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Jókai Mór-utczá 1257. szám, hova a k.p szellemi részét 
illető közlemények küldendők. 

K é z i r a t o k v i s s z a n e m a d a t n a k . 
B frRivrENTETLEN LEVELEK EL NEM FOGADTATNAK. 

Felelős szerkesztő B e n c z ú r S á n d o r 
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Az elmérgezett szoczializmus 1 egföbb okát 
a munkabér rendezetlen viszonyában kell keres-
nülik. Szorosan véve a munkabér képezi a kap-
osot a mujikaadő és munkás között, Ha H mun-
kás a munkabérrel meg* van elégedve, ugy soha, 
vagy csak ritkán fordul elő dif^renczia munkás 
és munkaadó között ; ha azonban a munkás a 
bérrel nincs megelégedve, vagy l u a bér oly cse-
kély, hogy abból egy munkás U0 önösen, ha csa-
ládos ember — meg nem élhet, ngy kész az elégü* 
letlenség7 a mely sztrájkká is fajulhat. 

Ha egy munkással jogtalanságot, igazságtalan-
ságot követ el valamelyik munkaadó, ugy a többi 
munkások támikkal mindig szolidaritást vállalnak. 
ÉK a sztrájk mozgalomnál éppen az dicsérendő, 
hogy a mánkáso/v között mindig nn g marad a tel-
jes szolidaritás, egyetértés. Csodálatos, hogy a 
gyárak és vállalatok nem rettennek vissza ilyen 
bérmozgalomtól, sztrájktól, hanem továbbra is 
játszanak a munkásokkal, mint a gyermekek a 
]#b44vaJT Pedig a nuuikás nem aj\|:a való, hogy 
játék tárgyává tegyük, ennek munkáját meg kell 
becsülnünk s érdi mi k szerint honorálnunk, hogy 
ujmak megélhetését biztosíthassuk, 

P e e helyflit jiempsak ?t .munkásuk bérével 
kell foglalkoznunk, haxxem meg kell emlékeznünk 
a kis iparosokról, a kik nagyobb vállalkozóktél 
kapják munkájukat mintegy UegyeJejn-falfttKépen, 
mely a vállalkozóknak uzsora kamatokat hajt . Egy 
vál takozó — mondjuk — kap az államtól egy 
poptairsssolga kabát jának elkészítéséért 14 koronát 
ezt nem is sokallja az állam? mert tetszik & kabát 

Az utolsó találkozó. 
Irta: Sala.cz Elemér. 

Szeretsz ? 

Szellő félve rebbent; hogy ne háborítson, a levegő 
miriad atomjaitól feic-sókolt illatot mind ott hagyta, 
hogy még édesebbé tegye e picinyke szót • „szeretlek"! 

Szemem szemedbe mélyedt, kezed kezemben s 
szivünknek minden dobbanása eggyé iorrvahó fohászként 
szák fel az egek urához, hogy áldja meg a mi nagy 
szerelmünk. 

. . . Bíborban kél a nap, naplángok szerte futnak 
benyilalják az ordőt, a mezőt Belopják minden zugba 
az illatot, fényt, dalt, szerelmet és életet. Zúgás támad 
a magasban. Mintha a szétlővellö sugárnyilak pendül-
nének össze, a földből könnyű pára lebben halkan, 
csendesen. Fény, szín, ragyogás kél mindenfele s egy 
nagy zajtalan forrongás támad íönnt s alant, mintha 
megihlette volna a földet egy szent varázserő, mely 
leszállt a napsugarakon s éltet leheli fc belé. 

A völgy felett enyhe szellő surran át s édes 
illatot hoz felém a fuvalom, távoli kei tek fakadó rózsái-
nak mámorító illatát . , . 

Csak egy pillanat még s lomha szárnyain eltűnik 
á fekete éjjel s felébred minden. Csak egy pillanat 
még s meglibben a lepke zománezos szárnya felragyogva. 

néki, olcsó, hisz' araoyos gombok vannak raj ta , de 
nem gondol az állam azzal, hogy ezek a vállalko-
zók mily spekulácziót fiznék-; a vállalkozó kis 
iparossal, kis szabóval csináltatja meg az arany-
gombos kabátokat, mely néki nem kerül 4 ko-
ronába. 

' A kis szabók, suszterek, asztalosok, stb. 
kénytelenek elvállalni a vállalkozóktól a munkát 
bármily olcsón, ne hogy a végveszélybe jussanak. 
D kérdezem már most ezzel kapcsolatban, mi-
csoda humanitás, emberség van abban, ha a mun-
kabért annyira leszállítják s azt saját tetszésük, 
kényük, kedvök szerint teszik függővé ? 

Az itt a hiba, hogy a törvény nem gondosko-
dik a munkabérek megállapításáról. Már pedig ná-
lunk, ha a törvény nem szabályoz valamit, min-
dent szabad tenni, tehát a munkabért is le lehet 
szál litani a miniumra, a mi által ugyan bátran föl-
fordulhat éhen az, aki kapja. I ly körülmények kö-
zött tehát nem csodálhatjuk, hogy oly eléguletlen-
ség uralkodik a munkások és kisiparosok között. 
Mert nem elég az, hogy a kegyelmes urak, a m v 
nistprek, a képviselők és egyéb nagy hatalmak 
ékes dikczióban pártolják a hazai ipart . Addig 
üres szóbeszéd, ámitás lesz az iparmozgalom, ad-
dig mindig elégületlenség, strájk üti fel a fejét, 
mig ebeket a kérges tenyerű, becsületes mánkáso-
kat és kisiparosokat nem tiszteljük és kl nem vesz-
szűk a vállalkozó vaskörmei közül ! 

Az 184S-49-iki gyűjtemény és 
Kossuth-muzeumról. 

A történelem igazolja, hogy csak az a nem-

Csak egy pillanat 8 a természet csic ergő dalnokai az 
ezüstös napsugarakban ftirődve a zümmögő méhekkel 
együtt vigan hirdetik erdőnek, rétnek: „ébredjetek, 
ebredjetek*. 

S az ébresztő szóra felébred minden. Illat, fényi 
dal árad mindenfelé, épp ugy mint ezelőtt egy évvel, 
midőn utolszor találkozánk a kis kerti padnál. A lombos 
ágon kis madár tanítgatta édes szerelemre párját. 

— Szeretsz? 
— Szeretlek ! Mint lehellet röppent el ajkaidról 

e kincseket érő szó. Föui a kék azúrokon ragyogott a 
nap s aranyos zománccal vonta be piruló édes arcod, 
amint keblemre hajtád fürtös kis fejed . . . Nyílik 
ismét az illatos virág, csattog megint a Csalogány zengő 
dala. Visszajöttek régi ismerőseink a zümmögő méhek, 
színes pillangók, dalos madarak. Csak te nem vagy itt 
s nem is jösg többé találkozóra édes. A kispadon nem 
fogsz várni rám s a kerti utakon sem futsz előttem 
csalogatva, játszva s bűvösen kacagva bihor ajkaiddal. 
Hiába kiáltom édes kis neved, feleletet a visszhang ad 
reá csupán. Ajkad, melyről a dal oly zengőn, andalítón 
szállt, tova, melynek csókjai a kéj mámorító érzésébe 
ringatták egész valómat, néma, elporladt már, s por már 
a s/.ived is mely oly forrón, igazán tudott szeretni, s 
szép lelked fölszállt, föl oda, hol a csillagoknak reszket 
fénykora s hol szebb a rózsa s zengőbbek a dalok. Oh 
te korán, letört kis virág találkozóra nem jössz te már 
lö'bbc soha. . . . 

De nem! Nem lehet az. A távolság mely elválaszt 
semmi nékünk, a lelkünk szárnyra kél s ott tönn a kék 
mindenségben összetalálkozva egy Kéjes csókban össze-
lorr . . . A nap tündöklő, sugárin át , . . mintha ében 

] Beliczey-utcza 11. szám. (saját ház,) 
jt fizetési pénzek intézendök. 
j Hirdetéseket jutányos áron elfogad 
! Kiadó s lap tulajdonos 

az 

zet szárnith t maradandó létre, mely a mult 
nagy idők emlékeit kegyelettel ápolja, hálából 
oszlopot emel a nagy korszakok kimagasló 
alakjainak, ereklyeként őrizve mindazon dolgo-
kat és tárgyakat, melyek a nemzet régi dicső-
ségét hirdetik. 

Ily gondolatok támadtak leikéntbén, midőn 
az 1848—49-iki muzeumot e napokban meg-
szemléltem, mely méltó arra, hogy ^ iíejnzet. de 
kiválólag a székesfőváros figyelmét, eíne az or-
szág területén a 48-as nagy időkre Vonatkozó 
arcképek, eseményképek, fegyverek ;és egyébb 
emléktárgyakban leggazdagabb gyűjteményére 
felhívja. T ^ " ' ' 

Ennek a valóban becses és "nagyszerű mu-
zeumnak sok ezerre menő emíékt^rgyáit gróf 
Kreith Béla gyűjtötte össze nagy tüaással, de 
még nagyobb ügyszeretettel. 

A főváros által átengedett Sttífánia-uti mű-
csarnokban elhelyezett 1 8 4 8 — " é s ' K o s s u t h -
niuzeum anyagának nagy mennyiségéhez ké-
pest a fővárosi vigadóban 5 év cffJít rendezett 
48-as kiállításnak, tárgyai^ melyek nemzeti mú-
zeumban vannak, kicsinyes JelnntékfceieiL apró-
ságok ehhez képest. 

A gyűjtemények legbecsesebb része a hal-
hatatlan Kossuthnak egy ezer és tizenegy kü-
lörnböző nyomtatott képe. Ezek közt a világ 
minden részében 1841-től máig f&ft^képezett és 
nyomtatott 400-nál több Kossuth BVc^p van, 
közte nyomtatott életnagyságú Kossuth t ép 44 
féle, melyekből legfeljebb 14—15 féle van ál-
talánosan ismert kép a többi mind ^külföldi és 
olyan, a mely ma már nagyon nehezen szerez-
hető meg. Ezen kívül 600-nál olyan 

hullamait látnám édes . .. . s ágdzö kót 
szemed csillogását . . . karcsú, lenge Itertóeted oly 
fényes . . . szemkápráztató . . . túlvilági .'arcod oly 
csábosán mosolyog . . . hófehér kezeddel integetsz . 
hivsz engem . . . találkozóra . . . óli megyek . . . 
megyek . . . 

* * 
* -

Bíborban nyugszik a nap. Bucsu sugári vérvörös 
•zinbe vonják egy sirhalom barna rögeit. Halovány1-kék 
kereszt rajta, hófehér virágokból font koszorú feleik, 
hogy ott lenn a mélyben ifjú leányka alussza örök Almát. 
A kereszt mellett egy barna, halovány arcú férfi/ tér-
depel . . . 

Est imára csöndülnek a harangok. A férfi szemé-
ből kicsordul a könny s még halkan susogja a mélyben 
alvó kedvesnek: „megyek . . . oh megyek", megvillan 
kezében hangos dördüléssel a revolver íényes csöve s 
holtan bukik a kereszt mellé . . . 

Fehér pára lebben halkan, csendesen fel ;a kék 
mindenségbe. Talán egy lélek az, mely siet föl a.vég-
telén magasba, találkozóra, miként egykor;- midőn 
illatoztak- a virágok, szerelmi dalt zengtek á kis madarak, 
s meglibbent a lepke zománcos szárnya felragyogva. 
Vagy °talán csak a puskapor füstje* az? Ki tudja 1 . . . ' '3) 

l . 

Az egyetlen hiba. 
Barátnő: Ugy látom, kedves udvarias fiatal ember 

az uj 
Háziasszon): (fiatal özvegy)! Had él 1 Kedves ud-

varias ; de még is van egy nagy hibája. Egyáltalán* nem 
venni, * : 



> . t esemeny es csoport kép van, a iw 
--egyikében látható Kossuth alakja is. Tehát ezer-

nél több féle Kossuth-kép; összegyűjtve Európa 
és Amerikának csaknem mindeu államból. 

K^ t l i f e t f c sok évi m un kai k o d ásá Íja ke-
rült* éz ( m á s p á r i y a g o t szakemberek se itsé-
g é v # —^^Kosöü^i^t sztíniéiyésen isméért jfestó és 
szobrász? ^lüvési^kkel, Kossuth legközelebbi ro-
konai és barátainak közreműködésével — ta-
nul i i i | n i | pva ¿és összehasonlítva megáll api tani, 
hog^ az l ó r i kép közt mélyek * legjobbak, 

É képek nyomán Kossuth Ferenc festette 
meg gróf Kreithnak ajándékba a legtökéletesebb 
1848~iki Kossuthot. Az öregkori Kossuth arc-
képek közt .is legtökéletesebb és egyetlen híven 
talált árczkép az, a melyet Kossuth Ferenc Tú-
ri libán festet édes atyjáról. 

Ugy az 1848-íki, mint az öregkori Kossuth 
festmények másolási és sokszorosítási jogát gróf 
Kreith niuzeumának ajándékozta Kossuth Fe-
renc. A muzeum festőművészei most az emiitett 
képekről kitíinö festményeket készítenek váro-
soknak és egyleteknek. 

A képeken kiviil 73 különböző minden kor-
beli Kossutk-szobor van a fővárosi szabadság-
harci múzeumban. 

^ Báró Felder v. b. titk. tanácsos, Bécsnek 
régi polgármestere, a legnagyobb arcképgyüjlő 

-ki Európa és Amerika összes arckép gyűjtőivel 
levelezett, kijelentette, hogy sem I Nap^leo.), 
sem Bismarck képeiről nincsen egy-egy gyűjte-
ményben 600 különféle eredeti kiadvány össze-
gyüjtve, tehát félannyi sem, mint a mennyit mi 
bírunk halhatatlan Kossuth képeiből. Egy em-

„ bernek különféle arcképeiből a világon ez a 
leggazdagabb gyűjtemény. 

Az 1848—49-iki muzeumban ezonkivüi 369 
féle, Petőfi kép van és 405 olyan kép. amely 
mind az 1848—49-iki vértanukat, a kivégzése-
ket, börtönjeleneteket és börtönt szenvedettek 
képeit mutatja. E képek nagyrésze egykorú 
rajz és festmény. 

Ezenkívül még háromezernél több példányt 
tartalmaz a Kreith-féle 48-as muzeum egyéb emlék-
tárgyakból; a tábornokok és jeleseink arcképeiből 
a szabadságharci nagyobb események és csaták 
képeiből, proklamációk, okmányok, t'egyverek4 fel-
szerelési ^tárgyak, osztrákoktól elvett zászlók és 
más 1948—49-ki ereklyékből; itt vannak Kosxuíh 
ruhái ós csaknem összes turini bútorai is. Ha a 
magyar nemzet valaha független lenne, ugy e tár-
lat százezreket érne. 

Hogy milyen fáradhatatlan odaadással és e 
mellett mily rendkívüli találékonysággal gyűjtötte 
és vásárolta össze gróf Kreith az 1848 -49 -e s 
Kossuth muzeumának mesés gazdag tárlatát, arról 
csak azoknak lehet fogalmuk, a kik őt közelebb-
ről ismerik. Ennyi leleményességet pénzügyi vagy 
ipari vállálStókra értékesítve, bizonnyal milliókat 
szerezhetett vo In a. 

•Gróf Kreit Bélának minden ismerőse jól 
tádja, hogy a gróf mai tekintélyes vagyonát a kül-
földiek majd minden államában szabadalmazott 
.száraps és feltűnést keltett nagyszerű találmányai-
nak értákesitéséből szerezte. Ebből hozott nagyob 
áldozatokat az l848-49- ik i és Kos.suth kultusznak 

vés ¿ennék dacára voltak oly hitvány lelkületű em-
berek, akik azt hitték, hogy gróf Kreithot az 
1848—49-iki emlékek gyűjtésénél is üzleti szem-
pontok vezették. Ma már m eggy őzöd te k en n ok 
valótlanságáról. 

Báró Helfert József v. bnlső titk. tanácsos, 
Ausztriában az összes történelmi muzeumok veze-
tőségeinek elnöke, 48-as történész és 1848—49-i 
emlékek:gyűjtője a legqiiaiífikáltabb annak meg-
ítélésére, hogy milyen nagyértélui a gróf Kreith 
tulajdonát képező 1848 — 49-i .gyűjtemény. Helfert 
báró. megtekintvén gr. Kreith Béla muzeumának 
Összes, tárgyait, kijelentette, sőt irásba adta, hogy 
ez a legnagyobb 1848—1848-i emlékek gyűjte-
ményé több .százezer fo.iintot ér. 

Haza éskIsten elleni vétket követne el a fő-
város, ha ezt i\em támogatná, ha pedig még a mai 
hélyiségéből is kiköltöztetnék, akkor valóban oly 
szörnyű képtelen dolog történnék, mint midőn 
Haynaut Budapest díszpolgárává választották. 

. .-Beméljük, .hogy a székesfőváros támogatni 
fogja e muzeumot, s í t köszönetet és elismerést 
BzryM gróf. Kreith Bélának, az 1848 -49- ik és 
Kossuth, ¿muzeum J el kes, alapi tój ának páratlanul 
sikerült nagy munkájáért és áldozatkészségéérf. 

Sissovich Károly. 

Lapunk íl-:5k évfolyamának Ill-ik negyedére 
előfizetést nyitunk.' hangzatos szavakkal nem 
ígérünk olydolgokat, melyeknek telj esi té^e alligha 
állana módunkban, de eddigi irányunkat fentart-
jük, s főterek vés link oda fog irányulni, miként 
a nagy közönség idényeit, mint helyi lap, kie-
légíthessük*-^! s z t é l é ^ kéljük ama Előfizetőinket 
kiknek előfizetése az év negyed végével lejári, 
miként előfizetéseiket mielőbb megújítani szíves-
kedjenek, ne hogy a lap szétküldés ben akadá-
lyok merüljenek fel. 

Előfizetési feltételek. 
ülyben házhoz hordva , vagy vidékre postán 

e. 

Eegész évre . . . . 8 korona 
Fél évre 4 korona 

. Negyed évre . . . . 2 korona 
titsztelettel 

„Szarvas és Vidéke" 
kiadóhivatala. 

K I R E K. 
— Képviselő testület i k ö z g y ű l é s . Szarvas 

község képviselő testiileíe 1'. évi június hó 27 én d. u. 
3 órakor a szokott helyen, rendkívüli képviselő testületi 
közgyűlést tartott, mely alkalommal, a következő ügyek-
ben történtek intézkedések. 1) A f. évi junius 20-án 
tartott közgyűlés jegyzőkönyve felolvastatott s hitele-
síttetett. 2) A kórház kibontásé céljából megvett három 
béltelek adásvételi szerződésnek megerősítése f. hó 14-én 
tartandó közgyűlésig, elnapolhatott. 3) Békésmegye tör-
vényhatósága biz ttságának ama ajánlata, mely szerint 
e bizottság a község elöljáróságát felhívta, hogy Szarvas 
község vámos utait terheivel s jövedelmeivel nem volna 
e hajlandó átvenni, a közgyűlés ismételve kijelentette 
hogy ez utakat nem ve^zi át. 4) Belett mutatva, a 
Ill-ik tizedben épiteud'") óvoda tervrajza és költségvetése 
A közgyűlés ugy a tervet mint a költségvetést elfogadta 
azon módosítással, houy az előirányzott 7000 korona 
kiadásból a f. évben csak 6000 korona fedeztessék, a 
H-ra radó 1000 korona csak a jövő évi költség vetés 
összesllitás.i után lesz csak kiutalványozandó. — 5) 
Veres Jánosnak ama kérelme, melyben négy heti sza-
badság időt -kér, egyhangúlag megadatott. 6) A szabad-
elvű polgári kör helyiségeinek bérbeadására vonatkozó 
árverési feltételek bem utaltatván, azokat a közgyűlés 
elfogadta. 7) A déesi jegyzői földek haszonbérbe adására 
vonatkozó 4 rendbeli árverési feltételek bem utaltatván, 
a közgyűlés annak napirendről leendő levételét határozta 
el, s egyúttal a községi mérnököt megbízta,, miként a 
szóban lévő földeket f. évi július hó 14-ig poi.tosan 
mérje fel, s az eredményt az elöljárósággal tudassa. 
8) /v f. évi május és junius havi pénztár vizsgálatok, 
s a kötvények megvizsgálásáról felvett jegyzőkönyv 
felolvastatván, a közgyűlés azt,jóváhagyólag tudomásul 
vette, 

— F é n y e s esküvő. Szép és díszes ünnepélyesség 
színhelye volt tegnap <iste 6 órakor a szarvasi ág. ev. 
ó templom. U. i. ekkor vezetto oltárhoz szive válasz-
tottjai Rethy Mariska úrhölgyet, társadalmunk kőzked-
vd t alakja J)r. Szirácky János ügyvéd ur. Az egyházi 
esket és végeztével N f . Ponyicki Pál Temes-Bitiyini 
lelkész ur, ingys'/ájnu és diszes közönség jelenlétében, 
lendületes, s költői foidulatokban gazdag beszéd kísé-
retében áldotta meg az ifjú pár szent frigyéi;, A szerelem 
kötötte frigy ez legjobb szerencse kiváihiíainkat füz/.ük; 

— S z o l g á l a t i jub i ' eum.Szép ünnepélyességnek 
volt színhelye tegnap délelőtt a szarvasi ni, kir. posta 
és tavirda hivatal, Ü. i* Tegnap volt 25 -öves évfordulója 
annak, hogy a szarvasi posta és távirdt hivatalnak 
Kozkedví Itsögben álló főnöke Borsi ts Ignúcz ur, a m. 
ki.r, posta szolgálataba lepeit. Ez évforduló alkalmából 
a jubilánst a N.-váradi posta igazgatóság részéről 3 
t .gu küldöttség u. m. Kiss István főtiszt, Rendel J . 
számtanácsos és FöMes^y Károly posta felügyelő jelentek 
UKM, s a posraiga/.g.it^ság nevében Pöklessy Károly 
íitlvözöltj Borsícs Iguátzo', s méltatta, fáradhatlan s 
oda .adó s mindenki iránt előzékeny müküdését, miért 
ugy felebvaiói, rn-u.it alantasai közszereteté! vivt l ki. 
Majd a szarvasi posta, és távírda hivatal sze nélyzete 
iitívében Ruzsicska György- p >sta tiszt üdvözölie szeretett 
főnökak-'t, s tiszteletük jVtéül egy remek miyti s boré-
ból kés/tilt dohányzó készletet nyújtott át. D. e. 11 óra 
tájban községünk intelligentíájának nagyrésze szintén 
felkereste az ünnepeltet, hogy őszinte tiszteletének s 
rokonszenvének adjon kifejezést. 

— S z a b a d s á g o n : A szoros, testet s lelket 

ölő hivatalos szobák embere) állig várják a nyár dere-
kát, lxogy jól kiérdemelt szabadságukat igénybe vegyék. 
A szarvasi kir, járáshlróságiiál is megkezdődtek .már 
a szabadság idők és pihenők. Mészáros Gusztáv kir. 
jáMsbirÓ ur á inult liő 11-en kezdette meg Július 22-ig 
tartó, Gaál fetván albiró ur junius 24-,éa kezdette meg 
július I M g tártíV, Tapolesányi Imre albiró ur juli 2-án 
kezdi meg augusztus 12-ig tartó, Morvay Káioly al-
biró ur julius 16-áu kezeli ínég augusztus 26 ig tartó. 
Karancsy János kir. aljegyző ur julius 9 én kezdi meg 
augusztus 4-ig tartó, szabadság idejét. A kezelő és se. 
géd személyzet pedig szabaxság idejét illetve pihenő-
jét felváltva, julius é j augusztus honapokbau elvezi. 

— S á r k á n y János, városunk derék es becsült 
polgárának: Sárkány Mihálynak, nagytehetségű fla, 
mint fővá osi. Irtvele^őnk irja, a napokban fejezte be 
műegyetemi tanulmányait s a kitűnő eredméuyü vizs-
gálatok után elnyerte az építészmérnöki oklevelet. Az 
uj mérnök, a kit ez év húsvétján az állam nagyobb 
olaszországi tanulmányútra küldött volt, rokonszenves 
egyéni tulajdonságai miatt mint varosunk ifjúságának 
egyik legderekabb tagja mindnyájunk előtt kedvelt, s 
őszinte az örömünk az ily fiatalon elért szé > eredmény 
láttára. 

— D r á g a tandij. A gazdasági gépügyuökök 
lelketlen, s csak a maguk hasznát szem előtt tartó 
működéséről lapunkban már nem egy izben volt szó. 
E vigéc népség furfangos niiiködesénelc, községünkben 
ismét három áldozata van, kii< hiszékenyséffiiket iingyon 
is drágau ügették meg. U. a. a inuít év őszén egy 
budapesti nagyhangú gazdasági gépraktárnak az ügv-
nökei S/.arvnsou működésük alatt, három szarvasi gaz-
dának eladtak 3 tl-irab 8 ló erejű cséplőgépet 5400 
forintjával és pedig ugy, hogy a cséplőgépeket a liozzá 
való felszerelésekkel együtt csak is az 1900. évi junius 
végén fogják a megrendelők részére szállítani. Az üz-
letről, miuiáu a kiszemelt áldozatokkal a megkötött 
alku örömére jó áldomást ittak, áldomás ivás közben 
Íratták alá, a megrendelesről szóló kötlaveleket. Néhány 
hét múlva az illető gazdák a szarvasi telekkönyvi ható-
ságtól megkapták a zalogjog^ekebelezéséről szóló vég-
zéseket, melyek szerint birtokukra egy-egy cséplőgép 
vételára fejében 540U forint, s ennek az ügylet megköté-
sétől számítolt 6 °/o kamata be lett kebelezve. Persze 
lett nagy riadalom és szaladgáld, hogy a még uein is 
látott, a-az át sem vett gépekre vonatkozó ügylet meg-
semmisíttessék. Sok huza-vona ulán sikerült is az ügyle-
teket megszüntetni, de az egyik gazda 1200 forintot, a 
másik 5G0 forintot, ? a harmadik pedig 880 forintot fizet-
tek tzérí. hogy a vételtől vissza léphessenek. Hát biz ez 
elég drága tandij, de gazda közönségünk nagyrésvíbeu 
maga az oka, s magamagát szolgáltatja ki az ily világ 
bolonditó vigécek zsarolásainak akkor, mikor tőlük vásá-
rol a helyett, hogy itt Szarvason vásárolna illetve ren-
delné 'meg gazdasági gépsziikséu'Ietét oh' kereskedőktől 
kiknek becsületességéhez m. -l'i/.halóságához, kétely 
sem férhet. 

— Iroda áthelyezés . Dr. Sziráczky János ügy-
irodáját a Deák Ferencz u lcza 559 sz. házba 

helyezte át. 
— D a n k ó P i s ta magyar dal költő és társulata 

f. évi junius 26-án este az Árpád szálloda nyári helyi-
ségében csekely ísámu közönség jelenlétében, hangver-
senyt rendezett. 

• • 

— Ö n g y i l k o s s á g ; Bohus (iy. György, a szarvasi 
főiskola 5-1 k osztályának volt növendéke, f. évi junius 
26-ái) este, a nyári színház keleti lépcsőzetén szivén 
lőtte niagat, s félórai kinos szenvedés után megszűnt 
élni. ()t levelet hagyott há t ra : hármat családja tagja-
nak, egyel, osztályfőnökének és egyet egyik iskolatár-
sának. Az utóbbi levélben igen cinikusan irt magáról 
Nem volt kedve tanulni — irta — egy esztendőt már 
átmulatott; mar 18 éves, s még csak az ötödik osz-
tályba jar, Azt nem tudná elviselni, hogy ismét meg-
bukjék és ismételjen, hát inkább a másvilágra megy. 
Neumann tanárnak irt soraiban mentegetódzik, hogy neki 
nem volt része abban a húsvéti csínyben, mikor a diákok 
egyik tanáruk ablakait heverték. 

— Jánosnapi országos vásárunk csodák 
csodájára eső nélkül mult el, s a kedvező időnek volt 
is nemi halása a forgalomra nézve, a mennyiben a 
gazdasági szerszámok, s a háztartási czikkeknek elég 
jó kelete volt. Nem hagyhatjuk szó nélkül azon kö-
rülményt, hogy megbotránkoztató volt a vidékről ide 
került koldus sereg maga viselete, kik úgyszólván el-
lepték a vásárt, s a közlekedést is akadályozták, s 
egyik másik vissza tetsző, sőt undort keltű kinevezé-
sével igyekezett embertársait könyörületességre* birni 

Szarvason a ko dúlás hatóságilag ván eltiltva' s 
még is vásári alkalmakkor csapatostól jönnek ide a 
vidéki koldusok, kik látszik üzletszerüleg folytalják 
mesterségüket. Közigazgatási hatóságunknak — azt 
hisszük — módjában állaua e koldus raj t innen elri-
asztani azzal, hogy ne adna nekik koldulási engedélyt. 
Avagy tán az a kehes sipláda, melynek rémitő hang-
jai minden jobb hallású ember hallási ideig véri / sérti 
jogosítja fel e koldus hadai, hogyverldizés cégére alatt 
koi dúljanak.! 

— Juta lmazot t tanitó n? A szarvasi takarék-
pénztár minitelárjs ösztőndij-alapitványának folyó évi 
kamataival — 50 koronával, Rohoska Istváu szarvad 
tanitó lett mvgjuialmazva. 



Ü g y v é d i iroda á t h e l y e z é s Dr. Hajas 
József szarvasi ügyvédi irodáját, a Beliczey uton lévő 
7 szám akt i , JEiéthy Sándor féle házba helyezte át. 

— Ebzárlat. Községünk Előjárósága ez utou 
is tudatja a lakossággal, hogy a községben — mint 
kiilteriih'tre nézve az ebzárlat ellett rendelve. Mihez 
képest felhivatnak a lakosok, hogy kutyáikat pórázon 
tartsák, vagy szájkosárral lássák el, mert a szabadon 
lévő és szájkosár nélküli ebek kímélet nélkül elpusztitt-
aítnak, s gazdáik meg lesznek bírságolva. 

— Kifogot t holttest , f. é Junius 28 án a 
halászteleki részen halászó halászok egy l á évesnek 
látszó s már oszlásnak indáit leány hulláját fogták ki 
A hallá a szarvasi kórház hullatermébe liozattván 
meg&llápittátott hogy a gyomai illetőségű Izsó Erzsébet 
hullája. 

— A szarvas i kereskedő i f j a k által f. é. 
Junius hó 17-én az Erzsébetligetben megtartott táncmu-
latcág alkalmával, az alábbiak voltak szivetek felülfize-
tései leket a tánczmulatság jövedelmet emelni. A nemes 
ielkü adományozóknak ez uton mond köszönetet a ren-
dezőség : Szírmay L. Árpád 1* 60 Medv czky József 1* 60 
Korik János 1* Silberstein Fülöp 4* Farkas Soma Sámuel 
Adolf 60 f. Grroí Csáky Albin 10' Rftfchy Sándor T Dr. 
Sdráczky Jsnos 2* 60 Sterbecr Gábor 2' 60 Gross Jó-
zsi 20 t Robiisek Jenő 60 f. Bobitsek Soma 5' Griin-
•\vald Bernát 1* Kohu József 1' Steril Miksa r Roz 
gonyi István 60 f. Fiaász Ferencz áO f. Perczel János 3' 
Pollák Sándor 60 f. Blaskó János 2* Grim Mór 7* Fü-
löp Henrik r Breitner Sándor 60 f4 Dr, Reisman 
Adolf á* Dr, Glasner Adolf 1' 60 Dr. Takács Izsó 60 t. 
ifj. Salaez Ferencz 60 f. Forsclmer Albert r Simkó 
Ignácz 60 f. Dr. Faragó Mór 1. Benczúr JudíthBpest 
60 f. Medvegy család 3* Siiszholcz Ignác/, 40 f. Sclirej-
ber Lipőt 60 f. Dr. Fischbein Soma GO f. N. N. 60 f, 
Grabenhoffer János 7' Csapó Soma 1* 60 Weinberger 
Simon 1' Schvarcz Miksa 60 f Marsall László 60 f. 
Deutsch Ármin r 60 Teijber G-iuztáv 60 Nagy Bálint 
1- Bárány Béla 4* Schreier J-özsef 3' Simkó Gyula 2' 
Haraszti Sándor 6* Schőn Gusztáv B.*cs 1. Ivohn A 2 
Jelen voltak a következő hő'gyek: Bihari Irumska (Te-
mes BuLyin Blaskó Juliska Brlázs Zsuzsika Forsner 
Jolánka Forsner Pau'in Friscli Matild GroldbergerMi>l-
vin Holcz Eivira Haász Nina Kalmár Margit Kölni 
Szerén Krcsmarik Ilonka Lövenfeld Szidike Medvegy 
Nővérek Meitner Nővérek Molirorisz Nővérek Neu An-
czikci Perezel N.ivérek Pollák Jolánka Rélhy Nővérek 
Trincz lirénke Kun S/.nUMárton Voltmann Nővérek 
Weinbergi'r Nővérek Réthy Sándorné Robitsek Sománé 
Silberstein Füiöpué Farkas Sománé Grabenhoffer Já-
nosné özv. Nyácsik Sománé özv.'Turi Gáborné Sterbecz 
Gáborné Grim Mórné Grunwald Bernátné őzv. Neu 
Emánuelné Kalmár Igiiáczné Goldbsrger Ignáczné Volf-
mann Jakabné Frisch Ignáczné Weinberger Simonné 
Szeép Már ion né Perczel Jánosné Meitner balamonné 
Scheiner Bernátné Kohu Salamonné Eorschner Dávid 
né Korik Jánosné Kozsuch Jánosné Blnskő Jáuosné 
Grosz Lambertné Brhi/s Ist vánné Molitórisz L né K m -
mari le E. né Siiszholcz ignáczné Haász Ferenczné. 

— A z apróhirdetések és a bé lyegdi j . (A 
L olvasó közönség figyelmébe.) A hirdetési bélyeg f. 
hó végén tudvalevőleg megszűnik. Julius 1-étől a szol 
kásos 30 krajcárnyi (60 fillér) bélyegilletéket nem kel-
többé fizetni. Ez intézkedéssel az ipar és kereskedelem 
hatalmas emeltyűje: a hírlapi hirdetés bizonyára ujabb 
lendületet ve.szen. 

De előreláthatólag az apróhirdetési rovat is sokat 
fog nyerni. Hisz éppen az apróhirdetök érezték leg-
inkább a hirdetési bélyeg súlyát. Elvégre is néhány 
szónyi kőzzél élei uíán aránytalanul sok volt a 30 kros 
bélyegdíj, amit a kiadóhivatalok utján á, kincstár be-
szedeti. S ép ez volt az oka a tömérdek cím nélkül 
apróhirdetésnek. Mindez jul. l-étól lnkefíilhcMő. A saját 
címével, saját lakása megjelölésével bátran hirdethet 
bárki anélkül, hogy bélyegdijat kellene fizetnie. 

íme a nyereség. Ha valaki például ilyen apró-
hirdetést tesz közzé: Hauran György szarvasi lakos 
befőttek készítésére és lakások díszítésére vállalkozik. 
Vagy. Szarvason Jókai Mór utca 1257. számú ház szabad 
kézből eladó. 

Ez tíz szó lévén, fi'/etnie kell: a hirdetésért 30 
fillért (15 kv.), bélyegdijra 60 fillért (30 kr) ; összesen 
tehát 90 fihért (45 krt). Julins 1-től ezt a tiz szónyi, 
címmel ellátott hirdetést kiadóhivatalunk a bélyegdij 
nélkül teszi közzé & így a hirdető 60 fillért nyer. 

De meglesz a tudakozóknak is az a nagy előnyük 
hogy nem kell a hirdetések cimei után futkosni. A 
hirdető és az ajánlkozó közt közvetlenebb lesz az 
érintkezés. 

Természetes, Hogy ha valaki címének közzététele 
nélkül akar hirdetni: azt megteheti s a tadakozódásokra 
kiadóhivatalunk készségesei ad fel világosi tást. 

— A k á n i k u l a o lvasmányai . Nyakunkon a 
kánikula. Itt az igazi hamisíthatatlan meleg nyár, mi-
kor mindenki siet kipihenni az esztendő fáradalmat 
mentől csöndesebb, mentül nyugodalmasabb helyen-
Nagy gond a hely kiválasztása ínég nagyobbgond az 
időtöltés megállapítása. Mentiil több kedvesebb szóra' ok-
tatóbb olvasmányt visz magával az útra, annál kelle-
mesebb lesz a pihenése, annal. kevesebb az unalma. 
Ilyen kellemes útitársat ajánlunk mi olvasóinknak az 

Ország^Világban, e legrégibb és legdiszesebb szépiro-
dalmi lapban, mely ' he t r ^ i i é t r e pontosan megjelenik 
előfizetőinél s gyönyörű illusztrációval szórakoztató 
közleményeivel sok óra unalmát segít elűzni, Ezért 
népszerű Magyarorszá(gou az Ország-Világ ezért az sze-
gődik az olvasó közönség mindinkábbnagyobb számban 
zászlójához. Nincs aktuális esemény a melyről képben 
és Írásban azonnal meg ne emlékeznék, munkatársai a 
magyar irodaloiy legjelesebb tagja i kéthetenként zene. 
számot közöl fel váltva zongorára és cziterára, állandóan 
regényt közöl. ezenkívül pedig képes regény melléklete 
is van. E regényinellékleten jeletileg „Egy rossz fin 
naplója" c/Jmü rendkívül kedves érdekes angol regényt 
közöl, melynek ortdig megjelent: folytatásait az uj elő 
fiizotők diitalnn.nl megkapják. Az Ország-Világ előHze-
tési ára negyedévenként 4 korona, a kiadóhivatal, mely 
hold uicza 7, sz a van, mutatványszámot kívánatra in-
gyen küld. 

Lapunk mai számhoz a Fes t i Hirlapnak az 
apró h irdetésekre vonatkozó tájékoztatója van 
mellékelve. Ajánljuk azt L olvasóink figyelmébe. 

~ Marczal i Henrik kitűnő tudósunk szer-
kesztéséhen megjelenő Nagy Ivépes Világtörténet IV; 
kötele hagyta most el a sajtót. A kötet a második 
nagy résznek, a középkornak első kötete, s a népván-
dorlás korával és az iszlámmal foglalkozik. A népván-
dorlás történetét egy jónevü akadémikusunk, az ismert 
író, Bjrovszky Samu D. irta, széleskörű tanulmányok 
alapján. Borovszky — mint az Előszóban maga írja — 
már vagy lmsz éve foglalkozik a történet tudomAnynyal, 
és pedig különösen a népvándorlás korával. E nagy 
müve ben eddig szétszórtan megjelent kisebb tanulmá-
nyait is összefoglalja, s a gazdag anyagot áttekinthető 
móilon csoportosítja. Különös előnye a könyvnek kelle-
mes, vonzó stílusa és a sok szép illusztráczió, melyek 
elárasztják a 680 oldalnyi könyvet. A szövegképeken 
kívül vagy 100 külön melléklet is van benne, a leg-
hiixvebb sirh'lfctek, muzeumok őskori emlékei, fontos 
oklevelek, eod>*xek érdekes lapjainak másolatai stb. Az 
utóbbiaknál a szöveg latin olvadása és magyár fordítása 
is oit van hártyalapon. Külön is meg kell dic^ériitiuk 
a riLka szép színes képeket. Minthogy a népvándorlás 
hullámai mind átcsapódtak hazánkon, természetes, hogy 
a könyv tele VHU magyar vonatkozással. Goldziher 
Ignácz, a nagy hirii orientalista, ugyané kötetben remek 
kis essayt nyújt az iszlámról. E czikk alighanem idegen 
nyelveken is meg fog jelemv, mert Goldzihernek még 
minden munkáját lefordították angolra és németre. 
Eb bt n az essayben podig széleskörű szakkutatársainak 
összefoglalását nyújtja, — A kötet ára diszkötésbeu 
csak 8 frt . Kapható — részletfizetésre is — Révai 
Test .érek Írod. Ini, Részvénytársaságnál, (Budapest, 
Üllői-ut 18.) s műiden hazai könyvkereskedésben. 

Szarvas, 1900. junius 80. 

Időjár ási je lentéí ; 1901 3. jun. 23 —29-ig. 
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Plenczner Lajos. 

Irta: Potzl Ede. 
Fordította: Végváry Ferencz. 

Északnak fekszik a lakásom s olyan széles a fala, 
hogy akár az ablakközöket is albérletbe adhatnám. 
Télon fagyoskodtam egy kissé benne, mert niiml a két 
kemencze fűtése dacára a luVnérséldet 13 Reaumuí'-fokon 
tul nem a t a r t émelkedlíi, a mely szám miut hő jelző is 
megtai'tja szerencsétlen' mivoltát, tehát náthát kaptam 
s mindeddig nem szabadulhattam tőle. 

De a mint bepólyázott lábakkal az Íróasztal elölt 
ültem, már előre örült a szivem a nyár jövetelének. 
Azon jár t az eszem, hogy milyen csudahüvös lesz* ez az 

én lakásom északi fekvésével, meg vastag falaival a 
forró évszakban s szinte már láttam magamat, a mint 
a félhomályos szobában a divánoirnyújtózkodom,, mig^ott 
künn a nap tropikus tűzzel süt le a fulladt utcákra, 
terekre. Kéjelegtem annak elképzésébén;;Íogy bőröm 
akkor majd olyan hideg tapintású lesz, akár a hámozott 
ugorka. \ \ • 

A mint tehát a nyár közeledett, elhatároztam, 
hogy cselédlányomnak á !a1íái51iüvösen tartására vonat-
kozó utasításaimat személyesen fogom megadni. 

Meg kell ugyanis legyeznem* Üíogy -szolgálómat 
csak a legritkább. Alkalmakkor látom..Ha éjfélkor jövök 
haza, természetesen ó alszik; ha reggelenként bejön 
lakotzlályomba, én alszom ; s ha én hazulról távozom 
ó délelőtti vásárlásait teszi meg a városban. így tehát 
rendesen abban a helyzetben vagyok, hogy csak Icvélileg 
érintkezhetem vele, vagy pápirlapok utján, a melyekre 
kívánságaimat és panaszaimat lehető világos jelekkel 
felpingálom; ugyancsak ezen az uton veszem tudomásul 
az ő ellenvéleményét. így azután megeshetnék, hogy 
ha távol oti honom tói baleset érne, a rendőri értesítések-
ben ez volna olvasható: , . ' 

A szerencsétlen a következő végső rendelkezést 
hagyta hátra lakásán: „Egy ing kijavítandó, 20 
krajcárért spiritusz hozandó s a hálószoba szekrényén, 
a por lelörlendő". . 

Légutolsó érintkezésünk közvetítő Ive ' még az 
asztalon feküdt. Az alábbi jegyzéket intéztem Borbálá-
hoz, a kit biintetésk^pen neveztem igy olyankor, midőn 
erós szemrehányásokkal kellett illetnem; máskülönben 
nevéaek szelídebb alakjain szólítom: BorTsTagy Borcsa. 

„Borbála! 
L Hol van a cnizmaliuzó? Talán ^ t a l ó n a k hasz-

nálja? 
II. Két nap óta nem lelem a" k i skana la t . Talán 

az esernyőmmel kavargassam a t e á t ? " " 
Ez alatt Borcsa kezevonásával, áfárftsak egy 

seprőnyéllel, ez állott: " 
„Nacscságos ur kérem a kalány meg van ot vőt 

kérem a mosogattó lében, hanem k é f ^ ^ c'sizniauzót 
sehnnse tanálom talány kérem mag^£a téQzc?ét- venni."' 

A következőket írtam hozzá: " " 
„Nevetséges ! A csizmahuzé okvetlenül^meglegyen ! 

Maga meg holnap reggel keltsen fe l ! Eontos mondani 
valóm van." __ 

Borcsa a megidézésnek pontrosl!i^ eleget tettY s 
megadtam neki az utasitást, hogy a kőség idején az 
ablakok csukva maradjanak, reggel és este azonban ki 
kell azokat nyitni. -- • 

Pokoli hőség állott be nemsokára de —különös ' 
— az én lakásomban is. Dacára az árnyékos oldalú 
fekvésnek, dacára a vastag falaknak és dacára a zárt 
ablakoknak.-Minthogy ezt az érthetetlen természeti tüne-
ményt nem tudtam magamnak megmagyarázni, legjobb-
nak tartottam Borcsát szigorúan vallátórap%iogíii£ E 
célra a következő „kiáltványt" szövegezte^ jiöl|. és 
bocsátottam ki: 

„Borbála 1 
Úgy izzadok a szobában, mintegy fizetőtti lá |cos. 

Talán atyai intelmem ellenére asszonyi feledékenységében 
nyitva hagyta napközben az a b a k o k a t ? Yagy-^aláu 
rettenetes, mindeu gondo at nélkül való álíápgföbau 
még be i* fűlött, hogy a télen át elkövetett ragasz-
tásait pótolja? Tegnap mintha eféle szagol (éretem 
volna . . . Vagy mit tett maga? Yalljon ber.míiídent 
legalább megnyugtatja a lelkiismeretét, — ál lasz 
még ina este itt legyen, valamint a törülköző1 í s ^ a g y 
talán azt hiszi, hogy majd magamat fogómba s |ögre 
akasztani, a honnan maga minden törülkO'zőnl9Í^ipe.lÍ 

írtam delelötti tiz órakoa, méltó h a r a g o m i g . 
E r r e a következő választ irta Borbála 
„Sosse tesék haragunni nacságos ur ^ í é f^n és 

mégis esküdök kérem, hogy az ablakok nem vptak^yiva 
meg befütve, a törükködző kérem be vót zá íva |0o ipő 
meg a cilinder renbe van kérem, kezzicsőkol^^^f 

A lakásban pedig egyre k i á I l h a t a t l a n ^ S l | t t a 
hóség. Valóságos kávéházi hőmérséklet volt M l ^ a f t ő l 
tartottam, hogy JiaJáloín után a pokoiba jutol^éjkarho^ 
zom, méri egyebet se tettem, mint folyton kárómkíftfltam. 

Egyszer délfelé véletleiiil haza vetőíj;|é|| |^ rá-
akadtam az iszonyú hőség nyitjára. X ^ f S 

Valamennyi ajtó tárva-nyitva volt, ugy, hogy a 
déli oldalon fekvő előszobán át kenye-kedjyé 7siermt 
mehetett a szinte lángoló hőség be a szobákbal^A^adlő-
lakk csak ugy füstölgött. 

Szótlanul elő vezettem a vétkest s a nyitoj||^]tókra 
mutattam. v 

— Hámmivelliogy az ablakok nintsenek l ^ y i v a , 
it s/.előztetek ekkicsint, szólt a szörnyeteg. -

— Jól van, Borbála, búgtam keserűséggel, "maga 
lesz az oka, ha . . . ha megházasodom.; Maga az én 
h íjlékomat pokollá változtatta; egyéb a családi Metben 
sem történhetik az emberrel. Imádkozzék le |ki üdvéért 
ilyen viselkedés után szüksége van rá. | ^ 

Három uappal később Borbála dagadt Srcávál 
járt-kelt, s a szobákban tényleg hűvösebb volt. Való-
színűleg esténkint iszonyúan szellőztetett. Ez meghatott, 
A mint 18 fokra száll le a szoba hőmérséklete, meg-
bocsátok-a vétkezőnek. * 

írásban kapja a bocsánatot. 
'«" T 
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X 
é J Minthogy a tavasz előrehaladásával csecse-

mőt, .gyermekekét es felnőtte1; egyaránt fenyeget a 
járványok veszélye, ismét csak a minden alka-
lommal hálásan fogadott 

m ö a A i 

1 * 

i J 

vizének ,használatát ajánljuk. Egyrészt mert olcsó, 
igen téliéin és es tiszta ivóvíz lévén a tavaszi és 
nyári évszákókbari kedveli élvezetszerként szere-
pel, másrészt, mert dus szénsavtartalmánál fogva 
specií|cus óvószer is a tiphiis, tíholera és a gyer-
mekek tiphoid-szerü. tavaszi-nyári hasmeuése ellen. 
Ehhez járul még, hogy a csecsemőt is megvédi az 
ilyenkor nagyon veszélyes hurutos bélbántalmak 
ellen, míg szoptatója e víz használata folytán 
nagyon kedvező és össztételu és bőséges tejet 
nyer. A már meglevő gyomor- és bélhurutót gyer-
mekeknél és felnőtteknél gyógyítja. Kellemesen 
ihatván t e szénsavánál fogva a gyomor és bél 
idegeire; a gyermekek lázas megbetegedés él 
pecfig "nélkülözhetelen, hűtő hugyható és a szom-

j a t csillapító hatásánál fogva. 
— s Kedvelt borviz. = — 

A mohai Ágnes forrás 
kezelősege. 

Főraktar: 

E d e s k u t y L. 
cs. és kir. udvari szállító 

BTJDAÍEST, V„ Erzsébet-tér 8. 
Kapható minden gyógytárban, fűszer 

Ictreskedésben és vendéglőben. 
Helybeli föraktar: 

Soma fttszerüzleté-ben ugyan itt kapható 
KőMnyai Királysörföző részv. társaság. „Király-
nőre"* a Mely legjobb kellendőségnek örvend. 

*) E rovatban közlöttekért nem vállal felelőséget a szerk, 

rr 

Van szerencsém a n. ¿.közönséggel tudatni, 

hogy a jó idők beáltával a fürdőket megnyitot-

tam, a fögynmasiumi uszodában. Heggel 4-—7-ig 

férfiak: 7 - 9 - i g nök ; 9 - 1 0 - i g a Szarvason 

időző tanuló i f júság ; 10-től d. u. 5 óráig fér-

fiak és 5 órától kezdve nők. 

A zöld fürdő uszodáját csupán a férfiak 

látogathatják. 

Gyermekek és alsóid) osztályú deákok 5 

órán tul csakis a szülőik kíséretében förfldholnek. 

A nagy érdemli közönség Lecses p aufogásá-

ért alázattal esedezik 

te ]jes tisztelettel 

Konrád János. 

föld-, szőlő- és gyümölGsfaisfcola tulajdonos 

Borkereskedése Czegléden 

S z á l l í t : 
Ó homoki fehér 

borokat év és minőség szerint 
22—21—28—32—36 forintért. . ' , ','i 

Kétsfcer fejtett homok! l l j -boroka t 
I«—20—22—24—2G—28 forintért. " 

Törköly-pálinkát 7 0 - 7 5 - 8 0 forintért -

Hordót is ad és eladási árban vissza is veszi azt - — - T -

/ Tessék bor ár jegyzéket kérni ! ' ' , ' -1 


	Szarvas és Vidéke 11. évf. 26. sz. (1900. július 1.) 1. oldal 
	Bérfizetés és sztrájk
	Az 1848-49-iki gyűjtemény és Kossuth-muzeumról.
	Szarvas és Vidéke tárczája
	Az utolsó találkozó
	Salacz Elemér


	Szarvas és Vidéke 11. évf. 26. sz. (1900. július 1.) 2. oldal 
	Sissovich Károly.
	Előfizetési felhívás
	Hirek

	Szarvas és Vidéke 11. évf. 26. sz. (1900. július 1.) 3. oldal 
	Időjár ási jelentés 1900.  jun. 23 —29-ig.
	Plenczner Lajos.
	A hűvös lakás
	Potzl Ede
	Végváry Ferencz.

	Szarvas és Vidéke 11. évf. 26. sz. (1900. július 1.) 4. oldal 
	Nyilttér
	Hirdetések


