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TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

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

küldendők. 
Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld viasza, 

FPIÖIííh szerkeszti; 
Sámuel Andor, 

Mi a recept?/Egy darab papiros, 
ni el yen tintásláb u szarka szaladt végig. 
Tessék kibetűzni, ha lehet, A szegény 
gyógyszerész rosszul olvassa el a 
szarkalábakat s rebarbara helyet hi-
ganyt ad a betegnek, aki bele is hal 
a hieroglyfák következményébe, A do-
log vége pedig a?, hogy a gyógysze-
részt bezárják, mert az orvost nem 
lehet megbüntetni, amiért nem Ind 
irni. Erre nincs (örvény, arra azonban 
van, hogy aki másnak mérget ád, bör-
tönbe kerüljön s igy a gyógyszerész 
issza meg a fekete levest. Két kérdés 
.kerül az ember elé : miért kell az or-
vosnak olvas-Iritatlan receptet irni és 
miért kell latinul irnia ? A rossz ma-
gyar irás még nvndtg olvashatóbb, 
mint a félig jó latin belö. Hajdan az 
orvosok tekintélye függött rajta, hogy 
hier oglyfák kai ejtse csodálatba a be-
teget. Ma talán már fejlettebb az or-

vosi ludomány, hogy ilyen fogásra 
szoruljon, kivált, ha ezt a csodálatot 
csak a túlvilágon tudja bennünk fel-
kelteni. 

A Magyar Gazdaszövetség nyír-
egyházai nagygyűlése felé fordul az 
egész ország gazdahirsuda'mámik a 
figyelme. Szeptember hu-zadikán Nyír-
egyházára irányozza a magyar közvé-
lemény tekintetéi, ! o1 több ezernyi 
gazda százezrek cs milliók nevében fog 
megszólalni, hogy feleletet adjon a 
legújabb idők nagy kérdéseire, hogy 
végre öntudatra ébredve akaratot nyil-
vánítson és választ adjon az itt—ott 
fölmerülő vádaskodásra K 

Mióta Károlyi Sándor gróf kibon-
totta a Magyar (uizdasxö .'etségzaszlajáf, 
mióta elhangzott Fólhról a tömörülésre 

_ T A R C A, _ 
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]. 
Mária János roppant cinikusan gondol-

kodott. 
Gondolkodott persze, hogy gondolko-

dott, különben cinikus sem lehetett volna. 
Mert aki csak csöppet is gondolkodik cini-
kus lesz. Aki jobban goncfolkodik, még cini-
kusabb így tette Mária Jánost gondolkodása 
ogy borzasztóan reális földföJöttj lénnyé, 
aki sohasem kérdezte a sorstól, hogy ennek 
vagy annak a földi hiúságnak mi az értéke) 
inert ugy is tudta, hogy értéke épen nulla, 
azon hiába főne, hanem csak azt tudakolta 
Szorgalmas, hideg hozzáértéssel, hogy ugyan 

mi az ára ? Tisztán lássa hogy a világ rö-
vidáru üzletében minden portéka minta ér-
ték nélkül. És Mária János, sohasem fizette 
tul az élet-kalmárt egy fillérrel sem, egy 
percig sem, blamirozta magát oly őrüli mó-
don, mint az a rajongó bolond, aki azt 
hitte, hogy a gyönyörűség kelyhe aranyból 
kovácsolt nem pedig a legközönségesebb 
sárgarézből. Minden ugy csillog ahogyan 
látod. És M. J. a reális cinikus árember, 
igen boldog volt tudatosságával, mert soha-
sem csalódott, mert sohasem érte az a dü* 
hösitö kijózanodás, hogy ma már megint 
becsapták, Sohasem ére kiábrándulás, mert 
perso sohasem volt szerelmes. Pedíg már 
24 éves volt, a lángoló érzelmek leglobogóbb 
ágaslcodását élte. De jaj! mi lenne akkor, 
ha M« J. lelkén is végig suhintana a szere-
lem, — bűvész kárhozatos varázsvesszejével ? 

K I A D Ó H I V A T A L : 
Bslicao-y-ut 9,szárnu ház, hova az előfizetési és a hinJeléei 

pénzek küldendők. 
lilöfizetési dij: Egész évre 8 K, Fél évre 4 K 
Negyed évre 2 K. Egyes szám ára: 20 fillér. 
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intő szózat s szervezkedni kezdtek a 
föidmivelo Magyarország háttérbe szorult 
gazdái, alig volt olyan nagy szükség 
gazdáink ősze tartására, mint ma, midőn 
a jelen époly súlyos problémákat hord 
felszínen, mint aminőkkel a közel jövö 
fenyeget. . 

A nyíregyházai országos gazda-
nagygyűlés az előjelekből ítélve népes-
ség dolgában Mülmulja az összes 
eddigi gazdaoviiléseket. Méltán lesz n n » * 
k i fej ezfij e a föl d m iveiö Magyarország 
óhajainak és panaszainak. Anagygyülést 
Darányi lüiinc, a Gazdaszövetség elnöke 
vezeti, akit maga Károlyi S á n d o ^ E ó f , 
a klasszikus vezér, jelölt ki utódjául s 
aki egy demiiumál tovább tarlóit kor-
mányzásával fejlesztette Magyarország 
mezőgazdaságát oda, ahol most áll* 
Körülötte lesznek a gazda társadalom 
előkelőségei, akik mindig az első sorban 
küzdöttek a gazdák érdekeiért s a 
nagygyűlés előadói: Mailáth József gróf, 
Mezőssy Béla volt államtitkár, Liptay 

Hiába tudakolná, hogy mi az áraA 

mert a szerelem olyan kincs, amely a lé:* 
szegényebbet is leggazdagabbá teszi, a leg-
dusabbat pedig a földönfutónál is koldus abbi. 
Tulaidonkép nincs semmi ára, ki hogyan? 
becsüli meg, de mindenki megbecsüli. De? 
megfizetni senki sem tudja. « 

II. 

Mária János (azt hiszem, kérem hogy 
mindenki sejti, hogy Mária János mint Má-
ria János sohasem létezett, de emiatt sem 
Mária János minden bizonnyal élt nem» 
mondom1 hogy él, bár élhet) egyszer észre-
vett egy fekete szemű (pedig csak sötét 
barna volt a szeme) meg a fekete hajú lányt,, 
akinek az arca akkor ép piros volt, ami an-
nál érdekesebb, mert nem szokott mindig 
piros lenni, csak a haja meg a szeme szo-

Az 1910—1911. tanévre az összes iskolák iga7gazgatóságai által 
előirt és u j b e k Ö t é b b e 1 ellátott, tiszta állapotban é s ú j 
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Béla orsz, képviselő, Bernát István, 
és Meskó Pál, — oly nevak, amelyek 
tiszteletre méltóságúkkal és tekinté-
lyiikkel egyaránt nagy hatást gyako-
rolnak a gazclaközvélcmény k i alaku-
lására. 

A parádi és palicsi ga^danagy-
gyűlések után még nagyobb erővel fog 
fellép ni a gazdatársadalom Nyíregyházán. 
Az öntudatnak ez az évről—évre való 
erősödése immár imponáló hatással 
lesz az egész társadalomra, jeléül 
annak, hogy bármily változások követ-
keznek is be idöközönkint a politikai 
életben, a földmivelö társadalom érde-
keit nem lehet, nem szabad többé 
háttérbe szoiitani. Megnyilvánulnak itt 
is, ott is olyan törekvések, amelyek 
nem egybehangzók a mezőgazdaság 
érdekeivel: agrárellenes vámpolitikát 
hirdetnek a mai ag árvámvédelemmel 
ki nem békülő merkantibilisták, a nagy 
léptekkel haladó szövetkezeti mozga-
lomnak akarják utján állani a libera-
lizmus nevében s a szociális törvény-
hozás terén is a gazdák ellen irányul 
majdnem minden gondolata azoknak a 
tényezőknek, amelyek a gazda és 
cseléd között oly káros viszályokat 
idéztek elő kudarcot vallott bujtogatá 
sukkal. Mailáth gróf és Mezössy volt 
államtitkár adnak hangot a gazdaköz-
véleménynek ezekben a kérdésekben : 
az ö javaslatukban nyer kifejezést az 
a alapgondolat, hogy a magyar gazda-
társadalom a kor magaslatán állva 
meg akar felelni szociális föladatainak, 
•de egy pillanatra sem türi tovább, hogy 
# mezőgazdaság érdekei a jövő kor-

kött mindig fekete lenni. S Mária Jánosnak 
az a különös ötlete támadt, de nagyon hir-
telen támadt, hogy az a fekete hajú lány 
mern olyan mint a többi, Ez pedig nagyon 
zavarba hozta, mert így vagy tudhatja meg 
az árát, amikor nincs kihez hasonlítania, 
mert hiszen nem olyan mint a többi. Vagy 
tulfizeti. vagy kevesebbet ad érte. De nem 
as árát. Pedig (ezt is ugyanekkor érezte) 
ezt a lányt, ezt a fekete szemű, sötét hajú 
lányt, birnie kel l S Mária János, aki eddig 
mindig alkudott, mindig fölényesen józan 
volt, most fejedelmi bőkezűséggel fizetett 
volna a sorsnak, csakhogy övé, pusztán 
csak az övé lehessen az a fekete szemű, 
fekete hajú lány, akit nem akarok megne-
vezni, mert ugy sem mondhatnám öz igazi 
nevét, megint csak hazudnom kellene, pedig 
ez kérem nagyon igaz történet* 

SZARVAS É^ VTDÉKE 

mányzati és törvény lOzási intézkedé-
seinél háttérbe s z ó r j a n a k . 

A nagygyűlés niá^ dsorban alkal-
mat nyújt a gazdatársadalaninak arra 
is, h s z e m b e s z á l j o n amaz alaptalan 
vádakodással, melyek . drágasággal a 
gazdákat okozzák. Meskó Pál reá fog 
mutatni a drágaság igazi okaira s azon 
módozatokra is, amelyekkel azt enyhí-
teni lehet és kell. A magyar gazdák 
állást foglalnak a drágaság előidézőivel 
szemben, hogy az egész ország lássa, 
mily nagy megtévesztés folyik már 
éveken keresztül az agrárellenes 
körökből, melyek a drágaság minden 
ódiumát a termelökre szeretnék kenni, 

Az egész országnak meg kell hal-
lani azokat a nagyhorderejű kijelenté-
seket, amelyek szeptember huszadikán 
Nyíregyházán fognak elhangzani, mert j 
ott az egységes nagy magyar gazda-
társadalom, a földmivelö Magyarország 
fog megszólalni, melynek a szavát 
semmibe sem venni nemcsak vesze-
delmes, de ma már a lehetetlenségek 
közé tartozik. A Magyar Gazdaszövetség, 
mely a szociális haladás és különösen 
a falusi milliók fölemelése terén elévül-
hetetlen érdemeker szerzett, az egész 
ország rokonszenvére számiihat törek-
véseivel, melyeknek nagyjelentőségű 
ujabb határköve a nyíregyházai nagy-
gyűlés. 

A földmivelö osztály becsülete 
követeli, hogy egyetlen falusi gazdakör, 
szövetkezet, falusi testület se maradjon 
el erről a nagygyűlésről! 

A Sors-kalmár pedig megcirógatta po-
faszakállát s gúnyos kárörömmel vihogva 
csak annyit mondott: Top ! Megvagy I S 
Mária János nerh haragudott meg a pofa-
szakállas, de pofátlan Sorsra, hauem csak 
annyit mondott: „Meg". Azután hozzátette: 
„De „Ü" is meglegyen". A pofátlan Sors 
erre nagyon felkacagott, ugy hogy könnyei is 
kipördültek. 

Jó uram, hogy Ígérhessem ám neked, 
hogy az a daemón a tied lesz és csakis a 
tied ? 

Fuksz ui\ ne velem alkudjon, beszéljen 
a mamával. Cinikus majom az a fekete 
szempár mínjdig kisiklik a kezemből, az a 
fekete haj nekem is parancsol, hogy paran-
csolhatnék én neki* 

A feketeszemű lány nekem is sorsom, 
az majd csinálja a világrendet.. Most az a 
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A dölyfös, elbizakodott ember erre 
a kérdésre azt feleli : Mi köze hozzá ? 
A szerény és alázatos : Felsorolja egy 
csomó ételnek a cimét. Az okos ember 
válasza erre a kérdésre: Mit tudom 
én. 

A székesfőváros tápszer vizsgáló-
intézete az Országos Kémiai Intézet, a 
különböző állami s magán vegyészeti 
laboratoriumok nap nap után tanúsítják 
hivatalosan, hogy mi a különböző 
élelmiszereknek jobbára csak a cimét 
szoktuk fogyasztani. A tej, a mivel 
tenmagadat és családodat táplálod, csak 
volt valamikor tej. Most vizböl, gipsböi 
meg tudja a jő Isten miből álló habarék. 
A disznózsírt, a mit pirítós kenyeredre 
felkensz, a forró égöv kókusz pálmája 
nemzette. A kavé, a mit részint pikoló 
alakjában elédbe tesz a kávéházi 

1 pincér, a Bakonyban látta meg a vi'á-
got ós rendszerint disznókat szoktak 
hizlalni vele. 

De nem folytatom tovább. Mind-
össze azt a kijelentést teszem, hogy 
mi nálunk jóformán mindent hamisí-
tanak, a mit a gyomor fogad be. Ezt 
tudjuk mindannyian. Tudja a székes-
főváros tiszti főorvosa, tudják az ország 
összes közegészségügyi felügyelői és 
ennek dacára ¡nap-nap után olvasuk 
a lapokban, azokat a válveregetés szerű 
kijelentéseket: Ne félj magyarom se a 
kolerától. Nem szabad annak bejönnie 
a nögy folyó és három bé~cz hónába. 

Nagyra becsült tiszti főorvos uram 
és mélyen tisztelt közegészségügy 

i 

fekete hajkorona a végzeted — alázd meg 
magad, koldulj, nyögi, zokogj, átkozódj, dü-
höngi, vagy csinálj amit akarsz, csak nekem 
hagyj békét, mert különben ugy ütlek pofon, 
hogy szép szemeinek mennyországát is nagy-
bőgőnek nézed. Azt sem tudod, hogy a sze-
relmes ember legyen bátor, nagyon bátor 
annyira bátor, hogy még a szakácsnéja ke-
zét is megkérje. Mert ahhoz kell a legna-
gyobb bátorság, mert mindig a szakácsné 
vághatja a fejedhez a legnagyobb kosarat, a 
szakácsnő a zöldséges, csirkés kasok koro-
názatlan királynője! 

III. 

Mária János lílozofus volt. Ezért csak 
havannát szitt, csak hintaszékben tilt, csak 
a lábát lógatta és nem a fejét. Kövér sza-
kácsnét tartott, mert annak sok zsírja van s 

« 

Kapható Szarvason: S á m u e l A d o l f könyv- és papirkereslcedésében (Beliczey-ut 9. szám), valamint 
' minden nagyobb dohánytözsdében. ' t 
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lel ügy ölök hiszti n k önökn ek. Hiszünk 
már évthedek óta. Ez az ország az 
egészség hona. Nem félünk semmitől, 
Bunkósbottal kergetjük ki a kolerát. 
Ezt a pár sort sem a félelem sajtolja 
ki belölünk, hanem inkább az epedő 
vágyakozás. Szerűínénk mar nemcsak 
az ételek ós Halok cimét fogyasztani, 
hanem valósággal jó is szeretnénk 
már lakni igazi ételből és szeretnők 
szomjunkat eloltani ha egyébbel nem, 
legalább nyiri vinkóval, de az aztán 
nyíri vinkó legyen, mert tudomásunk 
szerint még ezt az italt is hamisítva 
szokták forgalomba hozni. Hajdanában 
azokat a pékeket, a kik parányi zsemlét 
mertek sülni, fülüknél fogva szegezték 
boltjuk ajtajához. Barbárság volt. A 
mostani kor sokkal humánusabb, most, 
minél kisebb zsemlét süt a pék, annál 
hamarébb lesz törvényhatósági bizott-
sági és képviselő testületi tag. 

Mit szóljunk a mészáros és hentes 
ipartestület érdemes tagjairól ? Ne 
szóljunk semmit , mert ha kinyitjuk a 
szánkat , az lesz a következése, hogy 
árvaszéki dijnoksngra aspiráló sógorunk 
a legjobb igyekezel; és a legnagyobb 
eröfeszites dacára se fogja a kére 'mezett 
állást elnyerni. Hanem ha valaki meg 
akarná isméi ni ennek a fogalomnak 
lényégét : minden, annak meh-gt-n 
a jánl juk, hogy bújjék bt-l<> egy vir-hbe 
vagy szafaládóba, ennek a bőrében 
igazán van minden-

it uuh'isul aztán m mindenkori 
kormányok esztendönki it hivatalos és 
félhivatalos újságaikban iratnak hang-
zatos vezércikkeiül , a melyek előre 

mm 

ö szerette a z^iros falatokat, Mert fitozotus 
volt s a zsiros faiatokra j"t hihet inni Aki 
az ételben és iialb-in gyönyörűséget talál az 
filozofus ós cinikus, mert mar az ételben és 
italban is gyönyörűséget talál De most már 
Mária János nem filozófus, nem eszik, nem 
eszi a szalonnát, nom ül a hintaszékben, a 
fejét lógatja és oem a lábát, esak iszik és 
csak iszik. 

Vagyis szerelmes M. J Ebben külön-
bözik a fiioZofus a .szerelmestől s a szerel-
mes a cinikustól. Borzasztó volt ez a szere-
lem M. J.-nak. 

Sehogy sem tudta eltalálni az árát, 
Pedig minden áron meg akarta adni. Az ér-
tékére pedig fogalma sem volt. Azt hitte, 
hogy Van értéke. Nagyon sokra ber-süUe. 
vSznrnyÜHéges tisztelettel beszélt w fekete* 
üzenni Jannyal, kétségbeesett, ti a olykor-oly-
kor lopva beletekintett fekete tüzii szerűé 
nek esiliagos ékkevébe, mert még nagyon 
becsületei volt s rettegett, hogy nem tudj< 
eltalálni az árat. Hát még lm sajlms mosolyú 
ajkanuk harmateseppes rubiniját báintillu 
vagy ^Zobortermeteuek bárMmj'os pihegésu 
liliíunszalat értékelte hozzáértő széniének 
i'emegő ösztönéve). Kddig mindennek meg* 

lefestik milyen kitüaö lesz az uj 
tápszer- törvény. A kiegyezés óta nem 
volt még egyetlen egy földmivelésügyi 
és egyetlen belügymínister sem, a ki 
meg ne fürdött volna a dicséretek 
tömjén (üstjében azért, mert nagy 
kegyesen kilátásba helyezte ennek az 
országnak, hogy megcsinálja a tápszer-
törvényt, a mely egyszersmindenkorra 
véget vet az élelmiszer Hamisításnak. 

Ez a helyzet képe. 
A katonai ügyeket gondozó minis-

terek pedig minden esztendőnként 
telésirják a zsebkendőiket, hogy satnyul 
a magyar, ma holnap alig akad kato-
nánakvaló ember. Amikor aztán kisírták 
magukat, csodálkozva kérdezik, mi 
lehet ennek az oka. Minister urak nem 
áruljuk el az igazi okot, hanem aláza-
tosan kérjük, hogy a sorozó bizottsághoz 
állítsanak egy statislikust is és a katona 
orvosoknak tegyék kötelességükké, hogy 
minden sorozásra jelentkezőtől kérdezők 
meg : 

Mit eszik ön V 
Ekkor aztán megkapják a választ 

a r ra a kérdésre miért satnyul a magyar. 

— Ha tulozax. L'U d;er Pál, 
v.iro. unk egv ko\lis<!"l Iben áüó polcára 
hunví el. ViTafuintil e le) ¿ -án. Az i 
elhunyt csaladja nm( általános a | 
részvét. 

* 

— Óvodák megnyitása. Erfesit-
tetnek a szülök, hogy az ovodák s/,ept. -

; 1-én meenyitaltak es oda az óvóköteles 
gyermekek felvezethc tök és küldhetők. 

adta a/ árát. De mi az ára ennek a szem-
nek, ajaknak, termetnek?! 

Naî y Isten, meg kell oriifnie ! 
. , . És udvarolt nagy, szeles u'-szln-

sokkal, csillogó iíiz-rózsákat dobált feléje a 
b<*'kok sserepéjszakájából, merengő lendület-
tel kisirta bus szivének minden keservét, 
dühös neki bátorodással koszivünek aposzt-
rofálta a fekete tündért és kétségbeesett 
ötletességgel tőle kérte számon földi és föl-
döntúli üdvösségéi, így lett a cinikus Mária 
János mámoros lelkű trubuadur! 

IV. 

• . * S egyszer az a fekete szenűi 
daemon azt mondta Mária Jánosnak : »Pgyan 
kérem menjen a fenébe, ne lógjon a nyaka-
mon folyton, nem zh izmi maga, akinek nem 
jup«mja, ne vegye magara, rkíikülöm, ridí-
kiilom, letn'lo.m, hal [lersze, hogy utálom!" i 
Pmt. 

V. 

Mária János pedig hozamon!, ott elő-
vette Hrowringjat én miután fején találta a 
szöget azt lelőtte onnan. Ekkor mar diadal-
man órában úszott dremében feUriabitil es 
eMtk ezután igazította meg hirtelen szőke 

— Tanitóegyesületi közgyűlés* 
A szarvasi helyi tanítóegyesület szept.. 
1-én gyűlést tartott az ipariskola rajz-
termében, A -gyűlést Molnár János 
elnök nyitotta meg, arra kérve kartár-
sait, hogy a folytonos önképzés mellett 
az iskolán kivtil is lelkesedéssel fára-
dozz mik a nép mivel és érdekében. Be-
számolt az elnök a ¿Magyarországi 
TanitóteslLilétek Országos ¡Szövetségé-
nek közgyűléséről, nem különben az 
Eötvös-alap (országos segélyzö-egyesü-
let) közgyűléséről is. Tudomásul vette 
az egyesület, hogy a helyi tani tó-egye-
sület ajánlatára Moravcsik Dezső a 
kolozsvári, Simkovics Pál a budapesti 
tanítók házába vétetett fel s ozv. Sípos 
Lipótné 100 kor. segélyben részesig 
letett. Megbízta az egyesület az elnö-
köt, hogy az Országos Szövetség elnö-
kének a tanúsított buzgalmáért az 
egyesület részéről köszönetet és elis-
merést nyilvánítsa s az Eötvös-alap el-
nökségét keresse meg az iránt, hogy az: 
egyesület igazgató választmányának 
gyűléséről felvett jegyzökönyveket a 
helyi egyesülettel közölje. Az elnök 
indítványára az egyesület tanítói dal-
kar szervezéséi határozta s annak ve-
zetésére Rohoska Géza egyesületi tagot 
kérte fel, Egyéb kisebb ügyek elinté-
zése után Rohoska Géza egyesületi 
tag tartott előadást a kézügyesitö gya-
korlatokról, gyakorlatilag is meinutetva 
az I. 11. oszt. lananyagál vagy (50 db 
papírmunkában. A tanulságos előadás 
bizonyságot tett arról, hogy Rohoska 
Géza jártas feladatában s azt ügysze-
reteteltel es lelkesedéssel teljesiti. Lég-

frizuráját, mert hát M. J szőke volt és na-
gyon szép frizurát hordott, Es most már 
megint a régi volt, a regi cinikus s ezt 
hajtogatta : 

Hop ! Megvan. Tudom már az értékét. 
A fekete szemű lány is olyan értéktelen, 
mint a többi Földi hiúság. Szemének fekete 
gyém án I j a ham isi tván y, aj ká n ak rubin tja 
csalás, keblének márványa egyszerűen hum-
bug. Értéke semmi, Egy fillér se. 

Es megkérte sorrendben a szakácsné-
ját. Nagy lakadalmat csapott és meghívta 
násznagynak a Sorsot, A Sors elfo-
gadta u megtisztelést, fraccot öltött és gyö-
nyörű nászajándékkal kedveskedett: egy 
tölgyfarámába keretezett aforizmával> mely 
igy szól: «Minden filozófus elveszi a sza-
kácsnéját"« 

És Mária János megint sokat ül a lm> 
mezekben, megint havannát szi, megint eszi 
a zsíros falatokat, mert a zsiros falatokra 
jol esik az ital és az italra j*M esik, nagy un 
jut esik a r,úk. VI. 

. , . Nos ! és Mária Jánosok még min-
dig élnek, még akkor is élnek, ha meg is 
haltak. 

Ifj. lloiter Ferenc» 
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közelebbi gyűlését az egyesület oki 
16-án tártja, elő ád Ókul Konecsni Já-
nos, Pataki János, Kürtösi József és 
Rohoska Jenő egyesületi tagok jelent-
keztek. 

— Halálozás. A mult héten 
lialt el hosszas szenvedés után 68 
•éves korában, Msöpalaki Bosnyák 
Károly Gróf Gárolyi L^jos uradalmai-

•iiak jószág kormányzója. Az elhunyt 
20 év előtt Mitrowszky Wladimir gróf 
halász lelki gazdaságainak volt 18 éven 
át az intézője. 

— Iskola kerületek. Nem 
•csekély gondolt adott az ev, egyház 
vezetőségének, hogy az uj iskola fel-
állításával az iskolakerületeket helyesen 
beossza. Rohoska Géza, Ridegh János 
és Molnár János tanítók által vezetett 
iskolának szabad karul etet adott s igy 
azokba az egés^ város területéről irat-
kozhatnak. A többi iskolának helyhez 
kötött kerülete van. Ezentúl Rohoska 
Géza iskolájánál I. ÍL III. fiu- és leány, 
Ridegh János isk. IV. V. VI, leány, 
Molnár János isk. IV. V. VI. íiu osz-
tályok vannak elhelyezve. Ezen isko-
lákban tisztán magyar a tannyelv, a 
többiben is az, de a vallás és olvasás 
töt nyelven is vétetik elő. 

— Ongy tikosság. M á szár i 
György szeghalmi legény nagyon félt 
a katonai élettől. A mult héten meg-
kapta az értesítést, hogy szeptember-
ben sorozásra kell mennie. Nagyon 
megijedt ettől a legény. A három ke-
serves hosszú esztendőre gondolt. Mi-
vel más menekülő utat nem talált, 
szerdán délelőtt felakasztotta magát. 
Mire észrevették^ meghalt. 

— Ipariskolai beiratás. A köz-
ségi iparos tanonciskolában a beiratás 
szept. 4 és 11-én, vasárnap délután 
2—5 ig eszközöltetik. A későbben 
jelentkezők mulasztóknak jelentetnek 
be az iparhatóságnál. 

— Tanitöi dalkar. A szarvasi 
helyi tanító-egyesület szept 1-én tartott 
ülésén elhatározta egy tanítói dalkar 
szervezését. A dalkar szervezésére és 
vezetésére az egyesületnek egyik agilis 
tagját, Rohoska Géza tanítót kérte fel 
az egyesület. 

— Talált csecsemő. Egy 
halott íiucsecsemőt találtak mult hó 
30-án a hetivásár alkalmával egy sátor 
tövében az arrajárők. A rendőrség a 
halott csecsemőt a körházba szállította 
a lelketlen anya után pedig erélyes 
nyomozást indított, 

— Jóváhagyott alapszabály. A 
szarvasi iparos tanonciskola ifjúsági 
'egyesület alapszabályát az ipariskolai 

kir. főigazgatója jíváhagyta. Az egye-
sület a legközelebb megkezdi működését. 

— Tanoncközvetítés Az iparos 
tanon ctekö'ai ifjúsági egyesület tanonc-
közvetítő irodái J á r t fel. Azon szülök, 
akik gyermekeiket ipa ros vagy kereskedő 
pályára /»hajíjak adni, és azon keres-
kedők és iparosok, akiknek tanoncokra 
lenne szükségök, jelentsék be az 
i pa risko la igazgatóján ál. A k ö z ve ti té s 

esen ingyenes, 

Kis cukros. Szombaton .a „Kis 
cukros*4-!, Gauvaltnxk ezt a bájos kis 
munkáját adták. A darab kedves, okos 
és nagyon elmés, az emberri pedig 
éppenséggel érdekesek és mulatságosak. 
Azelőadásjóés szolid volt. Elragadó volt 
M* Turchányi Olgának az ő sugárzó, ki-
csattanó derűje ; .a többiek is Mariházy, 
Szentes, Margittay, Ujj. mi nd nyáj an 
szeretettel és értelemmel kövei lék a 
szerző szándékait és célzásait. 

Náni. Fol lin us Aurél ked ves 
„Náni"-ját láttuk vasárnap este. A 
Turchányi 0 'ga Nánija ulólérheletIen 
mintája minden hasonló al akii ásnak, 
nem a viselkedése külső komikumánál, 
hanem a gondolkodásának s beszédjé-
nek tudatos és szeretetreméltóan okos 
és mértéktartó humoránál fogva. Szen-
tes János könyvbe írni való jó öreg 
sváb volt. Madas István ügyesés ked-
ves szinésznek mutatkozott be. Mar-
gittay, Balogh, Ujj a szokott jók vol-
tak. 

Kuruzsló. Kedden Földes Imré-
nek hatalmas energiával megirt remek 
müvét a Kuruzslől mutatták be. A dia-
dalmas darab méltó előadásban került 
szinre. A címszerepben M ariház y Mik-
lóst láttuk. Keserű játékának megrázó 
ereje belemarkolt a szivekbe. Tompa 
Irma a társulat uj naivája kedves 
egyszerűséget hozott a színpadra. A 
többiekről : Madas, Tompa Béla, F. Ti-
bor Lóri, Margittay, Balogh szintén di-
csécettel emlékezhetünk meg. 

Lili. Szerdán a „Liliu-t ezt az 
örökszép darabot mutatta be a társu-
lat. A rendesnél nagyobb érdeklődés 
mellett lejátszott darab értékét, fényét 
első sorban Kassay Károlynak a ven-
dég fellépése adta meg, aki briltiáns 
játékával, precíz énekével megterem-
tette az igaz harmónia alapját. A Lili 
szerepét betöltő Tibor Lóri szintén 
őszinte sikert aratott, Sebestyén, Szen-
tes, Margittay, Madas elsőrangú alakí-
tást nyújtottak. 

Tatárjárás* Szerdán a „Tatár-
járás0 eperét te kerü rt szinre. Az elő-
adásnak mérsékelt s ke re vol t. A hely^ 
telen szereposztás erősen közrejátszott 
annak a bűvös hangulatnak megterem-
tésében, mivel a közönség az' előadást 
fogadta. A szereplök közül kivált Kas-
say Lőrén leije, amely kétségkívül a 
legkiválóbb, tökéletes alakításnak isme-
rendő el, Tibor Lóri énekszámával 
aratott sikert. Sebestyén Rózsika Mö-
gyoróssy önkéntese véghetetlenül bájos 
volt. Madas a tartalékom hadnagy sze-
repében kacagtatta meg a közönséget 
Tompa, Szentes, Sziklay kifogástalanul 
játszottak. 

. Koidusgrót Csütörtökön Leoti 
Victornak szép zen éj ü operettje 
a Koldusgróf került szinre. Az előadás 
ki?ső erőltetett tempóban folyt, tegyük 
hozzá, hogy az egész eröltetettségen 
belül az egyes színészek ellen nem 
igen lehet kifogást tenni, Kassain kí-
vül, ki gyönyörűt produkált, F. Tibor 
Lórii, Szentes Jánost, — ki majdnem 
extázisba hozta a közönséget — és 
Baloghot kell megemlít nünk ; Sebestvén 
Rózsika pedig ahol megjelenik, költé-
szetet jelent. Marjhízy Babi ennivalóan 
édes volt a kis Bogumil szerepében. 

Császár katonái. Ide kell Írnunk 
a magunk elragadtatásával szemben, 
hogy a „Császár katonái" nincs fogyat-
kozások nélkül. De ezek is megnyerik 
az embert, mert túlságos művészi be-
csülelességgel, vagy el nem kerülhető 
művészi szükséggel függnek össze. 
Jóász főhadnagyot Mariházy adta a 
bár modern és tartózkodó egyénisége 
nem tud egészen hozzáalakulni e sze-
rephez, viszont e tartózkodása sok 
méltóságot s a férfias-ága erős reliefet 
adott e szűkszavú katona tragédiának. 
Való b an művészi alakítást ny uj to tt 
Margittay (Szilassy kapitány) és sok 
finomsággal érvényesítette Tompa, Er-
zsike alakját. Mados, Tompa határozott 
sikerrel oldották meg kis szerepü-
ket. (S. A . > 

Hirdetmény. 
Szarvas község alólírott elöljárósága 

közhírré teszi, hogy a bikazugban levő 6 7 
hold heretermés 1910. évi szept hó 6-án 
(: Kedden:) délelőtt 9 órakor; 

a Cigányéri 11 hold és a Hanzus-féler 
8 hold heretermés pedig 1910, évi szept. 
hó 9-én ( : pénteken:) délelőtt 9 órakor a 
helyszínen megtartandó nyilvános árverésen 
készpénzfizetés mellett el fog adatni. 

Mely árverésekre a venni szándékozót 
ez uton is meghívatnak. 

Szarvas, 1910 szeptember 2, 
Áz elöljáróság nevében s 

KOLLÁR LAJOS KOVÁCSJÁNÖfr 
főjegyző. 
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Hirdetmény. 
Szarvas nagyközség alólirott elöljárói 

;az lööb. évi XXII. t.—cz. §-ának rendelke-
zéséhez képest ezennel közhirré teszi, hogy 
a z 1911-iki évre összeállító tt községi köz-
yénztár-, kórház és ápoldai alap-, közműve-
lődési alap éz közmunka alap pénztár 
¿költségvetési előirányzata folyó év szept, 
.5—tői 19-ig bezárólag terjedő 15 napon át 
3. községházán közszemlére van kitéve. 

Ezen költségelőirányzatok a községi 
számvevőnél a hiv talos órák alatt megte-
kinthetők, s az ellen az észrevételek a fenti 
batáridőn belül beadhatók. 

Szarvas, 1910. évi szeptember hó 3-án 
Az elöljáróság nevében : 

JKOLÁR LAJOS KOVÁCS JÁNOS 
főjegyző. 

Í0 
í (n rá 4 

Özv. idb. Komi óvsz ky Jánosiié 
. ker. 146 bsz. házában 2 utcai és 

egy előszoba, konyha, éléskamra és 
faskamra folyó év október 1 tői bérbe 

müőrás a Bucik-föle házban 
ó r a-j a v i t ó üzletet nyitott. 

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

%cis&no. 
A mélyen tisztelt hölgyközönség pár 
ioló figyelmébe ajánlja magát 

Fabriczy Mariska 
fésül őnő 

Lakásom ; Félsziget utca 51 szám. 

Van szerencsém a nagyérdemű 
Icözönség b. tudomására adni, hogy 
ihelyben özv. Leszich Kálmánné 

órás és ékszerész 
üzletét átvettem 

házban s a mái kor igé-
nyeinek m e g í e l e l ö e n berendeztem, 
amiért is kerem a nagy közönség b. 
pártogását tisztelettel 

órás-ékszerész. 

A fö utcán egy külön bejáratú 
¿utcai bútorozott szoba kiadó. 

á kiadóban« 

Atóliro't Szarvas nagyközség elöljáró-
sága ezennel közhirré teszi, miszerint a^ök 
a szőlős gazdák akik a borital adóra vonat-
kozó 1892. XV. t. cz. 3 §-a szerint szeszes 
italok kimérésével vagy kis mértékben való 
elárusitásával nem foglalkoznak, nyilt közsé-
gekben abban a kedvezményben részesülnek, 
hogy a saját termésű boraikból házi szükség-
letre szánt bormennyiség után italad') tejében 
bor után 6 kor. 70 fillér bor mást és szőlő 
cefre után pedig 5 kor. 40 fillért adót 
fizetnek. 

Akik tehát házi fogyasztás számára 
biztosított ke Ivezményre igényt tartanak, azt 
folyó évi szeptember hő 15-ig illetve ha a 
szüret előbb kezdődnék meg a szüret kezde-
téig a községi elöljáróságnál bejelenteni 
tartoznak, A bejelentés élő szóval teendő 
meg, melyben megjelölendő a szőlő birtok 
terjedelme, a házi fogyasztásra szánt bor 
évi átlagos mennyisége, a t:rmés mennyisége 

Us a nagyban/ 50 literen felüli/ való eladásra 
szánt bormenyiséget hektoliterekben kifejezve, 
Szarvason, 191.0 évi augusztus hó 12-én 

Az elöljáróság nevében: 
KttNIfr Hö'ös s. k, KgvIqs Jígiqs s. k 

gyző. biró. 

FeUiivds. 

S'arvas nagyközség elöljárósága részé-
ről alólirottak ezennel felhívjuk az iskola 
köteles gyermekek szüleit, hogy hz 1904, 
szeptember hó X-tő! 1896. év szeptember 
hó 1-től 1890. év szeptember hó 1 ig szüle-
tett illetve 6—14 év közöttiiskola köteles 
gyermekeiket folyó év szeptembe 1—10 kö-
zötti napokon annál is inkább beírassák, mi-
után ezen felhívás már intésül tekintik, és a 
fenti határidő alatt be nem iratkozott gyer-
mekek szülői atörvény értélmében legszigo-
rúbban fognakbüntettetni. 

Kutönösen feUnvjuk á szülők figyelmét 
hogy ezentúl az iskolába való beiratásra 
külön figyelmeztetve vagy idézés által felhi-
va nem lesznek, tehát azon körülmény hogy 
felhívást nem kaptak, a bírság kirovásánál 
figyelembe nem fog vétetni, 

Szarvason, 1910. évi aug. hó 12. 
Az elöljáróság nevében : 

Bépcny Persctcs di^ Kovács £&m*0 s. k, 
jegyző. 

Lapunk nyomdájának könyv 
kötészetében égy Ügyés fiu Üite-
téssol könyvkötő tanulónak fel-
vétetik, o ó o o o 

Szarvas község elöljárósága ez utón is 
közhirré teszi, hogy a békéscsabai állami 
mértékhitelesitő hivatal tisztviselője a mérté-
kek és mérő eszközök időszakos hitelesítését 
Szarvas községben folyo évi augusztus 22. 
napjától fogja végezni szeptember hó 24. 
napjáig bezárólag, A hitelesítés helyéül a 
községháza udvarán levő, eddig is mérték-
hitelesítésre, használt helyiség jelöltetik kL 

Minthogy az időszakos hitelesitésben 
való részvétel az 1907 évi V. t-cz.-beii 
megszabott törvényes kötelesség, melynek, 
elmulasztása az idézett törvénycikk 32, §-a 
szerint 200 koronáig, visszaesés esetében 
pedig 8 napig terjedhető elzárással és 400 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-
tendő, - figyelmezteti az elöljáróság a lakos-
ságot, hogy az időszakos hitelesítésben 
mindazon felek tartoznak részt venni, a kik 
a közforgalomban mértékeket és mérőeszkö-
zöket használnak, tekintet nélkül arra, hogy 
a hitelesítésre előzetesen jelentkeztek-e vagy 
sem. 

A hitelesités sorrendjére, úgyszintén & 
hitelesítési eljárásra vonatkozólag részletes 
felvilágosítást nyújtanak a községházán és 
a község utcáin kiragasztott hirdetmények. 

Szarva*, 1010. évi julius hó 28. 
Az elöljáróság nevében: 

Kollár Lajos s. k. Kovács János s. k. 
főjegyző. 

Alólirott községi elöljáróság ezennel 
közhirré teszi, hogy a vásári és piaci hely-
pénzszedési jog 1910 szeptember I -tol 1913 
augusztus 3 l-ig terjedő 3 évre 1910. évi 
augusztus hó 13-án d, e, 10 órakor fog a 
községháza tanácstermében nyilvános szóbei 
árverés utján bérbe adatni. 

A kikiáltási ár a képviselőtestület 
182/1910, kgy, sz. határozatával 2000 koro. 
nában lett megállapítva s ezen az alapon 
elért eredmény egy évi bérösszegnek fog 
tekintetni. 

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százaléka, 
vagyis 200 korona teendő le készpénzben, 
mely összeg az első félévi bérbe fog betudatnw 

Bérlő köteles félévi haszonbéri összeget 
készpénzletétéi, telekkönyvi bekebelezéssel 
vagy pedig az elöljáróság bírálata szerint 
elfogadható két egyetemlegesen kötelezett 
készfizető kezessel biztosítani, 

A jóváhagyott részletes árverési felté-
telek a községi főjegyzői irodában a hivatalos 
órák alatt naponként megtekinthetők. 

Kelt Szarvason, 1910. é a julius hó 29-én 
Az elöljáróság nevében: 

s, k. Kovács János s. k. » • . . • — • 

m. 
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A mezőtúri határban 100 kisholdas bir-
tok uj cserepes tanya-épültet, istálló s egyébb 
gazdaségi melIeképületekkel jutányos áron 
eladó. Vevők jelentkezzenek De lhenyi Bélíríáí 

Özv. Tájber Gusziávné Airnö há?a 
eladó, esetleg egy 4 szobás és egy 
2 szobás lakás a megfelelő mellék-
helyiségekkel haszonbérbe kiadó. 

Értekezni lehet POHL KÁROLY 
községi számvevővel. 

Egy elscjangu biztosító társulat, 
amely minden biztosítási ágra 
kiterjed, keres iioynököketBékós-
vánnegye összes községeiben. 

Cím a kiadó híva taJban. 

ckceinstra és haaoölő borbajolcra, neveze-tesen ha nedvesedő helyeket vajjy kérgesedést idéznek elő, nagyon hal Zuckcr-félo szabail, gyógyszappan, ámbár ezen b;tjok> ál minden Köiiiaiiényuk ku>őtt azo vos tanácsát V\ kell kérni» Azon soksz rft> tapaszt Uatbö!, melyei aa orvosok és betegek egész serege szerzeit, me. állapít-ható, hogy a Zuckor-fíSlo szabad. gyógy-tóappan $ lê ioub eiUbcn az mial éttyhltí a VíS..keleRBéget, )ia a vâ lug kréms'zcrü hab — a használati utasítás szerint alkalmazva — a mosa-kodás uidti ê y ideig a megfelelő hrlyen marad. Értől ííhg ugyímis, Jif#gy a baj által cUajzoít cs elhaló borrcszecskék 1 hu.l;anak cs e?zel slz erős viszketem tet okozó bpi inger r nyhfiMon, a bőrmec-uju ás át elomo.ditlasoék ós a Zuckcr-félo szab. gyógy szappant hosszabb ideig hav/nálünk, ren-atien hamarpjan lehdmiik a bor legfelső rétege és egy ujf egészséges, gyenge bőr keletkezik utána. Ev.t czélszerü egy kívű óan jó és cjiyhHő, dc nem túlságosan zsírozó bő krémmel ho szabb' ideig kenni, mig különleges kezelésre tt bKé íncs szük-ség. Erre legalkalmasabb a Zuck -̂lcrcmo. 
Rendeléseknél figyeljünk a következő különb-

.V-.:, ,.v v • . ¡vv ' »v* 
<. -v » > " --

Zuckcr szab* 35%»os gyógy szappanja 
a leghathatósabb és a legnagyobb. £ g y dirab ára 2.50 kor. 

Zuckcr szab. Í5 f l /o -os gyógyszappalijá-
n a k hatása és niennyUégc valamivel gyöngébb. 
Darabja 1 kor* 

Ehhez vatő a Z u c k o ^ - k r ő m e (nem zsírozó), 
valamennyi bőr krém gyöngye. Egy tubus ára 
2.50 kor., kis tubus- 1.25 kor. 

Minden gyógyszer tarban, drogériában, Ulatszerkereskcdésbcn slb. kapható. Figyel-
jünk azonban * kizárólag általunk has7nált eredeti 
csomagolásra és ne engedjünk rábeszélésnek, hogy 
értéktelen szappanokat sózzanak nyakunkba 
¿v A Zuckcr szabad, gryó̂ yszappant éS a Zuck otukrémot nem pótolja semmi. 

aphatö : 
zöturon: Göllner Hugó gyrfgysy.er-

I árábwn. 

r 

Cin} a ki 

V a r r ó g é p , 
k e r é k p á r e s 
b e S z Ő gQ p 

Tudomására hr.zr m 
a. n é. kí^fíi,-
ségnek, miszerint 
S í a* v a s o n aa 
Á r p ^ d szá l loda * -
•éj. ü e t é b e n Ifj 
Kovácsik Károly tir 
íübzciu/.lcte müiüt, ^ / ú í ^ m ^ m ^ m ^ m m 
amai kor igényciiRk ^ K K K K t H OYitöttan), 
o megfelelő o amelyben elsőrendű 

Singer és különféle szerkezetű elsőrendű Német ffflfc 
cs Magyar gyártmányú gépeket tartok raktáron, a 
melyeket o l c s ó árban kedves ö részletfizetés 
mellett árusítok. 
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M o w* Mi i j d ío Var rógcp j ó s á g á é r t 
5 - tő l 10 évi j ó t á l l á s t Vállalok, 

ha n e v e « e t t idő a l a t t a gép h i b á s a n dol- $ 
goziia, kö te lezem m a g a m a t a z t d í j t a l a n u l 
m e g j a v í t a n i . 

Minden fajtájú varrógép, kerékpár és beszélőgép 
a l k a t r é s z e k e t is tartok r a k t á r o n , ügy szintén ne-
vezett gépek j a v í t á s á t is elfogadcm és azokat saját 
műhelyemben 8?ak£ze iüen k i j av í tom. 
^ Géphimzésben és szabászatban a vevők ingyenes 
alapos oktatást nyernek. 
A n. é, közönség 1). párt-
fogását kéri tisztelettel 

a> -M 4<ü 

cl) Hü 
(3) ti 

CO N O > 
uj W 

E) £ őr en dii g y á r< má n y ok ! 

Kgy aclng (5 fillér. — Toiirísladobox 12 adaggal, 
zsebben k fnvHinm'n bordbuló alakban 80 fillír. 

Kiráriduiásckcn, sport-IciífáHn, l^c!t,jabrlatekcn kitlino fizolgálatot tesz. 
Bái mely vízben oldva kiíünö limonádét ad. 

K í m l i : t* Mii 1:>Z I líKO ^ C ^ y / v i í M Kttbui 
1 5 — 2 5 Kíi1»1K "ii: ^ j t ^ i - o ^ i i ' f c ^ ( ó ^ f O Í é t ó u m r n ( ] l Sza iv í i sod , 

wwwasasaa 
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Elsőrangú szabás és munka jutányos árak 

iétUmúbtU nál 
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teljesen uj üzleti : 

és egy 

szabadkézből 

— Cim a kiadóban. 

Húszár A. 
lak ás, bútorozott szoba, üzlethelyiség 
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-ela-
dási és hirdetési irodája, BúdapeSt , 
Zri i>yi-ötcza I. ¿re&ban? p a l o 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 czéira külön 
nformatiós osztálya van. Vala&zM-

Legmegbizhatóbl) vállalat. Első 
rangú aj ¿illatok. 

Lisztek olcsó árakon Naponta friss kenyér, elesatö. 

A mélyen tisztelt közönség szíves tudomására 
hozom, hogy kitűnő zamatu Guba gyöngy, Jáva mocca 
kávéim most érkeztek. Az idény előre haladta foly-
tán ásvány, gyógy vizeket leszállított áron. Legjobb 
szoba padló mázokat, linoleumot, festékeket, ecseteket, 
meszelőt, lehetőleg olcsóbban árusítom. 

Egyben ajánlom fűszer, gyarmat áruk, csemege, 
vegyes árucikeimet bevásárlási forrásul, a nagy kö-
zönség szives pártfogását kér 

kitűnő tisztelettel : 

Egy ügyes fiu t a n u 1 ó u 1 felvétetik. 

StoIIwerck és Suchard csokoládék. Bonbonok 
cukorkák. 
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Gyoma SZARVAS. Kondoros, 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-

czipok müizléssel 
készíttetnek el. 

u czip^S-ziizIct .(az Árpád bazár-helyiségben), a hol a. 

müizléssel készített modern szabású czipök kapha'ók. 

9 

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

lönös gonddal és kléssel készíttetnek el, 
és francia szakismerettel dolgozom, miután a ar7 an 

mány 
• Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

* 

óztam a 'ezipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam* 

Ti&zt-a .£ f i 3} o sí) c S n ) o d % r t ) n j ü o k a a z i r á o y Q l V e r i } . 
Kérem: a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
Czipiáz 

Önt! 

legjobb gummisarkok, 
^krémek, selyemfiizők 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatók-

Lúdtalpbetét laragásáí 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezből kaphatók-

Jó meghallgatom és elhiszem ha vesz: 
azokból az illatszerekből melyek 
LITAUSZKY PÁL fodrász üzletének 
kirakatában láthatók. 

.szabadkézből 

jütáijyoS ároi) 

— Cím a kiadóban. — 

] 880-ban. Telefon szám : 16. 

S A M U E L A D O L F 
l • r U 

m u a n Y A S 0 N , B e l i c z e v u t 9. szám. S 

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

eszközöltetnek. 

3 

„Szarvas és Vidéke" kiadóhivatala. 
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