lassan meghal a nyár, bele-
olvad az újjászülető őszbe, — gyógyító 
balzsamként hatott a Nelli szivére. Az ősz 
a szenvedés időszaka. A haldokló természet 
megragadja a szenvedő sziveket, könnyíti a 
fájdalmat s a sárguló, hulló falevelek láttára 
enyhül a szortíoruság és helyet ád egy 
méla, csodálatos hangulatnak, amely nem 
olyan kétségbeejtőn sötét többé . . * 

Nelli gyakran órákig elüldögélt a kerti 
Ms padon, omiely alatt sárga leveleket gyűj-

tött össze a szeptemberi szél. A kert nagy 
fái szomorúan zizegtek a szélben s az ég 
csodálatosan mély kékségében hófehér bá-
rányfelhők úsztak csendesen nyugat felé. 
Olyan szelíd, méla hangulat ömlött el min-
denen ! A kert zugában a nagy diófán • fáj-
dalmasan búgott egy vadgalamb és Nelli 
ugy érezte, mintha behegedne szive sajgó 
sebe. Gyógyulna lassan a fájdalom. 

Megvigasztalta magát. 0 szegény loány 
akinek szivén kívül nincs egyébe, neki tehát 
szenvednie keli. mig az a férfi talán vigan 
éli világot mással. Könnyei kiapadtak már 
és kis leányszobájában, mikor tudta, hogy 
egyedül van és nem figyel rá, térdepelve 
kérte az Istent, hogy mentse meg öt nagy 
fájdalmától. Először szeretett. Szive ártatlan 
maradt és tiszta azután is, de e szívben 
ott maradt a fájdalom tőrének sébe, ame-
lyik lassan, csak igen lassan fog behegedni, 

S azok a szomorú leányszemek, me-
lyekben benne volt a szenvedés minden 
költészete, melyek csak fájdalmat tudtak ki-

fejezni mindig, gyakran órákig, merengtek 
el a távolságban . . . Mit néztek akkor, 
mire gondolt, mit érzett az a kicsi leány-
sziv, mely ártatlan tisztaságba* dobogott, 
azt nem lehet kifejezni ; fájdalmat, bánatot, 
mely sorvaszt, mely megöl . • • 

Aztán elmúlt az ösz. Leesett a hó, a 
Nelli csak kicsiny leányszobájának jégvirá-
gos ablakai mögül nézte a kert csupasz 
fáit, a letarolt ágakat, melyeken csúnya fe-
kete varjak ültek sorba . . De nem so-
káig nézte. Január végén bálba vitték Nellit 
A mikor lezajlott a. farsang, Nelli szive be-
hegedt teljesen, hogy helyt adjon egy másik 
érzelemnek, amely nem volt többé fájdal-
mas, hanem boldog és édes, s aranyos, 
mint a szerlem igazi virága. 

ff elsőrangú 
Kapható tafrviuon : S á m u e l A d o l f könyv 

minden nagj 
és papirkereskedésében (Beliczey-ufc 9. szám), valamint 

dohánytőzsdében. —— • —-
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h í r e k . 
— Erkel Ferenc születésének 
ik éviordulója. A hétfői nap 

Gyula város hatalmas ünnepélyéről 
nevezetes, amelyet a város hal'hatat-
lan fia, Erkel Ferenc születésének 
100-ik évfordulója alkalmából rende-
zett. A rendező-bizottság lázas tevé-
kenységet fej tett ki, hogy a n agy 
mester emlékéhez méltó keretben 
ünnepelhesse meg Gyula azt az év-
fordulót. A rendező bizottság idejét a 
leghasznosabban használta fe l ; mert 
az ünnepélyt azáltal, hogy az Opera-
ház művészgárdájának részvétét bizto-
sítania sikerült, nemcsak hogy országos 
ünnepélylyé fejlődött, de a halhatatlan 
mesterhez is legméltőbbá vált. A város 
hétfőn reggel már lobogódiszben volt 
s ünnepi hangulat uralkodott az utcá-
kon. Mindenfelé öles plakátok hirdet-
ték a nap nevezetességét, amely al-
kalommal n em csak a vármegye 
intelligenciája, de a zenevilág kitűnő-
ségei is szép számmal jelentek meg, 
hogy a kegyelet adóját leróják a 
m agyar zen e megterem töj ének és 
klasszikus művelőjének. Ugy a városi 
díszközgyűlés, mint az emléktábla 
leleplezése s az esti hangverseny 
fényesen sikerültek s a magas nívón 
álló emlékünnep valóban dicséretére 
válik nemcsak Gyula városának, de a 
jóizlésü és önfeláldozóan buzgó ren-
dezőknek is. Az ünnep betetőzéseképen 
& gyulai kaszinóban fényes társasva-
csora volt, melyen sok szép taitalmas 
felköszöntö áldozott a nagynevű zene-
költő emlékének, 

— Uj ügyvédje lö l t* Sámuel Andor jog-
hallgató városunk szülötte mull hó :*0-án a 
kolozsvári Ferencz József tudomány egyete-
men ív/ elsó tárgyú jogtudományi szigorla-
tot lenyes sikerrel letette. Ennek alapján az 
aradi ügyvédi kamara az ügyvédjelöltek 
lajstromába iktatta. 

— Irodalmi délután. A „Szarvasi 
Leányegyesület" 1910, év december 
11-én tartja meg a már régen tervbe 
vett „Irodalmi dé lu tán i t . A meghivö« 
kat a napokban küldi szét a rende-
zőség, jegyek azonban már válthatók 
Deutseh Annin ur üzletében. Hely-
árak ; 1—III sor 3 korona, a többbi 
sor 2 korona. Páholy .8 korona Álló-
hely 1 korona, A nmgasabb'szinvönalu 
kulturális tevékenység nem elégszik 
meg a sokszor vajmi keveset nyújtó 
hangversenyek korlátolt értékű prog-
ramm jávai. Az irodalmi esték ös dé-
lutánok az intellektuális élet híveit 
gyűjtik egybe s határozott fejlettségű 
íntolligentia kell ahoz, hogy az iro-
dalmi élet kiválóságainak gyönyörű 

szellemi alkotásaiban gyönyörűséget 
és komoly élvezetet tudjon találni a 
hallgató. Igen kíváncsian várjuk a le-
An'¿egyesület irodalmi délutánjának 
sikerét, mivel egy ilyen délután si-
kere mindig mintegy kifejezője is az 
illető intelligentia intellektuális élete 
fejlettségének. Reméljük, hogy a mi 
mivelt közönségünkről táplált jó véle-
ményünk nem fog csütörtököt mon-
dani azáltal, hogy esetleg az irodalmi 
délután iránti érdeklődés nem lesz a 
várakozásnak megfelelő. 

— A „Szarvasi Torna és 
Aileticai Chib" 1910 december hő 
17-én táncmulatságot rendez, A rende-
zőség már most fáradozik a mulatság 
sikere érclekében, amely mint előre is 
látható a seson legsikerültebb bálja lesz, 

— A szarvasi heveskedő 
ifjak mulatsága. Az elmúlt szom 
baton folyt le az Árpád dísztermében 
a kereskedő ifjak mulatsága. Csodála-
tos képen majdnem évről-évre lehet 
tapasztalni azt, hogy nem a legnagyobb 
érdeklődés nyilvánul meg e táncestély-
lyel szemben. Jelen esetben is szomo-
rúan konstatáltuk azt. hogy bár meg-
lehetős számú és előkelő tagjai voltak 
együtt a helybeli kereskedői osztály-

j nak, de a várakozásnak megfelelő si-
I kerröl még sem beszélhetni. Ugy ta-

pasztaljuk, hogy ami kereskedőink 
között nincs meg az a szoros össze-
tartás a társadalmi életben, mely nél-
kül bizony még az üzleti élet virágzó 

; Sajnálatos tagozódást vehetni észre 
, társadalmunk eme értékes osztályban 
I amely körülmény természetesen erősen 

szétforgácsolja a sok becses munkára 
, képos üzleti erüket. Maga a mulatság 
' igen kodélyes és családias jellegű AOU 
< A leányok nagyon jól mulattak annál 
; inkább is, mivel kevesen voltak. Az 
1 udvarias és vidám kedélyű ifjúság nem 

zavartatta magát a tapasztalható rész-
I vétlenség miatt s a kivilágos-kivirradtig 

igyekezett hűen betartani. Deficit nincs 
! s ez is megnyugtató. Az erköcsi siker 
! pedig fenyesnek mondható. Ábálon meg 
! jelent asszonyok és lányok névsora : 

gilberstein Fülöpné, Simkó Gyuláné, 
Bárány Béláné, Deutseh Arminné 
Deutseh Jenőné, Pletenik Józsefné, 
Vitális Jánosné, Stern Miksáné, Varga 
Fereiiozné, Glózik Jánosné Renglovics 
János, Mercz Lajosné, Lendvay Jó-
zsefné) Porczel Jánosné GaálKárolyné 
Holub Istvánné Süveges Pálné, Kep-
pich Béláné, Grosz Mórné, Delhányi 

Béláné, Tákos Lajosné Gyökössy End-
réné, Grosz Sándomé Marosi Pálné. 
Lányok: Silberstein Honka és Neli, 
Horváth Jenke Tótkomlós, Holub 

Ilonka, Renglovics Lulu, Glózik Gizike 
Varga Mariska és Jucika, Mercz Elvira, 
Lendvay Juliska, Schlosser Mariska, 
Deihányi Emma, Percei Tercsike és 
Micike, Hollander Irmuska, Grosz Sá-
rika, Grosz Mariska, Süveges Etelka, 
Marosi Bözsike, Vajdai Ilonka Gyökös-
sy Ilonoa, Gérhát Mariska. 

— Lyceumi előadás. Lapunk 
múlt szamában jeleztük, hogy a Sza-
bad Lyceum anyagiak hiányában az 
elemi iskolákban fogja rendezni előa-
dásait s ehez az engedélyt meg is 
kapta. Ez a terv azonban megváltozott. 
Mivel az iskolák terme szük voltánál 
fqgva nem alkalmas nagyobb számú 
hallgatóság befogadására, az elnök 
aként intézkedett, hogy az előadások 
színhelye Rsszjarovicz János kényel-
mes táncterme legyen. Az áldozatkész, 
derék táncmester ugyanis ingyen en-
gedi át a táncterem helyiségét a líce-
umi előadásokra, A terem jól fűthető 
és világitható s ülőhelyek is megtelelő 
számmal lesznek. Az első előadás m a 
délután pontban 5 órakor lesz. A 
kiadásokat a tiz filléres belépti dijak-
ból fogja fedezni a vezetőség. Egyes 
előadások után rögtönzött táncmulat-
ság is lesz. A mai előadás műsora 
Harmónium játék. Bemutatja : Rohoska 
Jenő tanító. Szaval: Szalay Zsuzsika : 
Elnöki megnyitó. Tar t ja : Krecsmárik 
Endre lyceumi elnök. Észak-Amerika 
és a kivándorlás. Irta és felolvassa: 
Benczúr Mihály lyc. titkár. Cimbalom -
játék. Előadja: Vajday Ilonka. Szaval : 
Marz Elvira. Régi magyar ének. 
Harmopuimon játsza Rohoska Jenő 
tanitó. 

— Halálozás. A szarvasi iparos-
ság egyik kiváló tagja, Darida Mihály 
rövid, de súlyos' szenvedés után 76 
éves korában költözött el az élők 
sorából Darida Mihály hosszú időn át 
volt az ipartársulat elnöke, kiváló 
szakérteiernmel vezette az iparosság 
ügyeit. A függetlenségi eszme derék 
közkatonája volt az elhunyt. Temelese 
f. hő 2 áu cl, u. 2 urakor ment 
végbe általános részvét mellett. Áldás 
cm lére. 

— Sikertelen fúrás. A vízveze-
ték számára használandó árlczi kut 
fúrása régóta tartott a Központi szálló 
épülete előtt. Alkalmas vizre azonban 
nem találtak, Az ártézi kutak fúrási 
helyét jelző tipikus bődé is elkerült. 
A kútfúrók bosszúságukban ráfogták a 
központi szálló tulajdonosára, hogy 
biztosan az ő pincéjébe folyt át a 
hiába keresett jó ártézi víz. A. hamis 
ráfogás bizonyára még a vizes bornál 
is rosszabb vicc. 



ó SZAR VAS ÉS VIDÉKE 1910. október 23. 

— Őfelsége köszönő leirata. 
Békésvármegye törvényhatósága, mint 
emlékezetes, augusztus J 8-án gyönyörű 
szép feliratot intézett a királyhoz 80-ik 
születése napja alkalmából. A feliratra 
most jött meg a válasz. 

A király köszönetét a belügymi-
nisztérium a kővetkező leiratban kö-
zölte Békésvárm egye alispáni hiva-
talával : 

Alispán Or! 
Ő császári és apostoli királyi Fel-

sége a kabiné'irodának f. évi október 
lió 21-én ad, 599. szám alatt kelt átirata 
szerint a vármegye közönségének ő 
császári és apostoli királyi Felsége 80-ik 
legmagasabb születésnápja alkalmából 
nyilvánított szerencsekivánatalt legmaga-
sabb köszönettel tudomásul venni mél-
tóztatott. Erre alispán ural folyó 1910. 
évi augusztus hő 18-án a zármegye 
közönsége nevében hozzám intézett fel-
terjesztésére tudomás és megfelelő 
további eljárás végett értesítem. 

Miniszter helyett: 

Horváth »Emil 
állani titkár. 

Békésvármegye hódoló feliratát az 
udvari hitbizományi könyvtárban helyez-
ték el megőrzéá végett. 

— Tiltakozó nagygyűlés. 
A Békéscsabai magántisztviselők és 
keroskedelmi alkalmazottak egyesületé-
nek eluöksége az egész vármegyében 
akciót indított az iránt, hogy a tőkések-
nek a karácsony előtt levő vasárna-
pokon az üzletek egész nap nyitva 
tartása ellen tiltakozásokat fejezik ki. 
A tiltakozó falragasz szövege ez : Az 
ország legigénybevettebb munkaadói 
és munkásai, a kereskedők és keres-
kedelmi alkalmazottak pihenésre szánt 
ideje ellen egynéhány kapzsi pénzes-
zsák ujabb n.erenyletet készül elkö-
vetni. Arról van szó, hogy a kará-
csony előtti vasájnapokat akarják tő-
lünk elrabolni. Ez ellen akarjuk tilta-
kozó szavunkat felemelni, amiért is 
1910 deoember hó 8-án, szombaton 
esta fél 9 órakor a „Békéscsabai ma-
gáutisztv. és keresk. alk. egyesülete" 
saját helyiségében (Vasut-u* Reiner 
ház.) Tiltakozó nagygyűlést tart, 
melyre Békésvármegye összes keres-
keeöit és kereskedelmi alkalmazottait 
ezúton is meghivjá és elvárja, hogy 
ezen a gyűlésen az érdekeltek impo-
záns számban fognak megjelenni, 
hogy a kereskedelmi kormánynál a 
munkaszünet felfüggesztése ellen tilta-
kozzanak. A Békéscsabai magántiszt-
viselők és kereskedelmi alkalmazottak 
egyesületének elnöksége.. A helybeli 
kereskedelmralkalmazottak is küldenek 
ki megbízottakat még pedig Gaál Ká-
roly egyesületi elnököt és Silberstein 
Sándor egyesületi pénztárost. 

— Megbízatás. A Békésmegyei 
központi Közmivelodési Bizottság tit-
kára Pál Ernő megbízta a szarvasi 
Szabad Ly ceutn elnökét azzal, hogy 
Endrödön gazdasági ismereteket ter-
jesztő lyceumi felolvasásokat rendezzen. 
A helyi Lycetlin eme messze elágazó 
kulturális tevékenysége mindenesetre 
bizonyítéka a Szabad Lyceum által 
végzett közmivelödési munkálkodás ér-
tékes voltának. 

— Vadászat Beliczey Géza ge-
rendást pusztáján mi reggel körvadá-
szatot tartottak, amely a kedvezőtlen 
idő dacára eredményben jól sikerült. 
Teritékre került 800 nyul és 100 
fogoly. A körvadászaton résztvettek 
a házigazdán kivül gróf Keglevich 
Miklós, gróf Keglevich György Geisat 
Gyula, Bagliy Béla, báró Trauttenberg 
Imre, Ambrus Sándor, dr. Ursziny 
János és Beliczey Tibor. 

— Elkészült munkásházak. 
Békésszentandrás községben a mtin-
kásházak elkészültek. Átvételükkel és 
felülvizsgálatukkal a gyulai államépité-
szeti hivatal bízatott meg. 

— Uj bioskop színház 
Szarvason. Az elmúlt héten csü-
törtökön kezdette meg előadását az 
országos hírű Lifka bioskop színháza, 
Az érdekes és rendkívüli tiszta, nyu-
godt képek nagy gyönyörűséget sze-
reztek a közönségnek s nagyon saj-
nálják, hogy csak rövid időre szól-e 
kitűnően felszerelt mozgófénykepes 
színház működése. A műsor nagyon 
változatos és gazdag. Hétfőn este az 
Uránia színház óriási sikerű műsor-
darabja, a francia forradalom fog 
szinre kerülni. Bár a Bioskop igazga-
tósága nagy anyagi áldozatok árán 
jutott e darabhoz, de ezt abban a re-
ményben tette, hogy a közönség me-
leg éreeklödéssel fogja támogatni ön-
feláldozó buzgólkodását. Bizonyára 
nagyszámmal fogják végig nézni ezt a 
ritka érdekességü darabot is. Végezetül 
lehetetlen meg nem jegyeznünk azt, 
hogy mindenkit rendkivüli kellemesen 
lepett meg az a minden tekintetben 
előkelő és fövárosias kiállítás, a kö-
zönséggel szemben tanúsított gyöngéd 
figyelem és előzekenység, melyet ta-
pasztalni lehetett. A teremnek előadás 
közben illatos vizzel való permetezése 
Szarvason teljesen uj dolog s ily kel-
lemes higiénikus intézkedés csakis 
modern és magas színvonalú moziknál 
fordul elő. Különben e jeles bioskop-
nak több hazai és külföldi elsőrendű 
kitüntetése van. 

— Ménvizsgálat Szarvason 
Az évenkint megtartani szokott íttén-

vizsgálafot szerdán délelőtt tartotta 
Szarvason a lőtényészbizottság. Össze-
sen 86 mént vezettek föl, amelyek 
közül 47 et talált köztenyésztésre al-
kalmasnak a bizottság. 

— Rendelet a munkásbujositó 
orvosainak. Dr. Friedrich Vilmos, a 
munkásbiztositó pénztár főorvosa ren-
deletet adott ki a munkásbiztositó 
össze orvosainak. E rendeletben szi-
gorúan megtiltja az orvosoknak, hogy 
olyan gyógyszerészeknek, akikkel egy 
házban, vagy akik közelében laknak, 
ne legyenek, a háziorvosai — Fegyel-
mit fog képezni az is, ha egy orvos 
valamelyik betegének utasítást ad, 
hogy egy bizonyos gyógyszertárban 
csináltassa meg a receptet. Ez a ren-
delet szoros őszszefüggésben van a 
hamis receptek legutóbb fölmerült 
ismeretes botrányával. 

— F o l ü l f i z e t é s e k , A Szarvasi Ke-
reskedelmi Alkalmazottak 1910. december 
26-án tartott táncmaltságára felül fizettek a 
következők: Ré'hy Sándor 25 K. Bárány 
Béla 11 K. Silbelsteín Fülöp, Simkó Gyula, 
Fischbein és Krausz, Meitner Sándor. Grimm 
Mór, Szarvasi Hitelbank 10 — 10 K. Sámuel 
Adolf 9 K, Deutsch Ármin, Vitális János, 
PJetenik József, Stern Miksa, Boros György, 
Kovala Péter és fiaB.-pest, Modern és Brit-
ner B -pest 6—6 K. Miklós Pál, Sző Hőst 
Márton, Lampert Gábor Mazura Józsefné és 
Juliette 5—5 K. özv.' Holéczy Gusztávné 4 
K. Grünwald Árpád, Dr. Fuksz Béla, Dr 
Somló László Tótkomlós 3*40—3 40 K., Fól-
iák Péla 2*40 K„ Meitner László 2*40 IL, 
Scheiner Bernát, Szöllősi Miksa, ifj. Kovácsik 
Károly, Litaüszky Pál, Deutsch. Jenő, Klein 
Adolf Szentandrás Márcz Lajosné, Grosz 
Mór, LővySándor 2—2 k.. Rideg János, Grosz 
Sándor Perczel Jánosné, Holub Istvánné, 
Pollák Sándor, Gut és Langfelder B.-pest; 
Feigl és Vidrich B.-pest, Kanitz Ignácz és 
fiaB -pest, Schőn és Perlmann Budapest, 
Jákob Mőrberger Bécs, Sam. L. Bing Bécs 
1—1 K., Marosi Pálné 80 fillér. Weisz 
Sándor, Brandzse György, Krizsán György, 
Sulyan János, Blaskó Sáudor, Forchner 
Géza Frecska Sándor, Bárdos Nándor Öcsöd, 
Pataki Alfréd, Lövi Gyula, Sugár Imre, 
Szemző Imre, Eóth Lajos, Schlisszer Zoltán 
Schlosszer Mariska, Kolinko Lajos Bakator 
János, Thury György, Roszjarovitz János, 
Fekete István 40—40 fillér, melyért hálás 
köszönetét fejezi ki a rendezőség. 

— Egy szarvasi táncta-
nító sikere. A szarvasi közönség 
jól ismeri Roszjarovicz János tánmes-
ter tánctanitói qualitását Híre már 
messze vidéken elterjedt s bárhol ol-
vasunk róla, mindenütt a legnagyobb 
elismeréssel méltatják ügyességét. A 
múlt hónapban Turkevén tartott tánc-
vizsgát a polgáriskola növendékeivel s 
az ottani lap többek között irja: n A 
legnagyobb megelégedéssel kell meg-
állapítanunk, hogy Hoszjarovicz tánc-
mester, aki a gróf Bolza, Kövér, gróf 



Almassy-családokbari és a szarvasi 
tanintézetekben tanitja a táncmüvé-
gzetet, mindén tekintetben rászolgált 
arra az elismerésre és meleg ovaci-
,ókra, amikben a szülék és a növen-
déke k része itették". Örömmel gra-
tulálunk a jeles táncmesternek az 
elért sikerhez s méltán lehet büszke 
.általános elismerést arató munkájára. 

— Népies felolvasások. Békés -
vármegye kir. tanfelügyelője az Orszá-
gos Közművelődési Tanács megkeresé-
sére tizenhárom megyebeli tanítót 
bízott meg az analfabéta tanfolyam 
szervezésével és népies előadások, 
felolvasások tartásával. Nálnnk e teen-
dőt Molnár János evang. tani tó végzi, 
a ki mai napon, délután 4 órakor az 
iparostanonciskola rajztermében fa régi 
Sas vendéglő) kezdi meg a felolvasá-
sokat A felolvasáson bárki részt vehet, 
•teljesen ingyen. 

— A drágaság ellen. A töldmi-
•velésügyi miniszter rendeletet bocsátott 
ki a törvényhatóságokhoz az iránt, 
hogy legszélesebb körben tegyék köz-
hírré, miszerint a drágaság legjobb 
ellenszere a haltenyésztés fejlesztése. 
A miniszter hajlandó a haltenyésztést 
a legmesszebbmenő anyagiakkal is 
elümozditani. Hajlandó a beruházási 
költségek 50 százalékát, vagy az egé-
szet több éven át fizetni. Terveket 
.díjtalanul bocsájt mindenkinek a ren-
delkezésére, sőt halállománnyal is 
díjtalanul szolgál. 

— Az orosházi disznók és az 
osztrák földmivelésügyi 'miniszter. 
Az osztrák földmivelésügyi miniszter 
nem rokonszenvezik az orosházi disz-
nókkal. Erre enged következtetni az 
a rendelete, * amelyben az orosházi 
hízóknak Ausztriába és Bécsbe való 
szállítását megtiltja. Ezentúl csak kü-
lön engedélylyel és konzumvásárra 
lehet csak szállítani az orosházi járás 
iiizóit. 

— A szarvasi borbélyok moz* 
galma. A megélhetési viszonyok 
szokatlan megnehezülésé valamennyi 
iparágra pressziót gyakorol s a munka 
•drágulását idézi elő. Korántsem szabad 
«litélnünk a mi helybeli borbélyainkat 
sem azért, hogy az órak emelésére 
¿kényszerültek. A legújabb közegészség-
ügyi intézkedések igen költséges eljá-
rást kívánnak s vájjon egy 6 krajcárós 
borotválkozás méltányos dijazása-e 
annak a sok ceremóniának s munkának, 
melylyei egy Üy egyszerű borotválkozás 
jár például ? A helyi- borbélyegyesület 
legutóbbi megállapodása szerint dec* 
1—tői 12 filléres berétváíkozás 20 

fillérre emelkedett s a kártya bérlet 
pedig 2 kor. 30 fillérről, 3 koronára. 
Az évi bérlet 11)11. jan. 1—tői 25 
százalékkal emelkedik. 

— Érzékenytermészetü egyé-
neknek nagyon kell vigyázni, milyen 
hashajtót használjanak, mert a rosszul 
választott szer nagyon kellemetlen 
bajokat okozhat és sokszor egészen 
hatástalan. A budapesti m. kir. 
tudomány egyetem belgyógyászati 
klin ikáján végzett kísérletek alapján 
meg lett állapítva, hogy a természetes 
FERENCZ JÓZSEF-keserüviz erős 
hashaj tó-eredménye mellett nemcsak 
kellemetlen utóhatást nem idéz elő, 
hanem az étvágyat is még lényegesen 
megnagyobbítja. Ezen kitűnő tulajdon-
ságai révén a valódi Ferencz József-
keserüviz messze kimagaslik a nagy 
hanggal dicsért hash aj lőszerek felett. 
Az összes jóravaló ásványvizüzletek 
árusítják. 2 

Előfizetési felhívás 
AZ „ÁLTALÁNOS ZENEI LEXIKONÉRA. 

( I I . kiadás.) 
Évekkel ezelőtt adtam közre a „Magyar 

Zenészeti LexikonM, mely tökéletlensége 
mellett is mind egy szálig, teljesen elfogyott. 

Most ezen müvemet alaposan átdol-
gozva és kibővítve „Általános Zenei Lexikon" 
címen jelentetem meg. 

A Lexikon most már nemcsak a hazai 
zenei viszonyokat fogja tárgyalni, hanem 
fel fogja Ölelni az egész világ zeneirodalmi 
és zeneténykedési viszonyait. 

A komoly tudományos alapra fektetett 
mű megalkotásához a hazai zeneművészek 
és zenetudósok legkiválóbbjait sikerült meg-
nyernem, akik lelkiismeretes odaadással és 
alapos szaktudással fognak velem egyetem-
ben dolgozni, hogy igazán jót és lehetőleg 
tökéletest alkossunk. 

A mű utolsó füzetével jelenik meg az 
elősző, melyben minden közreműködő mun-
katársnak a nevét és feldolgozott tárgyait is 
fel fogom sorolni. 

A zenei tudomány és zenei kulíuránk 
fejlődésével szükségesnek és szinte nélkü-
lözhetetlennek tartottam jelen művünk köz-
rebocsátását, mely a zeneirók, zeneszerzők, 
zenetanárok, zenetanítók, kántorok és a 
zenét tanuló egész ifjúság, sot a hangszer-
készítők kezében, a zenének minden ágairól 
rövid, de mégis alapos tájékozást nyújtson; 
főleg pedig azoknak, kiknek a zene és annak 
minden válfaja és tétele felől gyors felvilá-
gosításra van szükségök. 

Az „Általános Zenei Lexikonában föl-
találhatók lesznek a zenetudomány legszük-
ségesebb ismeretei, a hazai és külföldi zene-
szek, zeneirók, kitűnőbb zeneködvelők, 
hangszerkészítők rövidre szabott élet- vagy 
jellemrajzai; továbbá a hangszerek ismerte-
tése s a zenében előforduló idegen szavak 

magyarázata ^ nélkolo^etexlm kézikönyvül 
és érdekes, tanulságos fog szol-
gálni mindenkinek, aki ^ekí&fófc a zenei 
viszonyok iránt. 

Az élet- vagyjeLemrajzo'íat ű.gy fogom 
előadni, hogy a példákon teíkesüíjön és 
azokból erőt merítsen az olvasó a további 
küzdelmekhez. 

Gondoljon az új nemzedék a régi nagy 
úttörőkre, kik eszményekért körö t tek , nél-
külöztek és szenvedtek. Amint a kőszén a 
napnak sok ezer év előtt ki,-u<rárzott hevét-
adja ki, a nagy lelkek alkotásaikban és in-
tézményeikkel sugározzák ki melegüket. 

E mű biographikus részéből különösen; 
a zenét tanuló ifjúság megtanulhatja azt, 
hogy a haladás nincsen pelyh.es vánkosokkat 
kipárnázva és hogy a zenei műveltséget 
nehéz küzdelem és fáradhat* Lan munka, 
vitte előbbre és tette nagyobbá. 

Az „Általános Zenei Lexikonában a 
biopraphikus rész mellett egyes zenei intéz-
ményeinket lehetőleg történelmi alapon 
ismertetjük; de nagy gon lot fordítunk arra 
is, hogy felölelje az idegen kifejezések pontos 
magyarázatát és a zenének amaz ágaít^ 
melyek főleg a röm. katholikus, a református 
az ág. evangelikus kántorokat és énekvezé-
reket, továbbá a gör. katholikus. valamint a 
görög nem egyesült karnagyokat érdeklik, 
amiért is ezeknek nélkülözhetetlen kéziköny-
vül, sőt kutforrásul fog szolgálni e lexikon. 

Iiogy az „Általános Zenei Lexikon* 
milyen irányú és milyen alapra van fektetve, 
azt igazolja ama körülmény, hogy négy 
teljesen kész nyomtatott ivet küldtem be a 
Magyar Tudományos Akadémiaihoz birálaf 
végett, mire jegyzőkönyvi kivonatban, még 
a megboldogult Gyulai Pál aláírásával, dicsérő-
elismerés volt a válasz. 

Most, amikor abban a helyzetbeír 
vagyok, hogy a „Általános Zenei Lezikon^t 
hat heti időközökben, füzetekben megjelen-
tethetem, fölkérek minden érdeklődőt, hogy 
támogasson, pártoljon eme törekvésemben. 

Az „Általános Zenei Lexikon* 19— 20> 
füzetre van tervezve. 

Az előfizetés postautalvány-lapon, leg-
kevesebb három füzetre, 1—1 koronájával 
történik. 

A postautalvány vevénye nyugtául fog? 
szolgálni. 

Az előfizetési pénzek Csécsi JoIáir 
úrhölgy címére Budapestre, VIII. ker., Szent-
királyi-utca 35. intézendők, mint aki gon~ 
doskodni fog arról, hogy a mü egyes füze-
tei pontosan eljussanak az előfizetők kezeihez. 

Aki a pénzt későbben kívánja bekül-
deni, szíveskedjék ebbeli szándékát és: 
pontos címét Csécsi Jolán úrhölgynél egy-
szerű leve'.ező-lapon bejelenteni. 

Erre azért van nagy szükség, mert a* 
műből csak annyi péloányt nyomatunk* 
ahány jelentkező vagy előfizető érkezett bev 

Mély tisztelettel kérem tehát, szíves-
kedjék lehetőleg gyorsan határozni, mert c é -
lunk az, hogy 1911. január hó végén az elsa 
füzetet szétküldhessük, 

Budapesten! 1910. november hóban. 

Alázatos szolgája 
SÁGH JÓZSEF 

* ,Zenéláp" fclcl09 izerkcaztOJiB* 
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SZARVAS ÉS VIDÉKE . december 4. 

hübáiote 

bttft&nlt 

I I %% & n % é S* 
MfSátty 

s z a b á s é s m u n k a j u t á n y o s á r a k 

akinek éjiét-nappal szün-
lelenÜI vlszketegsége van 
s nyugalmát, alvását és 
sokszor társadalmi létét 
veszélyezteti. az sajntflatra-
m-jltó. Ámbár ez csak bór-

mégsem 
túszéit czítleig oly szer ez 
t-ílon, amí ennek a kinos 
ín'Jy/.eíncJc véget vetett 
votjin. Hetek sőt hónapo-
kon át ezen bajban szen-
vt»UöU Kdtücgbu v vannak 
esve, testileg lelkileg 
mtvftírve, kfytelenek tál-
ka; ¡í,;í;.iii mozogni* Soliször 
csak etfy kis pontot képez 

a bőrfKi, i,riu Jy retJ?nvtí?<ea viszket s a vakard 
ujjat (i&MvLIulcnM hm,.' huz lesztéti. Ez rendesen 
a keztícíc $ Mssjjat t« o ) vis/.ktM e l é g r e vezet. A 
vfs2kete^;,; fru-y v J Jící nem Íoíiek kikutatva, 
miután azortow u iu lenség jeleinek tekinthető, 

mtecJitt •'•»¿yeíi óuuigy ís na orvosi tan ácsra SOK orvos svisííketê  
betegefc KÍí.ok ísen nasr^üiyozrék a Zucker-fólu 
«xabaxf. rc*dvc/o s gvofrs liat/i* ¡¡í 
A vastajr Ml,< r hál) szappan "által e'űíra.s 
szerint asknuinzva, ii^otiitali enyhtiiest s a vts> 
tategséft b&v*.*tUciés£t hozza inaiá al. u/ív, Im^y 
végre teljese ff í ímuliSu H^m MegU-Uitd bórba.í a 
Zucker(éí<; e. cibad. gytfgysxanpan segélyével 
egyszerüer, a a tegnö^y^ Mi remenynycl el lehet 

távolítani-
A megfewtekftnél a következő különbségre keli t nyelni: dúckor szabat*. 35^05 jroógysKáppanja a le«-haí.hát<3sab s Dâ bja z kor. 50 fi 1.1. Enclcer szaftod; Í5 >'gyógy fteappan ja, ha* tásábansmennyÍséííé'-Mín gyengébb. Darabja 1 kor. 
Ehhez való ZucIc2o5v*fcrém (zsírtalanító) a bőr-Syössgye Egy tubus ára Z kar. 50 ÍJ II* 

Kfo mu* kor* 

Kapható : 
Mezőtúron? Cilinél* Hugó gyógyszer* 
' r tárában. 

vegyileg 

en anyagból elfejíés nélkül 
a legtökéletesebben 

mm&m 

kelmefestő és vegyíiszíitó intézete 
B.-SZARVAS Kereszt-utca 168. hszátn alatt. 

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

az á l ta luk feltalált %j 

Magyarra fordította, előszóval 
és magyarázatokkal e l lát ta: 

Í r t á k : P r . EHRLICH P . P r . H A T f t S . 

Pr. ^ a r S c b a l k ó Tan)ás :: kolozsvári :: 
egyetemi tanár. 

Tudományos értéke mellett szenzációsan érdekes munka, melynek tartalmát minden kultur-
embernek ismernie kell, B o l t i á r a , : txizve S d i s i z f e ö t é s T o e o a S l e o r . 
Az előfizetési összeg e lőze tes beküldése esetén bérmentve küldjük, utánvételes rendelés esetén a portót a rendeli* fizeti 
• Megrendelhető: 
H E G E D I J S é s S . A . 3 S T I D 0 2 5 l s ö r x 3 r T 7 - l c i S L d . ó l i I v 3 b t a i l á i t ó l 

Megrendeléseket é s előjegyzéseket e l fogad: 

Jt j t Jt JV A A A A JV Vt A Vt VV A J l JV A Jt Á. JV A «/W Jl A <A> JL JL JL JL JL Jt JL A A A A A A A JL JL JL JL JL A 

1«: 

Az eredeti kísérletek megörökített, élethű 

I 

fi/a ~ • * 

í: 

«MV -„..vVÜ 

Fűkaszáló aratógép és földmívelo eszközök 
~ ~ — g y á r a . — — » 

r o f i t O y Északa incr lka . 

g y á r i m 
Á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a ingyen küld a 

o. jjjipj ¡j 

Szarvas nagyközség alólirott elöl-
járósága ez utón is közhírré teszi* 
hogy a járási főszolgabíró ur 6 4 0 5 — 
1910, sz. rendeletében az 1911. évre 
választandó 20 iparhatósági megbízott 
választására határidőül f* évi december 
hó 12-ének délutáni 3 óráját tűzte ki 
az ipartestület helyiségébe. 

Szarvas, 1910. november 24. 
Az elöljáróság nevében: 

Kollár Lajos sk. Kovács János sk; 
főjegyző* 

Húszár A. 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, B í i d a p e S t , 

,Zr ioy i -< i t cza <• 6 r « á b a f i ) p a l o t a . 
&üiön osatály ingatlan, birtok, 

rosi házak vételére, eladására, cserére. 
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor. 
előleges beküldése mellett utbaigazi-
ást, felvilágosítást ad. E czélra külön 
nfovmatiós osztálya van. V á l a & z b é -

. Legmegbízhatóbb vállalat EIső„ 
rangú ajánlatok. 

Alólirott községi elöljáróság fel-
hívja az 1911. évben sorozás aláeső-
ifjakat, hogy a katonai kedvezményre 
jogosítottak jogcímüket kellő időbére 
igazolják. 

Szarvas, 1910, november 22. 
Az elöljáróság nevében: 

Jeszenszky sk. Kovács János sk, 
bíró. 
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ó SZAR VAS ÉS VIDÉKE 1910. október 23. 

Egy j é l e v ő 
csövű összecsukható 

hozzávalé sárga Ibörtokkal 
eíkézböl 

Cím a k i a d ó b a n . — 

f » 

J ó meghallgatom és elhiszem ha vesz 
azokból az illatszerekből melyek 

L1TAUSZKY PÁL fodrász üzletének 
kirakatában láthatók. 

Gyom a. SZARVAS. Kondoros. 

Hibás Iába knalc a 
nlifól leyipszeiesei 

ialom. Után? 
i eivai-
i helyes 

ozipofc mi 
készíttetne! 

Ízléssel 
k el. 

i 

ElSdre^dü <zip$SzüzÍ$t (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból müizléssel 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 

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

mányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

Tiszta, fii>on> «S njoderíj njúoka az iráoyelven). 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
c z i p é & z n j e & t e r . 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

A M U L A D O L F f • r 

3 Z Ä R Y A S 0 N , Beliczey-ut 9. szám. 

VS» 

Könyvnyomdámban 
minden nem ü könyvnyo m d ál 
munkák, u. m.: báli meg-
hívók, eljegyzési és esküvői 
értesítések, névjegyek, üzleti 
kártyák, levélpapir és boríté-
kok, számlák, falragaszok, 
körlevelek és gyászjelentések 
pontosan és jutányos árak 

mellett készíttetnek. 

I 
Könyvköté s zete m b en 

mindenféle könyvkötészeti 
munkák egyszerű és díszes 
kivitelben a legjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pon-
tosan készíttetnek, Iskola-
könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 
Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás í 

ti 

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. ^ 

fJ}; 

ü 
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