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A kereskedelmi ügynökök jogi állásának 
szabályozatlan volta Magyarország fejlődő keres-
delim életében annyi visszásságot teremtett, ho^v 
az állapot Iio\ a tovább tűrhetetlenné lesz s a 
viszonyok orvoslása égető szükséggé vált. 

A kereskedelem fejletlen korszakában s a 
közlekedési viszonyok zsenge korában a közve-
títő kereskedelemnek még alárendelt jelentősége 
van s ebhez képest a kereskedelmi ügynököknak 
nem ju t figyelemreméltó szerep a kereskedelmi 
forgalomban. A fejlődéssel ez a szerep arányo-
san uő, s ma már nem luhefc tagadni, hogy a 
kereskedelmi ügynökök egy lüktető, egészséges 
kereskedelemnek egyik legfontosabb tényezőjét 
képezik. 

Nincs a kereskedelmi forgalomnak az az 
ága, melyben a termelő és fogyasztó, az eladó 
és vevő közti ügyletek létrehozásánál kereske-
delmi ügynök ne működnék közre. Különösen 
fontos ez a szerep abban az esetben, a hol az 
ügyleteket részletfizetésre kötik. A részletügyle-
tek — ezek maguk is még szabályozó törvényre 
várnak — túlnyomó részben kereskedelmi ügy-
nökök közvetítésével jönnek létre. 

Csak nem h i b eteti en, és m égis ugy van, 
hogy a kereskedelmi forgalom ilyen fontos té-
nyezőjének jogi állása máig sincs szabályozva, 
pe4dig ez ügy az eladónak, mint a vevőnek, 
mind pedig magának az ügynöknek sok esetben 
kiszámitbatlan sérelmére szolgál. 

Miben áll ez a sérelem ? A dolog igen rendelő levélben és mások az ellen-megrendelő 
egyszerű. I levélben. Az eladó már most hajlandó a szálli-

A kereskedelmi ügynököket általában az tásra s a megrendelést nyugtázza. Ekkor észre-
eladó szokta alkalmazni arra a czélra, hogy ve-
vöket szerezzen, megrendeléseket gyűjtsön. Erre 
a czélra ellátja öt egy kereskedelmi meghatal-
mazott minden attribútumával, mégis azzal a 
lényeges külömbsvg^el. hogy az ügynök által 
küzvetitett ügy 1 e11 effektuálását magának fenn-
tartja, vagyis kiköti magának, hogy az ügyle-
tet tetszése szerint teljet.iti, vagy visszautasít ja. 
A külömhség tehát ügynök és meghatalmazott 
között az, hogy az ügynök csak közvetíti az 
ügy lelet, a meghatalmazott ellenben megköti. 
E szerint akkor, mikor az ügvnök a vevőtől 
az aláirt megrendelő levelet átveszi s az ellen 
megrendelő jegyet átadja ; az ügylet még nincs 
megkötve. Megkötve csak akkor lesz, ha az 
ügynök a megrendelő levelet az eladóhoz jut-
tatts, s az eladó a vevői: értesiti, hogy az ügy- gukról e kárt elhárítani, hogy a megrendelő 

a vevő s rögtön tiltakozik. Az eladó azon-
ban nem tudja, hányadán van, hogy vájjon 
az ügynök becsapta-e őt, vagy a vevő egysze-
rűen megbánta-e az ügyletet? Az eladó tehát 
ragaszkodik az ügylethez és kész a per. Gyak-
ran a visszásságok csak a fizetés idején tűnnek 
ki, mert az ügynök kedvezőbb fizetési feltétele-
ket biztozitotx a vevőnek, mint a minők a meg-
rendelő levélben foglalhatnak. 

Az előadottak már magukban foglalják e 
visszásságok káros következményeit. Hol a vevő 
hol az eladó lesz pernyertes : az ügynök gyak-
ran bűnvádi eljárás alá kerül, persze a legtöbb-
ször mái* csak akkor, midőn az egyik vagy 
líiásik fél súlyos veszteséget szenvedett. 

Az e.adók tgy ideig ugy ig\ ekéztek ma 

letet elfogadja, 
Tudnivaló már most, hogy az ügynökök 

rendszerint nincsennek fix fizetéssel alkalmazva 
hanem csupán jutalékra, A közvetített és effek-
tuáli ügyletek után meghatározott províziót kap. 
Ez az ügynököket arra készteti, hogy fíinek-
fának ajánlják áruikat és hogy gyakran nem 
a legtisztább módon iparkodjanak a vevőt meg-
rendelésre birni. Gryakoii eset az is, hogy a 
vevő „m biarjco" aláírja a megrendelő levelet 
s az ügynök azután, hogy mentül nagyobb ju-
talékot kapjon, a valódi megrendelésnél sok-
kal ta nagyobb összegű megrendelést ir be a 
megrendelő levélbe és igy juttat ja azt az eladó-
hoz. Gyakran a fizetési feltételek mások ameg-

It'vélhe bevették azt a pontot mely szerint csakis 
az bír jcghatálylyal, a mi a vevő által aláirt 
megrendelő levélben foglaltatik. Egy ideig a 
judikatura is elfoglalta ezt az álláspontot, s a 
vevők egymásután vesztették el a pereket Az-
után egyszerre megfordult a koczka. Az igaz-
ságszolgáltatás arra a meggyőződésre jutott, hogy 

on az eladókat a jóhiszemű vevőkkel 
szemben minden ok nélkül dédelgeti. S most 
már figyelembe veszik mindazokat M külön ki-
kötéseket, melyeket a vevő az ügynökkel -léte-
sített, melyekről azonban az eladónak tudomása 
nincs. E szerint most az eladó van súlyos hát-
rányban, mert teljesen ki van szolgáltatva az 
esetleg lelkiismeretlen ügynök üzelmeinek. 

Tul vagyunk a farsangon. A bohócz estéllyel be-
fejeztük, az idei hálákat. — Kár, hogy publikumunk 
nem 'érdeklődött a mai bál -iránt és hogy a többi bálá-
kon rendesen ott lévő szép leányaink közül jó néhá-
nyan hon maradtak. Az estély mégis sikerültnek mond-
ható, mert ha nem is volt sok leány, volt annál több 
szép fiatal asszony, kde az otthon maraáf leányokat p6 
tolták, kik szívesen jó kedvvel tánczoltak és kik e te 
kin tétben az esfélyt sikerültté tették. 

De nem értjük kisasszonyaink honmaradását! Más-
kor mindenféle bolondságot megnéznek, minden mulat-
ságom részt vesznek és mo*t hogy az ifjak időt áldoz-
tak, csakhogy egy kellemes est édes emlékét biztosít-
sák "a szarvasi publikumnak, a midőn arról volt szó^ 
hogy az ifjaknak az egész farsang alatti fáradozásait 
azok, akiknek leginkább kellene, eljövetelükkel és je-
lenlétükkel hálálják meg, akkor a nás bá akar. végig* 
táuczoló kisasszonyok ^épen otfchor maradnák ! így 
tették lehetetlenné a szép terv, a jó eszme, az újdon-
ság sikeres keresztülvitelét. — Igazán érdekes és kü-
lönös, hogy a mikor az ifjúság nem chablone-szerü, 
hanem valami uj és szép dolgot óhatt produkálni, hogy 
a midőn oly mulatságot akarnak ret dezni, a hol nem-
csak a lábak mozognak, a hol nem folyton ránezoinak, 
hanem <a hol a szellem működéséről, iLulatcato előadás 

megtartásáról van szó, hogy éppen akkor feledkezik 
meg a báli rendes hölgyközönség azon chablonszerü 
szokásáról, hogy minden bálba, minden mulatságba el-

Nem tudjuk eléggé elitélni ezen eljárásukat, bár 
sejtjük, hogy mindannyian készek a kifogássá], hogy 
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mindannyian menteni tudják távolmaradásukat. — Es 
épen ez a baj, hogy a legcsekélyebb okot is elegendő-
nek találják némelyek a meg nem jelenésre és nem 
tekintik azt, hogy azon ifjak, a kiktől más mulatságon 
megkövetelik, hogy őket szórakoztassák és hogy velük 
egész mulatságon foglalkozzanak, ugyanezen ifjak fára-
doztak és hogy első sorban kisasszonyaink részére, a 
bálainkat látogató publikum szárakoztatására rendelték 
ez estélyfc. 

Hát nem éreznek Ónok, tisztelt hon maradottak 
semmiféle lelkifurdalást azért, mert igy negligálták az 
ifjak fáradozásait? ! Hisz Ónok tartoznak az ifjaknak, 
Önöknek a rendezőkkel szemben lerovandó kötelezett-
ségeik vannak és a -ok tánczolíatásért:, mulaitatásért 
ez a hála, ez a köszönet, hogy mikor az ifjak mulat-
ságot rendeznek, akkor c^rben hagyják őket?! . . 

A közönség csekély sztfma volt az oka, hogy a 
ianyzót csak Vt tíz órakor lehetett megkezdeni és ak-
koi is még csi.k 13 leány volt jelen. — Isten tudja, 
hogy mi volt i hiba; annyi azonban bizonyos, hogy az 
i g á i magyaros jókedv hit nyzott. — De nem is csoda, 
ha a fentiek uüán a fáradságot nem kimélö rendezők-
nek él ment a kod vök! II le-ve dehogy mente i ; a íán-
ezo intik cseké.y száma us a nagy deficit miatt meg 
seu jött. Ezt i ¿után meg kellett erezniük a jelenlévő 
tánizoshöiiuek is, a mennyiben keveset tauczoltak ésj 

a hangulat meglehetősen nyomott vo l t . . . Lám, lám 
milyen nagy baj az, ha a kisasszonyok otthon marad-
nak ! 

Egyébként a bohócz-estély programmja igen esi-
nosan volt összeállitva; az egyes számok azonban las-
san követték egymást. Azt hisszük sokkal helyesebb 
lett volna zz egészet egyfolytában előadni. — Igy a 
közoeség is többet élvezhetett volna és a rendezőknek 
sem kellett volna annyit szaladgálniok és fárad ózni ok. 
- De meg, hogy a rendezők folyton kimentek és az 
öltözőben tanácskoztak, volt az oka, hogy éjfél előtt a 
tánezosnők a tánezosok elfoglaltsága miatt csak édes-
keveset tánczolhattak és minth.ogy az előadás is csak 
vontatva halad t előre, egyúttal unalmaskodtak is. — 
•Különben az unalom talán azon közönynek és fásult-
ságnak is tulaj donithaló, melyet a publikum egy része 
az előadás alatt tanúsíthatott. — Hej-hej, csak falu 
maradunk mi Szarvas! . . .. 

Tagadhatatlan, hogy a programm miuden egyes 
száma megkaczag tatta, jó kedvre hangolta a jelenlévők 
leo-nagyobb részét; bár az első szám után keveset re-
méltünk a sikerben. — Ugyanis a t. körüljáró hordár, 
vagy mi az ördög volt, hatalmas két plakáton gyenge 
viczczeket próbált bevétetni a publikummal ; — de so-
kan lefőztük a bácsit, mert hát — egynehány áldozat 
kivételével — nem olvastuk el, hiába kínálta. 

Sokkal sikerültebb dolgoka adott elő az ügyesen 
maszkírozott két bohócz, Schiff Jenő és Jeszenszky 
Elek. — Mindketten derekasan hozzáláttak, hogy a 
közönséget jó kedvben tartsák és czéljuk sikerült is 
és inig Schiff Jer.ő, mint kucséber szavalt és pumpolta 
a '„nagyságos" urakat, addig Jeszenszky Elek a kis* 



Mindezen visszásságokon csak egy mód 
segitliet: a törvényhozás utján a kereskedelmi 
törvénynek a kereskedelmi meghatalmazottakra 
vonatkozó szakaszait a kereskedelmi ügynö-
kökre ki kell terjeszteni. Csak igy remélhető 
kereskedelmi forgalom tisztái-ága, biztonsága és 
egészséges irányban való fejlődése. A jelenlegi 
gyakran tág lelkiismeretű ügynökök helyébe ily 
módon egy megbízható, öntudatos és önérzetes 
osztály fog lépni, a mely a kereskedelemnek 
nemcsak fontos tényezőjévé, hanem múlhatatlan 
előfeltételévé fog válni. Ebben az irányban a 
mozgalom a jószágvilág körében már meg is 
indult, s a tavalyi XI. jogászgyülés ily irány-
ban foglalt állást. 

Kívánatos, hogy az ige mihamarabb testté 
váljon, s a törvényhozás teljesítse kötelességét. 

Dénes Bernát. 

A független szocziálisták vezére egy nagyzási hó-
bortban szenvedő, tanulatlan, de magáról sokat képzelő 
többszörös fővárosi háziúr, Tárkonyi István, * kinek 
kövér termete, vérmes arcza rögtön elárulja, hogy sej-
telme sincs az igazi nyomorról. 

Cze< ;1 édi földműves volt, a földjét eladta s a bosz-
niai hadjárat idején lovakat szállított a hadsereg ré-
szére oből megszedte magát. 

JL tapestre költözve, itt telekspekulációra adta 
fejét, m kifolyólag erőszakos durva természete miatt 
a ható . fokka l számtalan összeütközése támadt s töb-
bek köz itt egy izben a bíróság megsértése miatt 1000 
forint pénzbüntetésre ítélték. Később pöcegödör-t,is/.titó 
vállalkozó lett s egy ideig a postakocsikhoz is ő állí-
totta a szükséges löanyagot. Mikor igy vagyona nieg-
növekedutt, házakat vett mogának s nyugalomba vonult. 
Míg azelőtt alkalmazottait a legrosszabbul fizette és a 
legnyomorultabb bánásmódban részesítette, mint háziúr 
azzal tűnt ki, hogy nagyrészt munkád emberekből álló 
lakóit, ha azok a házbért pontosan fizetni nem tudták 
él idején is könyörtelenül az ntczára dobatta. 

Különféle vállalkozásai közben sűrűn érintkezett 
alíöldi földmivesekkel, kik, ha Budapestre jöttek fel? 

Tárkonyi n ál találtak lakást. Mikor ezek .között 4—5 
év előtt a szoGziátizmijs erősen kezdett terjedni, Vár-
konyi is megismerkedett általuk a szociáldemokrata párt 
tanaival és ambiczíója, hírnévre és szereplésre vágyó-
dása bevitte öt a szoczíálista pártba, hol ezeket kielé-
gíteni remélte. I t t mindjárt bizalmatlan tekintettel szem-
lélték a háziúr elvtársat, de mikor látták, hogy az al-
földi földművesek között széles körű összeköttetései 
vaunak, kissé tágabb szerepkört engedtek neki. De 
Yárkonyi csakhamar nyűg lett a párt nyakán s szaba-
dulni óhajtottak tőle, mert a durva, erőszakos, nyers 

modorhoz nagy fokú tudatlanság is járult. Tárkony* 
sokat olvasott ugyan, de képzettségé nem iévén, az ol-
vasottakat nem birU megemészteni s igy minduntalan 
lehetetlennél lehetetlenebb ideákkal állt elő, melyeket 
a párt állal meg akart valósittatni. 

Igy tübbeiv között, miután a párt programjában a 
fokozatos adórendszer is benn van. Váfkouyi »¡dolgo-
zott egy adójavaslatoí, mely szerint, a kinek 70.000 
forint jövedelme van, jövedelmének 100 százalékát, va-
gyis egész jövedelmét köteles legyen adóba fizetni s 
igy akarta meggátolni a vagyonszerzésre való törekvé-
seket.. A furcsa javaslatot persze egyhangúlag vissza-
utasitották s Várkonyinak tudtára adták, hogy műkö-
dése a pártra nézve éppenséggel nem kívánatos. Var-
konyi látva, hogy becsvágyát itt lei nem elégítheti, dü-
hösen megtámadta előbbi elvtársait, miért is a két év 
előtt megtartott országos kongresszus őt. a pártból ki-
zárta. 

Yárkonyi ekkor .alapította a „Földmivelő* czimü 
anarkista lapot dr. Schmidt; Jenővel, az ideális anar-
kisták vezérével. 

B lapban aztán akadálytalanul folytatta izgatásait 
s utóbb már nem is annyira izgatott, mint lázított 

A mikor már Zemplénben, Szabolcsban, S z a l m á i -

ban nagy eredményeket ért el, elérkezettnek tartotta 
az időt, hogy uj kongresszust hívjon egybe. Először 
Adán akarta megtartani, de az ottani hatóságok nem 
engedték meg, tehát Czegléden tartotta meg. I t t már, 
előtérbe lépett Schmitt Jenő ur ; ki nagy beszédet tar-
tott a szocziáldeniükráczia ellen s dicsőítette az anarkiz-
must. Jelen volt itt Ivasics Péter nyűg. miniszteri ta, 
nácsos is, a ki itt véli: működési teret találni tevékeny-
ségének 

Yárkonyi és Schmilt Jenő dr. indítványára elha-
tározta a kongresszus, hogy végleg elszakad a s-ocziál, 
demokrácziától, mivel ez csak uj uralmat akar a mos-
tani helyett s ezután á független szoczíálista párt ne-
vet veszi föl. Igy nevezik ugyanis magukat külföldön 
az anarkisták. Meg is -állapították rögtön Schmitt dr 
indítványa alapján a párt programmját s elhatározta 
egy uj politikai lapnak kiadásilt „Uralom nélkül" czim 
alatt s ennek szerkesztőjévé Schmitt Jenő drt. válasz-
tották, inig a földmivelő továbbra is gazdasági kérdé-
sekkel foglalkozik. 

Yárkonyi ellenezte Schmitt dr. megválasztását, 
mert nem tkart más vezért törni maga mellett Az 
„Uralom nélkiil" e miatt nem jött létre s Yárkonyi is 
inét egyedül állt a mozgalom élén. 

Az alatt a .másfél év alatt, inig Yárkonyi Szabolcs, 
Szatmár- és Zemplénmegye lakosságát fanatizálta., a 
hatóságok valósággal megmagyarázhatatlan és érthetet-
len elnézéssel viseltettek iránta. 

Bár a szabolcsmegyei birtokosok több izben tettek 
pauaszt Várkonyi izgatásai miatt, egyetlen sajtópört 
sem kapott s fizetett izgatói szabadon utazhattak bár-
hova. Ezért a szoczíalisták azt állitottáic róla, hogj 
fizetett felbujtó. 

Csak most, mikor már a szabolcsmegyei mozga-

lom valóságos zendiiléssé fajult, kapott Yárkonyi négy 
sajtópört, csak most kezdték öt és lapját üldözni. 

Budapest. 

Smí 
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asszonyok körül forgolódzott, árulta a völegi nyfogókat 
és helyes mimikájával, ügyes productiöival és mókáira! 
magára vonta a figyelmet. 

A zongora kíséret mellett előadott macskaduette-t 
pompásan adták elő Di\ Mázor Elemér és Saskó Samu; 
csupán az volt a baj, hogy csak azok hallhatták, kik 
közvetlenül mellette állottak. — De ennek is megvolt 
az oka,, mert hisz az álarcs gyöngitetttí a hangot^ m e -
részt meg olyan nagy lárma volt, hogy ha álarcz nél 
ktil adták volna is elő, a távolabb állók «lekor sem 
hallhatták volna. — Azolc természetesen, kik közvetle-
nül az előadók mellett állottak, élveztek és minden-
esetre meg kellett elégedve lenniük a duettel. 

A quartette már gyengébb volt- még a pódium 
mellett állók sem hallhattak egyebei, mint a „macska" 
előadását — Kis teremben és nagy csendben, illetve 
nem ily lármában, minden bizonnyal a programmnak 
ezen száma is élvezetes, lett volna. 

Közben a medvetánczoHató medvéjével együtt 
igen jól adta szerepét, — Saskó Samu igaz művészet-
tel futta, a csimpolyát, a medve bácsi azonban, ugy-
látszott, hogy elszégyelte magát, mert hamarosan ki-
mentek, bár a kszönség jó része még nem is látta e 
mutatványt. 

Természetesen a programm egyik legérdekesebb 
és leglátványosabb száma veit a lipcsei csata. Nagyon 
okos gondolat volt, Meg is lett a hatása, jóllehet az 
elsütött ágyuk (felfuvolt hólyagok) lármáját nem sirás, 
Iianem jóizü nevetés követte. A csata megkezdése előtt 
Dr, Sziráczky János és Huszerl Sándor vitatkoztak, a 
kik azután le is adtak egy-két jó vicczet 

JSm kis derültséget keltett a gólya bácsi által 

hozott ikrek; csak azt nem tudta a gólyánk, hogy 
ennyi ember előtt kit ajándékozzon meg a pólyás ba-
bákkal? 

A programm utolsó száma Carneval eltemettetése 
volt. A banda mely a gyászindulót futta, Adámy Rezső 
ügyes vezetése mellett egy néhányszor körüljárta a 
táucztermet, majd Nagy László tartott a gyászbeszédet 
és vigasztalta a kesergőket. 

Mar V2 egyre jart az idő mire a hosszú prog_ 
ramm véget ért, mely eltekintve attól, hogy oly lassan 
haladt előre, igen ügyes csinos dolog volt és a rende-
zők, különösen pedig Adámy Bezső, Saskó Samu és 
Salacz Ferencz fáradozását és leleményességét dieuniék 

Éjfél után jobb Kedv mellett kezdődén a íáucz 
é's folyt reggelig. — Kisasszonyaink, kik a bohóczesté--
lyeri kivétel nélkül miudunnyian pon.ipasau ürztek ki, 
vígan tánczoHak és fáradhatatlanok voltak ; — de a 
fiatalok sem voltak restek és a bánatukra emlékeztető 
diőnagysiigu gyémántgyűrűket zsebrevágva, tánczoltak 
vigan kedvvé), — majd pedig a tánezosnőknek i m s 
ibolyacsokrokkal kedveskedtek. 

A jelen volt leányok névsora a következő: 
Bakó Margit (Bévavrinya), Balog Eta (Budapest) 

Benka nővérek, Borsi ts nővérek, Gliristopli Lóri (Csa-
ba c^üd), Darabos nővérek (Szentaudrás), üérczy Ella, 
Eszes Ilonka, Orosz IPrancziska, Hutiray Berta (Szent« 
andrás), Keresztény Olga (Szentandrí" ), Konstantint 
vics Szidi, Lavatka Ilona, Szeiws Jolán, Srein Matild, 
és Zlinszky Kózsi. 

ífl. J. 

Minthogy Bék ^m^gye fiai részt vettek az akkori 
összes csatákban; tehát nekünk a szabadsághősök utó-
dainak illő, hogy a dicsőségteljes de gyászos küzdelem-
ből az erre vonatkozó adatokat az enyészettől megment-
sük, melyekhez méltán sorozhatók a hazafias költemé-
nyek s az ezen kori népdalok is, a midőn a nép haza-
szeretetének s a szabadság utáni vágyainak legszebb 
ékességét dalaiba foglalta. 

Szarvason is volt egy könyvnyomda, mely kiválő-
lag a népköltészeti termékek közrebocsátásával foglal-
kozott. Ez Réthy Lipót nyomdája volt, a melynek szép-
irodalmi termékei a közerkölcsre csak jótékonyan ha-
tottak s fórra dal mi kiáltványai országszerte terjedtek 
el, a miért a nyomda tulajdonosa később a hatalom ál-
tal üldözve is lett. 

És a míg a Eranczia honban (1848. február ha. 
vában) a midf'n a királyi trónt a nép nyilvánosan el-
égetve, az égő tüzet körül állva forradalm i dallal élesz-
teite, s ezt énekelte: Rajta, ra j ta! hisz fénye e szék-
nek, ugy bem adhat melegei tinéktek . . . dőljön a rosz 
álljon a mi jó fenhangozzuk : r e v o l u t i o / ' — addig 
Magyarországban csak a h a z a s z e r e t e t lángját lo-
bogtatták, a nép szive telve lévén a bonszeretet és sza-
badságérzet tisztaforrásaíval, A nép dalaiban — irja 
Békémm-gye krónikása 1848—49-ről — csak a nemes 
felhevülés és lelkesedén fénysugarait árasztotta szét; 
ezekben forró hasas- eretet, honfiúi kötelességérzet, a 
harc/ok dicsőségeire lelkesült vágyak áradtak el, s még 
a szerelmi dalokban is a szelidség, lágyság, a küzdel-
mek lelkesítő hatásához alakultak át például a követ-
kező hangulatteljes dal szövege bizonyítja ezt; . . 
„Könnyeimnek zrporából tenger lett — mert elhagyott 
az én rózsám engemet — elment a hazát védeni — 
talán vissza sem fog térni — sohasem. — Haj ! de hi-
szem a jó Istent, egykoron — visszatér majd győze-

lemmel szabadon — a mikor visz menyegzőre 
akkor örömömbe — elegeu — Lányok, lányok, marad-
jatok páriába — mig a honvéd nem .szoríthat karjába 
— ki honn marad n«iu érdemel, — a lo elment, annak 
nem kell — felesé-." 

Az 1849. évi imirc ¿ius 15-iki ünnepre — Delhi 
János volt szarv ab i nép tani tó — következő dalt zengett 
el: „Édes liazám szól szorult szivemhez - • ünnepét 
hogy zengje el dalom — s öröm száll dalomban ,az 
egekhez — de örömben nyög a fájdalom — mert a 
magyar csak sírva örülhet — keservének kelyhe nem 
ürülhet. — Egy éve csak hogy ujjá születtél — s az 
igát leráztad óh magyar — egy éve ma hogy szabaddá 
lettél — s egy rövid év mennyi kényt takar — hü 
lelkedet mennyi csapás érte — s rád ezt a fondor ka-
jánság mérte. — Ez volt sorsod három század óta — 
minek másként vége nem lehet — ezt a végzet talán 
reád rótta — máskép a magyarnak nem mahet — nem 
jutott ö semmihez sem ingyen — nem piritá arczát 
soha szégyen. — Hányszor folyt vér a magyar eréből 
— folyt idegen, ezudar érdekért — vér foly most is 
hűséges szivéből — de foly a nemzeti élotért — s 
mtighalni egy nen zetert dicsőség — melyhez nem fér 
a s'H sötétség. — TI szent lelkek dicsőült árnyai, —• 
kik a hideg sírba szálltatok — e hazának elvérzett 
fiai — kik a szabadsagért vívtatok — áldott legyén 
nevetek hazánkban — s ragyogjatok az ég csarnoká-
ban. — Maghalunk ián mi is nemsukára — nemzetünk-

k mégis élni kell — mig fiai tvéb/ek oltalmára — 
dönti azt sirba semmi c-el. — Vívni fogunk és 

aneri aratunk — Xtim luizanu le^ud el uem hagynak. 
— Eli szabadon, milyenné születtél — kit soha ne 
nyomjon rabiga — .«Aauidsagért már sokat küzdöttel 
— s küzdenek hü üuíl mm* a — »»•a s 
Je nem tiporják — s a pokol mélyébe nem sodorják. 
— Itt az Idő s hiszen uem sokára — kiderül a ma-
gyar bus ege — eljó a jó élet valahára — és eloszlik 
hazánk fellege - örülj, de tégy nemzetem magadért 
— élj, halj, ha kell — a ¿zent szabadságért." 

Az akkori szarvasi nyomdából kikerült _ számos 
érdekes versek közül ime közöljük Sárosy Gryulának 
„Huszár miaíyankMát is, a m?.ly következő: „Délibá-
bos puszták nagy Mindenhatója — magyarok iötei).^ 

Az iSáS-iki s 62it követő nagy napok eseményeire 
vou^okozólag, némely történeti adatok kozrebocsátásának, ez 
alkalomból tért nyitni, időszerűnek találta 

& szerkesztőség. 



világ alkotója — hallgasd meg az egyszer én szivem 
kérését — a te huszár fiad buzgó könyörgését. •— Ha 
jő az a német^ vagy cseh vagy akárki — a ki a baju-
szát szokta beretválni — ne segitsd én Uram se en-
gem se őtet — csak saját vitézség adjon dicsőséget. 
Hunyd be két szemednek ezüst szempiitáját — ha 
kezdi te néped élten a csatáját — A többit én Uram 
teremtő Istenem — Teu dicsőségedre emberül bevég-

ld. Kollár János. 

K I R E K . 

i.S. Mint már előzőleg is jelft/.tiik, 
ma Délután 2 órakor a helybeli szabadelvű polgári 
körben Ifj. Bérc&y Pé<er bérlő ur, s l aska János 
tanár ur felolvasást fognak tartani. JDérczy ur íeiolva 
sásának tárgya : „M í k é n t. g a z d á l k o d j o n a 
k é 1 f e r t. á l y o s g a z d a" felolvasó urnák bírjuk 
abbeli igéretét, hogy felolvasását egészterjedelemben, 
lapunkban fogja közzé tétettaK 

— Helybeli és vidéki munkatársainkhoz 
azon kérelemmel fordulunk, miként, lapunk rébzére 
szánt közleményeiket lehetőleg pénteken délig juttassák 
a szerkesztőséghez. Vidéki munkatársainkat pedig fel-
kérjük, ha esetleg pénteken este vagy szombatim 
délig valami Bevezete^ebhs közlésre alkalmas esemény 
adná magát elő, akuor azt — a menyiben kiadó hiva-
talunk a megyei telephon hálózatba be van kapcsolva 
— telephonon tudatni szíveskedjenek. 

_ Botozó tanító. Egyik külső tanyai nép-
tanító egyik loariyn<<vendékénele a tudomány terén 
szerzett előhahidásával nem lévén megelégedve, e 
miatt mérgében unnyira megiVlenkozett. magáröl, hogy 
e növendékét botjával alaposan elverte elannyira, 
hogy a leány szülei a tanító ellen, súlyos test; sértés 
miatt feljelentést tettek. Ez ügyben a tárgyalás a 
napokban lesz megtartva, mikor is az igen tisztelt 
tanító urnák alkalmá le>z, népiskolai törvénytuclását 
a biintető törvénynek ez ügyre vonatkozó Szakaszaival 
is gvs 

Uj vallás alapító. Községünk egyik 
gára — ki mellesleg megjegyezve legelkeseredettebb 
ellensége a magyar isteni tiszteleteknek, — megyénk 
főispánjához, egy tíz ívre terjedő, s t ó t n y e l v e n 
i r o t t emlékiratot nyújtott bé. Érdekes, hogy az em-
lék irat egy uj szoezialis vallás tautételeit tartal-
mazza, s szerzője azt fejtegeti, hogy őt az Isten egy 
uj vallás alapítására, s a szegény nép helyzetének 
javítására szemelte ki. Az uj vallás alapító emlékirata 
Tégsoraibau azt kérelmezi, hogy emlékirataŐ íebége 
elé terjesztessék. — Csak arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy a leendő uj vallás hívei hol, illetve a városnak 
mely részén fognak templomot építeni? 

— A megyei bizottsági tag urak figyel-
mébe/Holnap az az é hó 28-án délelőtt ejtetik meg Gyulán 
az üresedésben levő szarvasi szolgabin'i állás betöltese 
felhívjuk a bizottsági tag urakat, hogy a választásra 
legkésőbb hétfőn hajnalban utazzanak be, mivel a vá-
lasztás még délelőtt inegejtetik. Miután erős kii/de-
lemre van kilátás, minden szavazatra szükség van. 

— Ö n g y i l k o s s á g . Dérczi Imre 14 éves ÖcsÖdi 
suhancz, azért mert az édes anyja hanyagság miatt 
megpirongatta, elkeseredésében as istállóban egy ge-
rendára félakasztotta magát. 

— EaküvÖ. P a m József a Petőfi kávéház tu-
lajdonosa f. hó 21-én lépett házasságra Nerhaft Bor-
bálával 

- 1 H a l á l o z á s . Sarlay János, to l t szarvasi 
főiskolai jeles tanár hosszas szenvedés után f. hó 24-éu 
Sárbogárdon 76 éves korában jobb létre szenderSlt 
Béke lengjen porai felett. 

— K o v á c s J . fogorvos városunkba érkezett, s 
mint rendesen ez úttal is az Árpád szállóban 2-ik 
szám alatt lakik. 

— H e g y e b i z o t t s á g i t a g o k u l f. évi február 
hó 21-én dr. S/iríicfcky János 52 szavazattal Zvarinyi 
János 50 szavazattal lettek az X. kerületben megvá-
lasztva. 

— A sz&rvasx gazdák és iparosok szö-

szólö- és borgazdasági tanfolyamot. Eiparia, portalis , 
solonis, rupprestis monticula fajokkal lesz benépesitve 
a telep s az ültetést gyökeres vesszőkkel a tavaszon 
végzik, a czél az alföldi szölőfelujitásra e mintatelep-
pel ujjmutatást adni, 

— Jég alá merült család, Csabán régi 
szoká«, hogy igy tavasz felé a megfont kender fonalat 
a körös csatornájában áztatják és mossák, e szokás á 
heten végletes szerencsét lenséggel járt, ugyanis a 
fonal sulykozása közben, Maján János ennek neje s 
a vei ük volt Pluhár Mihályné, alatt leszakadt a jég s 
alá menUt^k. A közeli Roseuthal gőzmalom munkásai 
Majan Jánost és nejét nagy ügygyei bajjal kimentet-
tek, de Pluhár Mihálynét már csak holtan húzták ki 
a jég alól. 

— Hűséges c eléd. H/aímári Sári öc*ödi 
leány e hó 22-én el födött e^y helybeli keveskedő-
hoz s helyié is ált. **íelé gazdasszonya azzal bizta 
meg, hogy a neki ai. d<>Lí két iuriniot vigye el a va-
salónőnek, a leány el is ment de nem a vasalónőhöz 
hanem haza Öc^ndiv. Gazdasszonyának teljelen tése 
folytán ma -t rendőrség4, efdkissTtette,. s kíhalgatása 
alkalmával kitűnt h*»gy e leány ugy látszik üzlet sze-
rtileg csinálja az ily dolgokat, a mennyiben ily tet-
téért már több panasz lett ellene emelve, sőt már 
•vizsgálati íogsfígot is szenvedett. 

— Az 1898 évi IV oszt/kér. adó kivetési 
lajstrom az adóügyi jegyzői irodában holnaptól kezdve 
8 napot) át kozszem'ér^ van kitéve. 

— Az 1898 évi ebadó összeirási és ki 
vetési lajstrom ugyanott van közszemlére kitéve még-

üdig holn.iptol kezve 3 napon ár. 
— Az ipari árucsarnok építésére az árh'j-

*és a vállalkozókkal t. hő 24-én tartató í meg, s ezen 
alkalommal az ossz. s^n 6497 frt 83 krban előirányzott, 
munkálat árleltés utján 5374 forintén lett kiadva. Az 
épület felépítését Bányász János vállalkozó é* Sor és 
Károly asztalos vállalták el, még pedig oly formán 
hogy a föld — kfimuvos — és ácsmunkát, valamint a 
bádogos és lakatos munkát Bányász János teljesiti 
4890 írtért, az asztalos és üveges munkát pedig Sörés 
Károly 984 írtért. Az épület f. évi szept 15-én telje-
sen készen lesz, ugy, hogy az f évi okf. 1-én rendel-
tetésének .leíz átadva. 

— A Zoltán-féle csukamáj olaj kedvező hat 
tásáról az orvosi kar igen elismerőleg nyilatkozik mer-
tudva levő dolog, hogy e készítmény teszi lehetővé ez 
áldásos gyógyszer használatba vételét, s különösen szük-
séges, hogy meghonosodjék nálunk is az az angol divat 
hogy gyermekeink 2—3 éves korukban csukám áj olajat 
igyanak s ezzel a sok scrophuloticus bántalom ki fejlő 
dése meggátolható. A gyermekeket erő teljessé csak e 
szer neveli, „ 

ismersz, jói tudod milyen egyedül éreztem magam, 
s ho£V s/er ettem. volna, ha a gólya 

e l-e ¡röpdösött voln a házunkhoz égy-égy kis ajándé kkal 
Most legalább lesz egy unokafivérem itt a házban, ki-
vel elbeszélgethetem az estéket, a kik apró szíves-
ségekre fel is használhatok, s a ki végre is bele is 
szerethet szép hajamba, mely még hosszabb lett, mi-
óta a tiedével összemértem. 

Nehezen vártam a Vasárnapot. Mi korára jelezve 
volt érkezése. Beköszöntött a nagy nap ; reggel már 
négy órakor felébredtem s azon tanakodtam, hogy 
hogyan lessz illőbb, ha korán felkelek és a reggelinél 
felöltözve várom a vendéget, vagy ha csak déltájban 
mutatom magamat. Végre is az uióbbira határoztam 
el magam. Könyvet vettem hát elő. meggyújtottam a 
lámpát s olvasni kezdtem, h<.g3 elkergessem az időt. 
aludni már képjelen lettem vulna. Mami, meg az 
angol kisasszony / minek is vannak az angoloknak 
ilyen csúnya, bogáraik ! / reggel liet órakor benyitottak 
hozzám és, felkelésre sürgettek. Pápa már kikocsizott 
az állomásra, unokafivérem mindjárt itt lész. Én, hogy 
ágyban maradhassak, azt füllentettem hogy nagyon 
rosszul érzem magam, mire anyáin nem ellenezte ágy-
ban maradásomat a a kisasszonnyal együtt kiment a 
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vetkezető f. hó 20-áu tartotta meg ungys/amu rész 
nyesek jelenlétében évi köz * egyúttal tisztújító gyű-
lését, mely alkulommal elnökké Moravcsik József, 
vezérigazgatóvá Sonkoly Pál, s igazgatósági tagoknak 
Melis János, Medvegy György, Gaal János, C/.inköczIcy 
György, A felülvizsgáló bizottságba ifj. Sonkoly Már-
ton, Pelrás György, Kos/ik Mhá'v, pénztárossá 
Sápszky Gyiu-gy, s titkárra S «rés K ír >ly lett t-k meg-
vá 1 a*z tva 

M i n t a a m e r i k a i s z ö l c t ü l e p , Szarvason 
Darányi Eöídmivelésü^yi miniszter Bikay Géza sznrva.-i 
birtokosnak uugvobb államsegélyt u alványozott, hogy 
Szőlőtplepén az amerikai szőlők neveltetésére imnta-^ 
iiltetvéi>yt létesitben Bakay végezte előbb a felsőbb 

— Levél egy ha r/itutimhoz. — 

. . . Megígértem neked, Eilnskárn, hogy 
első szerelmem tí rténKét. Bocsáss meg, hogy 
az ígérettel két lé t ig adós maradtam, de tucloi 
soha sem volt jó alkalmam: mama, meg az angol 
kisasszony mindig: mellettem voltak, de most, hogy 
annyi' vendég érkezett házunkhoz, köztük Barsi bácsi 
is, a kiről azt ákitják, »hogy mama sze'elmes rolt belé 
de nem engedték ho/zá menni nőül inert az a kártyát 
s a bort nagyon szerette — marna el van foglalva, 
kisikiottam kezei közöl és az angol kisasszonnyal eh 
hitettem, hogy Jenő unokabátyám halálosan szerelmes 
belé, ezáltal elér.em azt, hogy a kisasszony lolyton a 
társalgóter^mben tariózkodik, hogy Jenővel összekerül-
hessen; igy tudtam magannuik alkalmat találni, hogy 
neked ime leirjaui szegény kis első szerelmem tiír 
ténetét. 

Épp tizenötödik sziilctésiiapomat töltöttem be s 
az e napon kapott ajándékokról már beszámoltam ne-
ked, mikor papa este hazajövet; tudatta anyámmal s 
velem, hogy a napokban egy unokabátyáin, ki most 
végezte a gymnasiumot, érkezik házunkhoz, hogy atyám 
keze alatt elsijátiíja a birtokbtzelés íertoly it. Nekem 
adatott ki a parancs, hogy gondoskodjam, s mire az 
unokaíivér ide érkezik, k.ó"nyolir»4fSv jól berendezett 
jszefe. álljon rí nőellvr i^éie. 

Ez megtűrtén*. G«»n lo.Uv( dásomban, tudod EjMám 
annyira n;onte;a, pai fii nos flaconjaimat mind be-
raktam a jőve/ény n » sdóasitalára, sőt tovább mentem, 
atyám bajuszp >dróihöí is alcsentem egy dobozkát, hogy 

î zzem a sok más üvegcse mellett, 
iiíem i ersze a legnígyobb izgatottság s ki-

Cakhamar kocsizörejt hallottam s rögtön meg-
ismertem a szürkéink dobogását. Szivem hevesen kez-
deti: dübögni s kiugrót az ágyból, rohant az ablakhoz, 
hogy legalább uieglas>am a jövevény arczat, haját és 
bajUhAát. 

De bizony nem láthattam semmit, atyám hatal-
mas termetével ugy elfedte Gyulát, hogy mikor a 
kocsi ablakom mellett elgördült, csalódottan tértem 
vissza ágyamhoz. 

Siettem hát félöltözni és ugy tiz órára előkerül-
tem a szobából, Az ebédlőben reggeli mellett ült a 
társaság s én félénken nyitoitam a szobába. Szemben 
találtam magam a várva várt vendéggel. Bemutattak 
és én édes Ellám, az arczába néztem, megnéztem ha-
ját, az szőke volt, megnézhettem volna bajuszát, de 
annak még csak a helye volt meg. Se baj, azért szép 
fiu volt. 

Csak- hamar összebarátkozunk. Elmondta hogyan 
került ide. Mint nyolezadik gymnasista, az utolsó 
évben ezer forintnak liágotj a nyakára s igy atyja 
elhatározta, hogy ő meg ennek a czéltalan, léha köl-
tekezésnek hág a nyakára s elküldte atyámhoz, hogy 
itt megtanulva a gazdálkodást, átvegye birtokuk keze-
lését, De abból, mondta ő, semmi sem lesz. Ö imádja 
aranyos . . . Budapestjét s ha itt szivesnn is marad, 
mert arany hajam ide bilincseli, haza nem megy a bir-
tokra „Eltemetni magát." 

Te, képzeld Elluskám, ötödik nap Gyula szerel-
met vallott, hatodik nap neki ígértem a kezemet, he-
tedik nap, óh ne gondoly semmi rosszat, egyszer meg-
csókoltuk egymást. Á csők izében papa bajuszpedrője 
szagát is megéreztem, rákente a bajusz; heiyere. 

Két hét mult el s mi elhatároztuk, hogy egymá 
sért élünk-halunk. E két het alatt azonban a birtok 
egyszer sem látta az unokabátyámat. Délben kelt föl 
a délutánt velem töltötte és éjjel vaoászni ment. 

Egyszer azután mégis kora reggel kellett föl-
kelnie; atyámnak vagy 12 ezer forintot kellett bekül-
deni a megye székvárosába, h pénznek reggel 9 órara 
ott kellett lennie, s „Gyulámat" már hét órakor el 
küldtek Vtfie. Én tálaJiain tel a reggelit s talán azért 
evett abból oly mohón az eix drága szerelmesem. 

Ujjammal bucsucsókot küldtem utána, mikor a 
kocsiból vibsza-visszanézet; nehezen váriam a delet 
a mikoira visszaigérkezett. Ámde este lett s a lova-
gom nem jött vissza. Mama összebugott atyámmal s 
én a legnagyobb szerencsétlenségtől tartottam : kira-
boltak ? megülték? talán halva fékszik az ország-

De nem 1 Csakh mar jött egy felvilágositó levél. 
Tőle Volt. A lövőiben ennyi állott; 

Váacsiság tart3tv meg! szál Vú is ne! a 

Kedves baasi! Nem tudDin megszökni a ta 
porát, a velem vitt 12 ezer forinttal visszamegyek 
a íővárusba, L papának Írjanak a pénzért, s egyút-
tal irják meg, hogy tisztelem. Gyula. 

Képzeld a gazember megszökött a pénzzel! Nél-
külem szökött meg3 nxég csak nem is üdvözölt ! Egy 
szóval sem emlékezett meg rólam, sem a 



jéről, mit nekem tett > . . Ez annyira elkeserített, hogy 
zokogásra fakadtam. Mama, papa, kik eddig versenyt 
szörnyűködtek a fiatal sikkasztó vakmerőségén, most 
elképedve néztek reám: Mi történt veled Ilus ? 

— Meg akarok halni. 
Az angol kisasszony felkiáltott: E j ! az istenért 

Uuska szerelmes! 
Én lehanyatlottam a pamlagra : Igen szerelmes 

vagyok meg akarok halni. Papa elnevette magát, 
mama szánakozva odajött hozzám és megsimította 
aranyhajamat, melynél mégis aranyosabbnak találta 
Gryula az ő Budapestjét. 

.— Mivel kárpótoljalak, édes kis leányom ? kér-
dezte mamukáin. 

Erre már felütöttem fejem s abbahagytam a 
sirást. Szerencsés gondolat villant át agyamon. Most 
akármit kérek, mama nem lesz képes megtagadni. Bái-
ran mondtam tehát a kárpótlás árát. 

— Csináltassatok nekem h o s s z n ruhác. 
Most már a mama is nevetett, csak az angol 

kisasszony arcza nyalt még hosszabbra. Éu pedig meg-
kaptam a hosszú ruhát, s azóáa agy elfelejtettem 
az első szerelmemet (110 félj, lesz nemsokára más'odik !) 
hogy Gyulára már csak megvetéssel fogok gon-

De hát tc ElluskáBOL! Mikor irod 
első szerelmét ? Csalc mentől alőbb! ; 
szor pusziz örökké ha barátnőd 

le a ma 
Í2T is millió 

K Ö Z G A Z D A S Á G 

A hazai iparnak némely megbízhatatlan, külföldi 
elemekkel szemben való megvédés czéljából ujabb idő-
ben a kereskedelmi miniszter igen élénken figyel a kül-
földi zugkiállitásokra, melyeknek csak az a czéljuk, 
liogy eLőra megállapított kitüntetéseket osztogassanak 
jő pénzért boldog-boldogtalannak. Ilyen kiállítások szá-
mos ii ¿<á iparost is félrevezettek s azért a kereske-
delmi . misztérium a leggondosabban ellenőrizteti a ki-
állítási ígyeket. Ebben a gondos ellenőrző-munkában a 
ininísy/: m legújabban rábukkant arra, hogy itt ná-
lunk, Fudapesten is készül egy zugkiállitás. Néhány 
hét óta ugyanis tömeges felhívások mentek szét a ma-
gyar iparosokhoz, arra szólítgatván fel őket, hogy ve-
gyenek részt azon a Iriállitáson, melyet néhány magán-
ember a folyó év nyarán itt Budapesten rendezni fog. 
A minisztérium alaposan utánajárt e dolognak s vizs-
gálatának eredményét a kereskedelemügyi miniszter a 
következőkben adja tudtul iparosainknak: 

Értesítsem, kogy a budapesti „nemzetközi kiállí-
tás egészségügy, nép- és haclélelmezés, sport és ide-
gen forgalom" cziniü kiállítás egy közönséges mulató-
hely kizárólag saját látogatottságának emelése és iizér-
kedési célbői rendezi: ennel'ogva e nemzetközinek el-
nevezett vállalat nélkülözi n köztekintélyt és megbíz-
hatóságot, amely komoly kiállítás- rendezésénél első sor-
ban -kívánatos. Ez alapon elhatároztam, hogy mivel e 

kiállítás a hozzáérkező tárgyak elbírálására hivatva nem 
lehet s amely kiállítás által* esetleg megítélendő kiál-
lítási okleveleknek és érmeknek semmiféle értéke nin-
csen, sőt e kiállítási kitüntetéseknek használata alkal-
mas arra is, hogy az illető céget félszeg helyzetbe hozza, 
ez okhöl a kiállítást sem erkölcsi, sem anyagi támo-
gatásban nem részesítem. 

Azt hisztik, a miniszternek ez a rendelete elég-
séges arra, hogy a tervezők végleg elejtsék ezt az 
odiózus kiállítású Abban nincsen kétség hogy a ma : 
gyar iparosság jözair része határozottan tartózkodni 
>S 

laptársaink ama szerkesztőségeit, kiknek lapunk 
mai számát megküldöttük, tisztelettel kérjük, miként 
velünk csere viszonyba lépni szíveskedjenek. 

Többeknek: Lapunk részére köldött becses d Iga 
zataik — mivel későn érkeztek — a jövő számban 
fognak megjelenni. 

Verselő. Költeményeket csak kivételes esetek-
ben, s akkor is c s a k j ó. s irodalmi színvonlon álló 
költeményeket közlünk. 

A, B. urnák. G-y o m a. Azokból a jó, régi króni-
kákból nem. .akadna még-égy-kettő, lapunk részére ? 

Felelős szerkesztő: BALICÁNYI SÁNDOR. 
Kiadó és laptulajdonos: SÁMUEL ADOLF 

Air 

érdekelhet tudni, hr»gy a 

O I T O N 
I n j e c t i o O r i e n t á l 

már néhány napi használat után elmulasztja 
a legrégibb bántalmakat is, fölösleges léhát santa 
olaj vagy copaiva balzsammal kisérleteziii, mert 
ezek csak a gyomrot rontják és a bajt nem gyó-

gyítják meg. 

= 1 üveg Boiton Injectio ára I forint, = 
Ma gyarországi főrak I ár : 

Zoltán Béla gyógyszertára Budapest, 
V., Nagy-korona-utcza 23. (Széchenyi-tér sarkán.) 

Kapható minden nagyobb gyógyszertárban. 
Postai megrendelések czirne: 

Z o l t á n g y ó g y s z e r t á r B u d a p e s t . 

Cs. éskir. osztrák 
magyar és 
kir. szabadalom! 
Kitüntetve Brüs-

arany-
éremmel és disz-
okmánnyal. 
Keleti-féle sérv-

orvosi tekin-
- télyek véleménye 

szerint a legtöké. 
letesebb ezen 
nemben, nem 
csúszik, nem 

^ gyakorol kelle-
j § metlen benyomást és eltávolítja czél-
g j szeiü szerkezeténél fogva az eddigi 

sérvkötök hiányait. 
Keleti-féle gummi-s érvköt ö iclomit-

ható pelottával, sz arvasb ör védő vei és 
biztonsági övvel. 

Árak: egyoldalú 6 írt kétoldalú 
12 frt. 

Készülnek ezenkívül: műlábak, 
mukezek, egyenestartók (Hessing-féle 
rendszer), orthopádiai fűzök, haskötők, 
görcsérharisnyák és mindenféle gum-
miáruk. 

Megrendeléseket pontosan és discréten esz- * 

$Ér •fám 

mik m 

orvosi-, m u - es 

ti 

B Ü D A P E S T E N . 

JV. Koronaherczeg-utcza 17. 
Sebészeti műszergyár: 

IV., Rostély-utcza 15. 
képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

$ - Augusztus ós szep-
tember. 

íávo 
mmös® 

-20 cm. 
trágyázott 

ciiissaatzeit; 
tember. 

íte : t 
: Gut gedüngt. 

1x i r n . e t r o s 

zár t és h a t ó s á g i l a g v é d e t t csomagokban, a 
t ö r v é n y e s e n bejegyzett 

* valamennyi nagyobb 
é s 

kaphatók, 
A Budapesten / nclrá^y-üt 23. szám alatt 

létező Mauthner Ödön czég c>akis olyan 
csomagoknál vállal teljes jóuVlást egészen 
friss és valódi magvakért, a mely csomagok 
ragasztva, a medve«ábrával és aFauth-
ner névvel jelölve, ugy a mint a mellékeit rajz 

is mutatja. 

M 

J 

• n M M u f t « 

Nyomato t t a „Sjzarvas és Vidéke" gyorssaj tó könyvny o mdá j á b a n 1898. 
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