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F 5 
Istenitéletként harsog végig 

Európán a felzudult nemietek csata-
kiáltása. A békés idők ragyogó kultu-
ráju nemzetei állig fegyverben öltö-
zötten a világtörténelem példátlanul 
monumentális mérkőzését vívják. Fegy-
ver és ragály irtja az embereket s 
prédára les a telhetetlen gyomrú Ín-
ség is. Mint a legborzalmasabb föld-
indulás és végítélet tör a virágzó fa l -
vakra, városokra a háború romboló 
veszedelme. Eljöttek a legválságosabb 
pillanatok, mikor gyerekifjak is fegy-

ognak s idős, viharedzett férfi-
együtt viszik a csatatérre fiatal 

életőket. Beállott - a legszörnyüsége-
sebb karvarodás. Végsőkig elszánt 
nemzetek küzdenek létérdekeikért a 
zsarnoksággal szemben, fegyverre 
magyar! Értéke, súlya van van a te 
fegyverednek. Rettenthetlen bátorsá-
god legendás fénnyel, ragyogó dicső-
séggel övezi a nemzet homlokát. És 
ha a legrettenetenetesebb háború túl-
világi borzalmai után áldásos béke 
fogja beheggeszteni a sok millió se-
bet, legyen a magyar nép, a ma-
gyar haza tekintélyben, emberméltó-
ságban és jólétben magasan álló s 
erényekben messze tündöklő. Fegy-
verre magyar! Vidd utolsó csepp vé-
redet is a csatasikra, hol jövendődet 
irja a világtörténelem ! . . 

hirt a közönségnek, 39 éves életkorig 
lévő katonakötelezettek szólittattak fegyverbe 
kiknek csütörtökön már Nagyváradon kellelt 
jelentkezniük, A pályaudvar ismét szokatla-
nul megelevenedett s a megrázó jelenetek 
sem hiányoztak, hiszen már idősebb férfiak 
többszörös családapák voltak jörészben a 
távozók. De azérí bátran, büszke önérzettel 
keltek útra, hiszen a haza hivja őket a csa-
tatérre. Sükség van a legutólsó katonára is. 
Nagy napok, döntő jelentőségű pillanatok 
előtt állunk. 

Iftöi 

i&iDét új &«b«Sü(tfk jö 
Az elmúlt héten ismét több sebesült katona 

jött Szarvasra. Néhányan közülök, kik egye-
nesen ' a hartérről jöttek, a korházba let-
tek internálva megfigyelés végett, tekintet-
tel a lappangó koleraveszedelemre. Ami de-
rék orvosaink bámulatos gondos és ritka szak-
avatottsággai végzett kezelése következté-
ben még a súlyosabban sérültek is feltűnő 
gyorsan .szedik össze' magokat. Hősies ön-
feláldozás az, amit a mi orvosaink visznek 
véghez a sebesülték érdekében. 

Háborús iQOzgaltoak. 
, Ujabb mozgalmasságot keltett Szarva-

son a keddi doboíás, mely újabb behívásról -

Bármily ellenszenvesek legyenek is je-
lenleg előttünk az angolok, a népszerű fo-
otball-játékról mégsem . tudnak lemondani 
ami ifjaink. Sőt a főgimnázium tornacsarno-
kának udvarán, a már felgyógyult vitézek is 
néki állanak és. neigy _ h^yg í .;rüg[ákL_a,r,hátaí--
mas bőrlapdát. Derék katonáinknak annyira 
életeleme a viadal, hogy ha jelenleg nem 
kélhetnek szuronyrohamra, legalább a foot-
ball-lapdán rúgnak egynehányat. A napokban 
különben lefényképezték a tornacsarnoki se-
besülteket is. 

KatoQátók cáfolata. 

A tornacsarnoki sebesültek kosztolásá-
ról olyan hirek kerültek forgalomba, mintha 
az ottaniak ellátása túlságos takarékos és 
gyenge lenne. Ezen híresztelés követkézté 
ben a tornacsarnoki katonák nevében meg-
jelent szerkesztőnk előtt két bajtársuk névleg 
Korporál Morár Pál és Varga Márton s kér-
ték annak közlését, hogy a tornacsarnoki el-
látás, koszt ellen nemcsak semmi kifogásuk 
nincs, de ellenkezőleg egytől-egyig oly kitű-
nőnek találják azt, hogy a leghálásabb elis-
merésöket és köszönetüket fejezhetik ki azok 
iránt, akik ily figyelmes és bőkezű ellátásban 
részesitik őket. Minden egyébb híresztelés 
téves információn alapul. Ily elragadtatással 
"nyilatkozott a kitűnő ellátásról a többi kö-
zött Szecsei Ferencz őrmester, Ivan Slavicek 
őrvezető, Kocsis József, Fazekas Lajos, ZIó-
kas Vasilj stb. gyalogos közlegények. Szíves 
örömmel hozzuk e- cáfolatot mert evvel is 
igazolhatjuk azt, hogy az önfeláldozó mun-
kát végző „Vörös Kereszt Egylet" nemhogy 
megrovást érdemelne, de minden méltányos 
érzésű - ember a legteljesebb elismerés hang-
ján szólhat azokról a gyöngéd női kezekről 
melyek annyi derék harcos fájdalmát enyhí-
tették s tették kedvessé és örökre emlékeze-
tessé a nálunk tartózkodó beteg katonák itt-.. 

A szarvasi tanítóképző hadba vonult 
ifjainak egyike irta barátaihoz az alábbi, me-
leg érzéssel teli, levelet: " " „ 

Levél otthonról. Mióta eltávoztam a 
szarvasi tanítóképző-intézet; fehérre meszelt 
falai közzül és bucsut vettem társaimtól, kik' 
között kimondhatatlan jól éreztem magam, 
azóta busán, elfogódva nézek a távol ködébe 
és 'hullatom ti ikon könnyeim, miket a távol-* 
lét keserve fakaszt szememből. Óh én oda-
hagyott boldog óráim, édes emlékeim, mire 
visszatérek, nem-e fognak azok elhervadni, 
elhalványulni az aláhulló, dércsípte sárgult 
levelek módjára ! Fájó lelkem elmereng itt 
az 'erdőben, s mig tekintetem a nap b á -
gyadt fényén révedez, képzeletem messze, 
messze szárnyal, el a délibábos Alföldre, 
hova, mint valami delej vonz a sok kedves 
emlékrH-Sziyem^^nelege^ 
forró köny rengedez. Barátok! Á legmagasz-
tosabb kötelesség hívott el tőletek: megvé-
deni szép hazám, melyet szivem, minden; 
dobbanásával forrón imádok, szeretek ! Sej-
telmes álom átvarázsolt abba a régi, dicső-
korba, amikor a harci riadó bátorító hangja, 
a hősi csatazaj tette elszánttá a haza fiait. 
Itthon maradok egy rövid ideig. Addig b ú -
csúzom a szülő falumtól annak fenyveseitől. 
Megnézem jól felhőkbe burkolódzó hegyeit, 
a fölöttük szálló büszke kőszáli sas t ; had 
tépjen még meg az erdő bozótja, hadd néz-
zem még meg az áfonya sápadt bokrait, a 
lombja vesztett fák kietlen á g a i t . . . 'Megyek 
lefelé a hegyi uton, le a kristályvizü csör-
gedező forráshoz, lehajolok, belemártom a 
kendőm, hadd ragadja el reszkető kezemből 
egy sebes forgó, hadd vigye, kergesse é& : 

sodorja üzenetként a szürke Tisza felé, az 
én édes jó barátimhoz . . . Fiuk ! adjátok: 
át üdvözletem a szelid Körözs vizének, a 
partjait őrző. nádszálaknak. Jertek, nyújtsa-
tok jobbot, hadd ujuljanak fel multam b o l -
dog órái, bohó ö t l e t e i . . . Jertek! Én me-
gyek, messze-messze, odaadni utolsó lehe-
letemet is édes hazámmér t ! . . Isten veletek 1... 

Havas Pál. 
~ * 

Adományok az Izr. tanácsterem sebesültjel 
részére. k 

Sárkány Imréné: óra, gyertyatartó. Bolza Puszi 
és Minka grófnők : I könyv Dr. Fisbeitiné,, Kerényiné,. 
Bartos Pál> Özv, Grim Jakabné, Dr. Glásnerné, Gróf 
Bölza Pál Kásái Györgyné Grósz Mórné Silberstein-
Füiőpné, Sinkó Gyula: tészta. Dr. Glasner Adolf: 

.56 kor. katonák élelmezésére. Sábel Józsefné : 2 pok-
róc, 2 ing, 2 alsónadrág,5 pár zokni. Lőwy Simónné: 
14 kávé, .28 kalács Pödáhi Mártöri: íevélpapir, 1 
kenyér, szalonná, Deütsch'eschmiedt Andrásné: 14 , 
kávé uzsoriha Silbersteinné;: vaj. SzőllÓsi Mártonné: 
1 tál tészta. Brachna Lajosné: 1 teászürő; Mikolay 



SZAKVAS ÉS VIDÉKE 1914. október 25. 

Mihályné : egy tálca sütemény. Grim Mór: 1 
3 stárf szalonna. Dr. Haviárné: 16 liter gyűjtött bor, 
Kerényiné: pogácsa. Dr. Fisbeinné; tepertős pogácsa 
Robitsek Sománé: 1 kosár szilva. Szrnka Jánosné : 
alma, dió. Krsnyák jánosné : kenyér szalonna. Krs-
nyák Jánosné : 1 kosár alma, Grösz Franczi: Szemső 
Marika, Grim Mórné ; cigaretta. Koijyecsnyiné i 1 
karina tej. Péteri Józseb 9 nagy kalács. Dr. Fisbeinné : 
szalonna, hagyma. Perczel Tercsike: Dr. Dércziné ; 
uzsonna. Kerényiné : 4 ing, 6 alsóruha. Grim Mór : 
fehérnemű, Pokománciiné : gyűjtött ruhából 12, ing, 
11 alsóruha, 12 lepedő. 

— Ár Iparcsárnökbot, Qt* Bolza Pál uzsonna, 
10 pár komót cipő, Bai*tos Pálné 1 paplan, alma, pogá-
csa, Bartók Istvánné méz, Gyebnár György né méz, 
Krajesövics János tészta, Michalecz Jánosné tészta, 
özv. Melis Lajosné cigaretta, kávé, cukor fuszekli, 
Brunner Györgyné szalonna, túró, Filip Mihályné 
tej, Kényeg Jánosné tej> özv. Lavatka Gusztá.vné po-
gácsa, szivar. Podani Márton kenyér, szalonna, .le-
vélpapír, Lukes Ilona cukor, cigaretta, Kicska Hermin 
cukor, tea, Krajcsi Mihályné, fehérnemű, özv. Csicsely 
Jánosné pogácsa, fánk, túrós lepény, birsalma, Szcsin-
ka J< Jánosné, tej, cukor, özv. Demcsák Jánosné bab, 
szalonna, tej, türülköző, Hageter Jolán paplan, 2 hu-
zat, Bretz Berta fásliky Fábríczi György 1 tábla szap-
pan, 6 fásli, 2 türülköző, 12 sarkos kendő, Tóth Mi-
hályné cigaretta, Boros Zzuzsi sütemény, Liszka Gyula 
1 üveg méz, Hanó Pál tej* Vitális János 12 drb. könyv. 

—r. A Vöröskereszt Egylet szarvasi 
javára ezen a héten a következő pénzadományök 
folytak be: Id. Kiss M. Mihály 1000, Czinkoczky 
György 100, Pribelszky Pál biró 50, Dr. Liszka 
Nándorné és Liszka Gyula koszorú megváltás fejé-
ben 30, Bácskai Izidor és Réthy Vilmosné 20 • 20, 
Zuberecz' Pál és Czinkoczky János esküdt 10-10, 
Simon János és Delhányi Béla 2—2 korona. 

H I R E 
— Felhívás. Felsőbb utasítás 

tán értesiti az elöljáróság a nagyérdemű kö-
zönséget, hogy az országos Hadsegélyző 
Bizottság ruházati albizottságának értesítése 
szerint a hádba vonult katonák meleg ruhá-
val a lehető legteljesebben el vannak látva, 
e /helyett a Hósapka és érmelégitőben van 
még igen nagy hiány. Felkéri ennélfogva 
a z elöljáróság a nagyérdemű közönséget, 
hogy a hósapkákat és érmelegitőket minél 
nagyobb számban kötni és a Hadsegélyző 
hivatalnak Budapest Váczi-utca, 38. szám alá 
közvetlenül elküldeni szíveskedjenek. A harc-
térre közvetlenül beküldött ily tárgyak techni-
kai akadály folytán legtöbbször nem érkez-
nek a helyükre éz okból célszerű azt a 
Hadsegélyző hivatal utján küldeni. 

. Szarvason, 1914. évi október hó 22. 
Kollár Lajos Kiss György 

bíró. 

- — Kérelem. Közeledik a halottak em-
lékezetének kegyeletes napja, mikor szeret-
teinknek sirhalmait virágokkal szoktuk el-
halmozni. A kegyelet maga is virág, a sze-
retetnek a virága, A hazafias lelkek támoga-
tására szoruló mostani nehéz napokban ke-
gyeletünk minden virágát s a virág minden 
értékét a haza oltárára kell áldoznunk, Azért 
igen kérem a mi hazafias közönségünket, 
hogy ez évben szeretteink sirhalmára szánt 
virágok értékét a Vörös Kerest céljaira for-
dítani kegyeskednék. E hazafias kérelem 
megértőinek adományai helyi lapjainkban 
közöltetni fognak. Szarvas 1914. október 23. 

Sz/rmsy L Árpád 
a Vörös Kereszt szarvasi fiókjának elnöke. 

• — Tb. szolgabírói kinevezés. Kéry 
Gyula főispán dr. Valkovszky György szarvasi 
járásbeli gyakornokot tiszteletbeli szolgabi-
róvá* nevezte ki. 

— előléptetés. A szarvasi 0 „ 
bíróság egyik érdemes, rokonszenves tiszt-
viselőjét, Melis István szolgabírót a IX-ik 
fizetési osztályba léptették elő. A nagyon is 
megérdemelt előléptetéshez őszintén gratu-
lálunk; 

— Megszűnt a szarvasi koleravesze-
delem. Községünkről a szorongó aggodal-
mat keltő koleraveszedelem elhúzódott. Dr. 

Déri Henrik járásorvos erélyes és gyors in-
tézkedései gátat vetettek a retteget ragálynak, 
A koleraeset folytán elrendelt zárlat kedden 
véget ért. Ujabb betegedés nem fordult elő, 
ami nagy megny ugvására szolgált mindenkinek. 

— Fizetik az adót szaporán, A pénz-
ügyigazgató kimutatása szerint az elmúlt 
szeptember hóban több adó gyűlt be, mint 
a mult év ugyanezen havában. íme, a gaz-
dagsági helyzet mégsem lehet olyan agályos, 
mint amilyennek gondoltuk ? 

— Megyeblzottsági tagválasztás. De-
cember hó - 7-én ugy Szarvason, mint Békés-
szentandráson' megyebizottsági tagválasztás 
lesz. Az előbbi helyen Kiszely Pál, az utóbbi 
helyen Dr. Hajas József elhalálozása folytán. 
A választási elnök Szarvason Dr. Mázor 
Elemér ügyvéd* Békésszentandráson pedig 
Ludvig János takarékpénztári vezérigazgató 
lesz, 

— Szántalpak szállítása a hadsereg-
nek. Az aradi Kereskedelmi és Iparkamara 
ezúton is felhívja azokat az iparosokat, akik 
a hadsereg számára szántalpakat óhajtanának 
szállítani, erre irányuló szándékukat a kama-
ránál haladéktalanul jelentsék be. A szántal-
pak mintáját megkaphatják. 

— Novemberi esküdtek. A novemberi 
esküdtszéki ciklus esküdtbiráinak kisorsolása 
megtörténvén, Szarvasról a következők let-
tek kijelölve : Roszik Máté földmives, Grimm 
Mór magánzó, Brauner György gazdálkodó, 
Fehér József mészáros, id. Kovácsik Károly 
kereskedő Eddig három bünügy van tárgya-
lásra tűzve melyek nov. 2-án, 3-án, 4-én 
és 5-én kerülnek sorra. 

Hazafias ünnepély. Nagyon ne-
mes célú és mindenképen pártolást érdemlő 
hazafias ünnepélyt rendez az áll. polg. le-
ányiskola nov. 8-án,^d. u. VaS órakor a le-
ányiskolái tornacsarnokban. A növendékek 
közreműködésével előadandó gazdag műsor 
csupa kedves számokat tartalmaz. Belépti 
díj egy korona s a bevétel a szarvasi „Vö-
röskereszt egyesület ¿es a hadbavonultak hát-
ramaradottal javára lesz fordítva, épen ezért 
minden felülfizetést igaz köszönettel fogad 
a rendezőség. Számozatlan helyek lesznek s 
jegyeket az előadás inapján d. u. 3-órától 
válthatni a pénztárnál. 

— Adományi Egy szarvasi nemes 
lelkű urnő özv. Sárkány. Ferencné párnát, 
fehér huzattal és azojikivül lepedőket ado-
mányozött a beteg katonák számára. Nemes 
áldozatkészsége követésre méltó. 

— Szirti sasi lőttek Szarvason. 
Fejedelmi madár került teritékre Szarvason 
az elmúlt pénteken, gróf Bolza Pál „Pepi"-
kertjében. Egy szépen fejlett szirti sast sike-
rült lelőni az ottaniaknak. A ludnagyságu, 
sötét barna tollazatú madár az Északi-Kár-
pátok és Erdély hegyvidékének lakója. Ugy 
látszik, hogy a máramarosi havasokból ki-
zavarta a betörő muszka had dühös ágyú-
zása s mint menekült kerülhetett ő is hoz-
zánk. Nálunk azonban épen nem részesült 
valami szívélyes fogadtatásban. Gróf Bolza 
Pál a tanítóképzőnek ajándékozta a hatalma-
san fejlett madarát, melyet az intézet termé-
szetrajzi gyűjteménye számára kitömetnek. 

— Rosszul áll az állategészségügy Is. 
A közigazgatási bizottság legutóbbi Ülésén 
a megyei főorvos jelèntëse szerint nagyon 
kedvezőtlenek az állategészségügyi viszonyok. 
Á ragadás száj- és körömfájás különösért ve-
szedelmes módon terjed tova. 

— Hol készítik a legdivatosabb 
ruhákat ? Özv. Valent Jenőnénéi, ki Deák 
Ferene-utcá 112 házszám alatt igen mérsé-
kelt áron, kitűnő állású, teljesen modern 
mintájú női ruhákat varr gyorsan és pontosan. 

— Olcsó birsalma bT katonák-
n a k . Kitűnő minőségű birsalma és naspolya 
kapható, igen jutányos áron, Sal Károly ké-
ményseprő mester házánál. 

— I s m é t megnyílik a Pável-téle 
sütöde. Szarvas legelső sütődéje, a Pável 
József-féle, e héten ismét megnyílik özv. VI-
tálné házában hol kitűnő és olcsó kenyeret 
lehet majd kapni. 

•rrs** 

3 tornacsarnok ucbarán. 
. . . Öszi verőfény, enyhe napsütéssel 
Az udvaron sétáló katonák 
Gyógyul a seb s már várják tettrekészen. 
A dicsőséget termő uj csatát. 

Lombhullató vén fának nekidülve 
Levelet olvas bús arcú legény, 
Kopott mundérján könny pereg alája, . . . 
A hir sebet üt vérező szivén . 

írják hazulról, csendes kis fa luból : 
„Nem vár már otthon édes jó anyád, 
Nagy útra kélt, jóságos, drága arca 
A csillagok között mosolyg reád" 

Lombhullató, vén fának nekidülve, 
Arcát fedi egy elárvult legény, 
Hulló levél a könnyét eltakarja, 
Úgy siratja az elmúlást szegény! , . . 

K* B 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
S. C. Önnek szintén le kell fizetnie a 2 ko-

ronát a hadbavonulók hátramaradottal javára, há azt 
akarja, liögy versét közöljük. 

D. Q. Mit küld be nekünk égy tucat harci 
riadót ? Ha van kurázsija, mutassa meg inkább a 
muszkáknak átkozottul gyarló verseit. A kritikát tu-
dom elhúznák önön a csípős kancsukával. 

Tyrteus: Erős, egészséges ifjú létére néni 
szégyenli magát ithon csavarogni s zavaros asszo-
ciáciörá valló verseket firkáin! ? Menjen inkáb a 
szerbek ellen ott majd megtanulhatja az időmérté-
kes versélést. 

Felhívja az elöljáróság az 1878. évtől ' 
1890. évig született népfelkelésre kötelezet-
tek közül azokat, a kik a sorozó, vagy ve-
gyes felülvizsgáló bizottság által 1913. év 
végéig fegyverképtelennek osztályoztattak, 
vagy később felülvizsgálat utján a hadsereg, 
a honvédség, vagy a csendőrség köteléké- _ 
bői elbocsájtattak, a község elöljáróságánál • 
azonnal, legkésőbb 1914. évi október hó 
28-ikáig összeírás végett jelentkezzenek, te-
kintet nélkül arra, vájjon Szarvason avagy 
másutt birnak községi illetőséggel. 

A netán birtokban levő igazolványi 
könyv magával hozandó. 

A népfelkelési bemutató szemle határ-
ideje annak idején hirdettetni fog. 

A ki a behivási parancsnak meg nem * 
felel, azt karhatalommal vezetik elő és a 
törvény teljes szigorával büntetik. 

" Kelt Szarvason, 1914. évi október hő 
20-ik napján. . . Á községi elöljáróság. ' 
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Hirdetmény, 
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3z. rendelete értelmében közhírré té-' 

1. Azt, aki vészhírt kohol, vagy 
valótlan vészhírt terjeszt, vagy: 

2., valakinek megsebesülését, ha-
lálát vagy ellenséges fogságba esését 
állitja, híreszteli anélkül, hogy az adat 
valódiságáról hivatalos közlésből vagy 

i •m 
:W9 ! 

pár cipo A Üorofia 
pár cipő vwia 

Óriási nagy vétel folytán, a legújabb 
rfasonban szállít az alólirt "cég 2 p á r ur i 
• és 2 pár nöi — fűzős — cipőt, barna, 
vagy fekete szintén erős szegezett bőrtalp-
pal szám vagy centiméterekben kifejezett 
nagyság szerint. — 4 pár cipőt csak 9 ko-

r o n a utánvéttel szállít. 

S. STROCH KRAKAU (Austrie.) 
cipőáruháza. Krakowska 29—136. n. 

.Meg nem felelés esetén kicserélem vagy a pénzt 
visszaküldöm, 11—12 

kétséget kizáró jnás módon meggyő-
ződést szerzett "volna, vagy : 

3., egyéb oly hirt közöl, kohol, 
vagy olyan álhirt terjeszt, amely al-
kalmas arra, hogy a Iakossag körében 
félelmet vagy ijedelmet költsön, kihá-
gás miatt 15 napig terjedhető elzá-
rással és 200 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel lesz a járási főszol-
gabíró ur által megbüntetve. 

i. évi XXI, t.-c. 39. § - a alapján 
közhírré tétetik, hogy a vármegyei legtöbb 
adót fizetők 1915. évi névjegyzéke össze-
állittatott. A névjegyzék a főjegyző hivatalos 
helyiségében közszemlére van kitéve s az a , 
hivatalos órák alatt megtekinthető. 

Szarvason, 1914. évi október hó 23. 
Az elöljáróság nevében: 

ár Lajos s, k. f(iss M. György s. k. 
főjegyző. t. 

t 

m 

Ezelőtt: <5 rósz Árn?io Fia 

z a r t f a S . $ Be l i c^V-ú t . 
N 

íLaptulajdonos : ÖZV. SÁMUEL ADOLFNÉ. 
Kiadó: DR. SÁMUEL ANDOR. 

ű janija ujonan és dúsan berendezett arany-, ezüst- és 
' » ékszeráru, továbbá valódi és china-ezüst evőeszköz 
és dísztárgyak raktárát. t 
V 
n e s z és becserél magas áron bármilyen mennyiségben 
v töredék arány- és ezüst árut, brillantot és gyémántot. 

Nagy választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és 
hárfáharang ütő inga órákban, látszerészeti cikkek-

ben és tajtékárukban. 

igner^qgQszerSinfit/ SudipaK 

Hegedű, kitűnő liangu, remekül kidolgozott, dömboru Sta-
nerforma, tokkal, vonóval, 16 drb. felszereléssel csak 12 kor. 
Finomabb 20 és 30 kor. 

Gordonka, igen jó minőségű, nagy erős hangú, finoman 
kidolgozva, csak 30 kor. egész finom kivitelben 40 koronától 100 
koronáig. 

Cimbalom, remek, erőshangu, gyönyörű kivitelben 160 ko-
ronától tOÖ koronáig. Keveset használt cimbalmok állandóan rak-

Fuvol*, igen jó minőségű, billentyűkkel, rézékitmény-
nyel csak 8 kor. Kezdőknnk különösen ajánlható. Hangverseny-
fuvolák 15 koronától feljebb. 

Harmónium, hatalmas orgonahangu, remek kiállítású 160 
koronától 600 koronáig. Használt harmóniumok állandóan raktáron. 

PrlmclUrm, finom kivitelben, kitűnő hangú, teljes felsze-
reléssel együtt Csak 16 korona. Ugyanez finomabb [kivitelben 20 
koronától 100 koronáig. 
Ha rendelésnél e lapra E hangszerek eredeti ki-
hivatkozik, 10 külön- vitelben kizárólag csakis 
féle kedves és meglepő országszerte elismert elsőrendű hangszer- és be-

ajándéktárgyat kap. «é lőgép különlegességek áruházában fcaph?^ 

Lemezujdonságok: A vén cigány, Horvátlány, Bötfkém 
Szibill, Furlana, Húzzad csak, Azt Ígérted, Alispán lánya. Darabja 
2 korona 50 fillér. 

Gltárcitera. Kottaismeret nélkül bárki azonnal játszhat 
rajta. Igen csinos kiállítású és rendkívül kellemes liangu. Ara 
kottával és felszereléssel 16 korona. 

Okarina. A fuvolához hasonló* rendkívül kellemes hangja 
van. Kezelése egyszerű. Az utasítás által bárki azonnal játszhat 
rajta. Ára 1, 2 és 3 korona. 

Gyermekbegedü. Valódi hurokkal felszerelve, tokkal, vo-
nóval és gyantával, bármely nagyságban csak 5 korona. Tanulás 
céljára igen alkalmas. 

JogáMZéiárógatői Kezdőknek különösen ajálnható. Gyönyörű, 
mélábus hangú, 5 billentyűvel, nyelvgéppel csak 16 kor. Finomabb 
6 billentyűvel 20 korona, 

Gaodarézirombiia. A hangverseny „réztrombita* igen köny-
nyen fujható, 20 primhangot és 4 kisérő akkordot foglal magá-
ban. Finom kiviterben 6 korona. 

ii Kérjen a saját érdekében 
ingyen és bérmentve fény-
képes hangszerárjegyzéket. 
Figyeljen a Wágner névre, 

máshoz ne tévedjen.. 
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kané i t különös bánságul* és telesük van 
a ruhafes tés és 

* «_ i cs 

: t a , 

m u 

f é r f i . - , n ő i - é s 

a , t e l j e © 

y 

kelmefestő ós 
•oegvtisxtiíp 

intézőiét 

a kgtöl?élet«scbtöTt bármilyen an?agból 

festetnek és fis*tilaíttak. Qvás*«seíeknél ruhák 24 óra alatt . 

I Értésére adom a nagyközönség-
I. nek, hogy helyben, Gróf Csáky 
I Albin-utca 97. szám alatt 

T Ű Z I F A - ÉS 
nyitottam, 

• 

aktáron tártok nagy 
mennyiségben I. osztályú 
tűzifát felvágva és kü-
lönböző minőségű szenét 
Egész napon át házhoz is 
szállítok a legjutányosabb 

ár és pontos kiszolgálás mellett. 

Kérem a közönség pártfogását. 
Kiváló tisztelettel 

DEÁK JÁNOSNÉ. 
2 - 3 

K ö B O G É S, H D R U T , 
rekedtség, elnyálkásodás és szamárköhögés 

aise r- n j e l l k a r a n j c l l á k a t 

a „ 3 fenyővel1' 

közjegyzőileg hitelesített bizonyít-
vány orvosoktól és mágnásoktői. 

3 0 f i i t D o b o z a 6 0 f i l l é r . 

minden gyógyszertárban 
é t minden drogériában; 60—120 

KoIozsvári jogi vizsgákra. 
• 

m ó d o n előkészít Dr . P o l c z R e z S ő 
jogi szemináriuma és 

jogalkalmazást tanító intézete. 
K o l o z s v á r . 

vizsga ra 
rövid idő alatt eredményre vezető 27—85 

Kossuth L. u. 35. 
Telefon szám 828. 

SZARVAS. 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-

czipők müizléssel 
készíttetnek el. 

E l S ő r e o d ü c z i p ^ S z ű z I f t (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból müizíéasel készített modern szabású czipők kaphatók. 

Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) kii 

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 

T i S z t a , fiQOiQ i Q o d e r o n j ú Q k a a z i r á o y c l v e u ) . 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
Czip<£z l w £ t c r . 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfűzők" 

minden színben, 

nagy választékban kaphatók' 

eszközlöm, úgyszintén 

parafagyökér 
és remezből kaphatók-

- f Y-M'- ^Ü: V - -r V 
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