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Rrdetéseket jutányos: áron elfogad. 
Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF 

A nagyszabású munkásmozgalmak, melyek 
rz elmúlt belekben egész Eu rópá t oly lázas 
izgalomba hozták, kell, hogy a magyar intéző 
köröknél és a hatóságoknál is éber f igyel tm 
tárgyát képezze, s hogy azokból a legigazságo-
sabb következtetéseket vonj ík le. Mert munkás-
mozgalmak, s hozzá elég viharosak, sőt gyakran 
véresek voltak m á r nálunk is, ugy a főváros* 
bati, miíit a vidéken s a hatóságoknak mindenütt 
szátnolnia kell azzal a bekövetkezhető tény nyel, 
hogy a jövöben egy olyan munkásmozgalom* 
toal találják magukat szemben, a mely ugyan* 
üsftk p róbára teheti a törvény tiszteletet és a 
higgadtságot. 

Manapság a munkásmozga'otn sztrájkban 
konkludál. Az illető ipartelep, vagy szakma, 
város vagy vidék munkásai pas / s ív reaiszten-
cziát tanusitanak a munkaadók kai szembfi» s 
jogaikat ugy igyekeznek érvényesíteni a munka 
körül, hogy bizonyos időn át nem szolgáltatnak 
munkát. A munkásnak ehhez kétségtelenül joga 
van, de ahhoz már nincs jcga a sztrájkoloknak, 
hogy megingassák a közbiziuiiságot s rettegés-
b e n tartf-ák a munkaadókat s az indifferens 
lakosságot, 

Francziaol'íízág, mely mindig legelöl halad 
Ott, hol példát kell mutatni a világnak abban, 
miképpen kell u j eszméket és intézményeket 
ál lamba és társadalomba beilleszteni. Fraiiczia-

Máfiis elsején. 
Virágos május elsején a fá 
Féhér menyasszonyi kösáorüt viselnek, 
Bokrétos díszben hajlong minden ág, 
A madarak vidáman énekölnek, 

élet árja száll a levegőben, 
ég csókjátul zöld remény fakad 

S az ifjú nap szerelme egyre hőbben 
Tűzi a földre a sugarakat. 

9 á terrfleázehlek e széf) ünnepért, 
A rab tömeg kitódul a szabadba] 
Eönnyit a bönne összegyűlt epéiig 
Kiönti mérgét lázadó Szávákba. 
Özönlik a vörös, z-áázló nyomábarl, 
Makacs haraggal zúgva jelszavát | 
Öröme nincs május friss illatában 
e ^ i . u * nem gyűjti, mint a "" 

ország megcsinálta már a sztrájktörvényt, mely 
a munkásmo'/galmakat éppen ugy szabályozza, 
akár a gyülekezési jogot. Legérdekesebb pasz-
szuna ennek a törvénynek az, a mely kötelezi 
az i.zoii vidéken illetékes politikai hatóságot, 
hogy hivatalosan já r jon közbe a sztrájkolók és 
a munkaadók köpött s töl'6 telheto'eg mindent 
kövesseiifek el az ellentétek elsimítására. S ha 
az egyezség, melyet a hatóság létrehoz, akár a 
munkásoknak, akár a munkaadóknak meg nem 
felelj az megfellebbezhető egész á köztársasági 
elnök fórumáig, sőt bevihető az ügy a pa rhmen t -
be is, ahol a sztrájk ügyében esetleg törvény-
hozási határozat dön t 

E törvény óriási haladás a munkásvédelem 
és a munkásviszonyok terein s mint a legtöbb 
esetben, ugy most is mindenképpen utánzásra 
méltó példát nyújt Francziaország. Daczára 
annak, hogy nálunk a munkás viszonyok távol-
ról sincsenek olyan nagy behatással a politikai 
és társadalmi viszonyokia, mint Francziaorazág-
ban, mégis olyan jelentékeny tényező máris a 
magyar munkásság tömege, a melynek érdekei-
ről gondoskodni s viszonyukat államhoz, társa-
dalomhoz és munkaadóhoz egyaránt a modern 
igényeknek megfel előleg rendezni kell. A modern 
munkásélet egyik legeklatánsabb nyilvánulása 
a sztl'ájk s ezért szükséges, hogy nálunk, is 
törvényhozásilag szabályozzák a sztrájkot. Ne 
kövessünk struccpolitikát 8 ne tegyünk ugy, 
mintlia olyan jelenséget, mely alkalom adtán 

nagyon is komoly behatással lehet közgazdasági, 
társadalmi és politikai viszonyainkra, nem akar-
nánk észrevenni. 

A napról napra mindinkább tért hóclitó 
szocziálizmits s a legutóbbi belgiumi, trieszti és 
barczellonai példák intve intenek, hogy preven-
tiv intézkedéseket kell tennünk, hogy annak 
idején ugy az állam, mint a hatóság meg tud-
jon felelni a munkás és munkaadó érdekeinek, 
Zsandárral , katonasággal, basáskodáásal manap-
ság nem lehet már munkásmozgalmakat sem 

* • 

elintézni, sem elnyomni, Öntudatos és humánus 
szellem uj törvények kellenek, a melyek kereté« 
ben a munkásmozgalmak békésen elsimithatók 
és melyek rombolást , lázongást s a sortüzet 
csak a múlt szomorú emlékeivé fog ják vált OK-

" é b ö h 

A fögymn. kormányzótestülete f. év május 
16-én ülést tartott, Ezen terjesztette be a szavazat-
szedő bizottság a felügyelői állás betöltésére 
beérkezett szavazatokról jelentését. A há rom 
egyházmegye körében szazatra jogosított egyházi 
testület van 28. Ebből szavazott 25, nem sza-
vazott 3, még pedig a m.-herényi II. kerületi, 
a szegedi és az uj-fazekas-varsándi egyház. Be-
erkeztítt — minden papi állás után két szava-
zatot számítván — 68 szavazat, Ezekből alaki 
kifogás alá esett az ambrózfalvi és & makói 
egyház szavazata. A 64 érvényes szavazatból 

SSÉ 

itip^aij 
Küzdelmeit netti érti Ineg, meg se hallja ) 
Nem isnler Istent, ilemzet-e tj Hazát/ 
Mtóít elvéit a gyűlölőt sügalljái 
Becsméreli ^aztiak, ¿sarnoknakj beiének/ 
Aki nevetj {íéiízt, ráhgrii örököl j 
A nlitnlu, a vtírejték emberének 
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Igaztalan czél mécsével keresni I 
Hisz a való hajnala már hasad 
S az éj sötétjét biborfénybe festi. 
A napvilágnál aztán kiderülhet. 
Hogy a világrend hajszálnyit sem ing: 
Megsózni mindennapi kenyerünket 
Mindannyiunknak vannak könnyeink. 

Dé á tömeg llép ilem bölöselködiky 
Gsak szomjasan les május elsejére; 
E kizsarolt heverdel ünnepig 
Éretlen eszméktől lázong a vére 
S hogy csillapuljon, nincs rá más megoldás 
Mint a vörös zászlókra irt szavak: 
A fő, hogy szabad legyen a rikoltás 
S borok, sörök bőséggel folyjanak 1 

Rudnyánszky Gyula 

Konzultúczió és s%ereiem> 
A hatalmas bankház palotájában mély csend volt* 

melyet még nyomasztóbbá tett a lak'ók lázas sürgés-
forgása. Az érözpántokkal fedett tölgy faajtó, komorabb 
volt mint Valaha és az ezüsthimes köpenyű portás 
háügtalanltl nyitütta ki a tudakozódók fogatait, melyek 
az üiczát borító szalmán siirü sorban robogtak elő« 

A házban nagy beteg Volt, A bankár ifjú felesége 
^ p e u most esett J s e r ^ u í örvéadetts családi 

eseményen. A bébé olyan volt} mint a vérbe hullott 
rózsa i erősj egészséges, de a ház úrnője súlyosan 
megszenvedte a családi örömet* Most beteg, nagyon 
beteg és a kifogyhatka lorban érkező tudakozódóknak 
a portás suttogva adja meg a mindig ismétlődő választ; 

•— A nagyságos asszony állapota változatlan I 
Fenn a betegszobában lázas türelmetlenség ural* 

kodik. Dr. Pataky Emma kisasszony, a fiatal orvosnő 
nem találja helyét, Aggódó pillantásokat vet a betegre, 
aki halványan fekszik a mennyezetes ágy hófehér 
párnái között, majd reá-reá pillant apró zsebórájára, 
melyet pillanatonként előhúz férfias szabású blúza 
bőrövéböK Fehér fogacskáival idegesen harapdálva 
ajkait mormolja i 

— Ugy múlik az idői Már itt lehetne az a 

E pillanatban kaik kopogás hallatszik a beteg* 
szoba szőnyeges ajtaján és egy előkelő megjelenésű, 
magas, karcsú fiatalember lép be. Éles pillantása gyor-
san befutja a szobát s ugy látszik, meg van elégedve I 
az ápolóuő hely én ül, a jégtömNk, mosdót álak;, min-
den rendben.' Osak mikor pilhnfcása az ágy mellvtc 
várakozó kisasszonyt éri, húzódik homloiía komoly rán* 
czokba. Ijgy látszik ellensége a feiniiűzmU^nak. 

^ D n 3?ata% kisasszony t skőI sMlág udva» 
riassággaL TakAös Imre dn vagyok; A tanár ur nem 
jöheti ~ maga is betegi iáfig«in Ui/.utt n i^ a-
tesitösév.ülí 
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' ;ó mossy JLajos, 44-et naviar 
Dani. í gy teliát a kormányzóság a felügyelőség 
elnökéül Haviár Dánielt jelentette ki. Haviár 
Dani , midőn megválasztatásáról' bálás köszö-
nettel tudomást vesz, egyúttal kijelenti, liogy 
megbízatását addig hajlandó viselni, mig sertt 
tárgyi, sem személyi okok nem fogják öt a 
főgymnasiumnak és mellékintézeteinek javát s 
előmenetelét czélző működésében akadályoztatni. 
Ugyanekkor 1000 koronát tesz le a pénztárba 
e három lentartó egyházmegye olyan ág. hitv. 
evang. tanulóinak javára, kik ugy szorgalom-
bari. mint viseletben ez ösztöndijat megérdem-
lik. Ezután a kormányzó testület ülését bere-
kesztette az elnök, hogy a szűkebb bizottság 
körében megindulhasson az eszmecsere a meg-
ujilancló állami szerződés pontozatainak meg-
állapítására vonatkozólag. Ez. ügyben azonban 
oly nézeteltérések merültek föl, mélyek kiegyen-
lítése lehetetlenné tette, hogy ez ülésen szűkebb 
körű bizottság az állammal megiyitandó szerző-
désnek tervezetét elkészíthesse. Ezért fölkérte a 
bizottság a nmélt. vallás és közoktatási minister 
ur megbízottját u-s. Gréresi Kálmán kormány 
képviselő és kir. főigazgató urat, hogy nyugod-
jék belé abba, mikép a szerződés lényegén na-
gyobb változást ugy sem tervezhetvén ez a 
bizottság, előbb a maga körében újból tanács-
kozzék s legjobb tudása szerint mielőbb olyan 
szerződési tervezetet készíthessen és terjeszt-
hessen he a kir. főigazgató úrhoz, mely — 
valószínűleg — elfogadható lesz ugy a magas 
közoktatási kormány, mint a fentartó egyház-
megyék érdekeinek méltó figyelembe vétele 
mellett mindkét részről. Ezzel a szerződés felül-
vizsgálására kiküldött bizottság a közeli talál-
kozás reményében szétoszlott. 

• \lmá I. PI •••!!! 

lüés* A szarvasi községi képviselő-
testület folyó évi május hó 12-én d. e. 9 órakor s 
folytatva d. u. 3 órakor tek. Ledérei* Etidoli ur elnök-
lete alatt rendes képviselő testületi közgyűlést tart 
kővetkező tárgysorozattal: 1. Az 1901. évi közpénztári, 
kórház ápoldai, közművelődési, közmunka, törzsvagyon, 
asphalt építési alap, utibizüttsitgi, építési alap letéti, 
gazdái, munkássegély alap és a községi gyámpéiiziári 
zárszámadásainak, valamint a községi és kultur alap 
leltárának felülvizsgálata. Folytatva a községi biró 
elnöklete alat t ; 2. Az 1902. április hó 10-iki közgyű-
lés jegyzőkönyvének ielolvasasa. 3. Valach János 
eskttdt lemondása s helyének betöltése iránti intéz-
kedés. 4 Elöljárói előterjesztés az április havi pénztár 
Vizsgalatok eredményéről, 5. Elöljárói előterjesztés az 
esküdt-birák összeírásához egy tag kiküldése iránt, 
6. Römer Tamás üj templomi harangozó • kérvénye 
fizetés megszavazása iránt 7; A halászati jog bérbe* 
adábára vonatkozó árverési feltételek jóváhagyása. 
8. Az „ Á r p á d " épületében levő I l - ik és I l l - ik sz. 

kül, hogy szép kollegáját további figyelmére méltatta 
Volna. Az avatott és gyakorlott tudós gyengéd ügyes-
ségével vizsgálta meg a fiatal paczienst, Az sokkal 
erőtlenebb - volt, semhogy ellenkezett volna* Vannak 
pillanatok, melyekben a nyers, természetes életösztön 
lerántja az emberről mindazt a mást, a melyet á czivi-
lizáozió mesterkéltsége folytán elsajátitott. Az ágyban 
fekvő szegény, halvány beteg eme pillanatok egyikét 
élte. Nem szégyenkezett, nem ellenkezett \ olyan volt, 
mint egy tehetetlen, segítségre, ápolásra utalt gyermek. 

A fiatal orvos tehát akadálytalanul végezhette a 
vizsgálat oly nagy gond osságot igénylő munkájái. 
Gryors, biztos és mégis gyengid kézzel dolgozott. Néha 
egy-egy erélyes, határozott parancsot iütézeit a mel-

le vő másik emberi teremtéshez. 

— Kisasszony, rutaszt! . , . Vattát I f , , Tejet 
\ • 

A nő szótlanul engedelmeskedett. Egészen fel« 
olvadt a nagy, magasztos munkába* Most, mikor egy 
emberélet megmentóserői volt .nem volt itt férfi 
és asszony, Emberek voltak miudketten, a tudomány 
felesküdt szolgái, kiknek minden gondolata', szívük és 
agy tik minden tevékenysége egy es&méhe öaszpoiito&ulíf 
hogy megineutsék ezt a vergődő testvérüket} aki a 
további életet, napst t 'ara^ virágillatot^ minden^ mindea 
fifőmí ősak w ö tudásúk* gondosság lik, energiájuk 

;al llyörhet vissza. - • - -

bolthelyíség, a S bazár helység ós a kaszinói helység 
bérbeadására vonatkozó ári ejt esi feltételek jóváhagyása. 
9. a m. kir. belllgyminister ur 33453/Villa. 1902. sz. 
leiriHa a gyámpénztári tartamával járó költségek fede-
zése tárgyában. 10. A földmivelési m. kir. minister 
urnák 95459/901. Vi l i , 1. sz. leirata a'községi cselé-
deknek -és mezőőröknek a-/, orsz. csf-léd.^ gely pénzlárba 
való beiratása iránt. 11. Mkir. "bel ügy minister iu 
38773/1902, IV. 8« sz, leirata Andriska l i tván s fia 
Árpád községi illetősége tárgyában. 12. A S1/902. kgy. 
sz. .határodat folytán a mangol, nytil, rnaczn, szappanos 
és matyó-zugi partnövedéki földök tárgyában érdemle-
ges határozathozatal névszerinti szavazással, 13. Elöl-
járóság jóváhagyása végett bemutatja 5 vásártéri te-
lekre vonatkozólag Eábrío/.y György, Lestyari János 
és neje, Medvegy Mihály, lvugyela György és neje 
Laurik ídtvánué Melis Anna, továbbá 3 lovagló téri 
telekre vonatkozólag Pliesovszki János és neje özv. 
G-ilyan Pálné és Kugyela Márton szarvasi lakosokkal 
felvett árverési jegyzőkönyvet és ennek alapjáu meg-
kötött adásvételi szerződéseket. 14, Időközben érkező 
ügyekben elöljárói előterjesztések. 15. Hitelesítők ki-
küldése. 

j pénzintézet Szarvason. Egy régen 
óhajtott intézmény vau alakulóban. Községünk néhány 
agilisabb polgára aj pénzintézetet létesít „Szarvasi 
Hitelbank JRészvénytáröaság,< czhnen. Tekintve viszo-
nyainkat, biztosra vesszük, hogy az alakulóban lévő 
pénzintézet fel fog virágzani, mert olyan tervek vannak 
az alapitők előtt, melyek,a közönség érdekét fogják 
szolgálni s kö sédünk üzleti szükségleteit teljesen ki 
fogják elégíteni. A felhívást az alapítók neveivel 
együtt a következőkben közöljük ; Aláírási felhívás a. 
„Szarvasi Hitelbank Revz vény társasaga részvényeire 
A lói Írottak Szarvason egy a kor s a helyi gazdasági 
viszonyok követelményeinek minden irályban megfelelő 
pánziuté/ei felállítását kö-ASzükscgnek ismervén lel, s 
«yy ily pénzintézet virágzásának összeb előfeltételeit 
botíégeteu biztosítva látván, annak részvény társulati 
alapon és „Szarvasi Hitelbank Részvénytársaság" czeg 
akut való megalapítását határozttiK el a következő 
tervezettel ; A társasag felölelné általán a bankszak-
mába vágó összes penziizleteket, különösen pedig; 
L elfogadna gyiimölcsözietés végett betéteket takarék 
könyvecskére és lol)ó számlára; 2. váltókat leszámí-
tolna és vkszleszámitülna; 3. jelzálogkölcsönt nyújtana 
és eugedmenyezne zaloglevel kibocsájtás Opeljából; 
4. Ezen tó Üzletágakon kívül feljogo*ittalnék az alap-
szabályokban az igazgatósag, hogy az idő és alkalom-
szerűség szerint a bank szakma egyéb üzletágait mint 
fedezett folyó számlái hitelezést árukra, értékpapírokra, 
aranyra, ezüstre, ékszerekre és ingóságokra való eló-
h ge/,est, értékpapírok es órezpénzek adás-vevését, 
Jetétok őrzését es kezelését stb. bevezethess, i tár-
sulás tartania 90 év, melynek leteltével a további 
fönnállás ujabb elhatározás tárgya lenne. Az alaptőke 
200000 koronán terveztetik, a mely 11)00 darab egyen-
ként 200 korona névértékű részvényből alkottatnék. 
E részvénytöke részvényjegyzés- (aláírás) által biztosít-
tatnék. J.og évKényes részvényjegyzés csakis az aló*» 
Írottak sajátkezű aláírásával ellátott aláírási iveken 
történhetik* Az aláírással egyidejűleg minden darab 
jegyzett részvény utan 20. korona fizetendő le, mely 
összegről az alapítók nevében az ivtartök* kiknek 
neve, állása és lakása minden egyes aláírási íven fel 
van tűntetve, átvételi elösinervényt szolgáltatnak ki. 
Ezen elösniervények a tUrsaság megalakulása után 
végleges nyugtatványnyal cseréltetnek fel. Amennyiben 

Megkönnyebbült sóhajjal törülte le verejtékező hom* 

• ^ 

A dolog szerencsére nem olyan súlyos mint 
hittem — auttogta — infekeziónak híre tincs , . » 
Az egész csak mnló gyöngesége 

üly határozottsággal*,a dolga felől biztos tudós 
oly nyugalmával mondta ezt, a mi hatalmasan impo-
nált az ifjú doktornőnek. Ú& ő is most emelte először 
tekintetét a nőre, társára súlyos munkájában, A ko-
moly tudós, a ki naponta százszor nézett hidt'g nyu-
galommal szemébe a járványnak, a halál számtalan 
rémeinek, megrendült. Egész valóját megreszkettette 
az odaadó szelídségnek* bájos nőiességnek az az 

varázsa, a me 1 y a kellega eiíiac 

c\ ar 
— A kisasszony talán más véleményen van? 
De most, a mikor az ablakfülkébe vonulva, hal-

kan hozzáfogtak a konzultácziólio/,, ismét egészen 
tudósokká váltak, A ílirt szavai helyett orvosi mii* 
kiíejezéséket váltottak és nem hizdges<?ket5 hanem 
tudományoa érveket súgtak egymás lülébe. A férfit 
meglepte társainak okossága, komoly tudása, ínig szép-
sége mély benyomást tett azivére j mig a nő lépégről 
lépésre hódolt meg a fiatal tudós érveinek súlya, 
elméjének szárnyalása előtti 

?égre dr Takáös győzött. Á kotizliliátizió el'ed« 
ülényékép az ő diagtiöiil'ísát íogadták el és az áltála 
ajánlott kezelés került alkaíiíiuzásráj inölyiu.'jt kivitelé' 

* • í í 

ig a társaság két iiónapon Deioi meg nem 
e befizetett összegek az aláíróknak az elismervény 
visszaszolgáltatása ellenében minden levonás nélkül 
visszafizeltetnek. Az aláírás zárideje 1902. évi május 
hó vége, amikorra az ös-zes aláirási ivek a 20 koro-
nás részfizetésekkel egyetembe1.! Mikolay Mihály 
szarvasi kir. közjegyzőnek átszolgáltatandók. Az alá-
írás lezártával az alapit ők nyomban megejtik a netán 
szüicséges' repartirozást s értesítik az aláirókát, hogy 
jegyzésük alapján hány részvény lesz .általuk át-
veendő. Az alakuló közgyűlés a „Budapesti Hírlapi-
ban közzéteendő hirdetmény uiján az aláirás záridejé-
től számított 2 hónapon belül fog egybehivatni. 
A társaság mngalaku lása eseten egy hittel az alakuló 
kö/gyűlés után további 40 korona lesz részvényenként 
beíizütéiitlö, inig a hátralékos 140 koronára nézve az 
igazgatóság togia eseteaként megszabni, hogy az 
mely időpontokban és mily részleteKben hisz befi/.etendó. 
A befizetések teljesítésére a részvényesek mindenkor 
legalább egy hónapp il előre fognak felhivatni. Az ala-
pítók fentariják maguknak a jogot a társaság első 
igazgatóságának kinevezéséhez. Á kinevezőit ig izgató-
fsay; nirgbizatása 1905. évben- taríandó évi rendes 
közgyűlésen járna le, amely időponttal a közgyűlésre 
szüli az igazgatóság niegválas/tatáaá.hak jóga. Kelt 
Szarvason, 19Ö2 évi ápril hő 28-án tartott gyűlésünk-
ből a szarvas! ki tel bank részvénytársaság alapitöi: 
Mikolay Mihály kir. közjegyző, dr. Mikolay István 
kö/,s. orvos, dr. Déri Heiirik orvos, Sirnko ftyula 
kereskedő, dr. Beiqpotoc/ky György orvos, Sierbétz 
G-ábor pénzintézeti lis^tviselő, L AVi Simon kereskedő, 
Szrnka I. János f«<ldés , Liska János fngymn. tanar, 
Lustyik János földéáz. Sonkoly Mihály földész, Borgulya 
Pál föld ész. 

— Jótékonyozélu estély. A „Szarvasi helyi 
tanító egyesület" azon alkalomból, hogy a „Békés-
megyei általános tanító egyesület" Szarvason tarija 
rendes közgyűlését folyó 1902 május 11 én a városi 
színkörben táiiczczal egybekötött Műktdvelői Előadást 
rendez a T .nitók Háza javára, melyre a n. é, közön-
séget t isztelt tel meghívjak a rendelők. Szinrekerul í 
Mukányi. Vígjáték 4 felfelvonásban. Ir ta: Osiky Gergely* 
Rendező : Feleld A. Helyárak ; Páholy 6 kor. Körszek 
1 kor. 60 fül. I. Zártszek 1 kor. 20 filk II. Zártszék 
80 fill. Állóhely 80 fill Diák-jogy 50 lill. Karzati 
űlóhöly 60 fill. állóhely 40 fillér. A színházi jegyek, a 
karzati jegyeket kivéve, táncmulatságra is eryényesek 
Kezdete fel 8 óiakor. 

rendez a á/arvasi ag. 
ev. főgyu,n;isium lautiióiljmsága ltíüá. május hó 28-án 
a városi Erisébei-ligetben. Belépti-díj; Személyjegy 
40 fill. Csal adj egy 1 K 20 fill. A jövedelem kizárólag 
a tanulói segélyegylet alap tökéjét fogja gyarapí tani 
Ünnepélyes kivonulás reggel fél 9 órakor. Játékok, 
füzér bemutatása d. u. 2 orakor. Táncz kezdete d. u. 
3 órakor. Vége este 10 órauor, 

— Figyelmeztetés. Vettük a következő hir-
detményt: A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur Ó 
Nagymél,óságának f. évi április h6 23-án 9423. tz a. 
kelt leirata értelmében a régi 4 filléres levelöző-lapok 
folyó év április végével érvényűket vesztették. A kir. 
posta (távírda) hivatalok az ily levelezőlapokat folyó 
év május 1-tól kezdve Diég 1 filléres pótjegygyei ellátva 
sem íogádhütják el szállításra, illetve csak 1 fillér 'ere-
jéig bérmentesítetteknek vehetik s ennélfogva az 1 fil-
lér pótjegy értékének beszámításival azokat 8 fillér 

Dr. Takács Imre és dr, Pataky Ella ezután igen 
sűrűn találkoztak az ifjú bankámé betegszobájában. 

Takács minden feminizmus megrögzött ellen-
sége, kénytelen volt elismerni) hogy a nők betegsé-
geinél szinte nélkülözhetetlen a tudós és gyöngéd 
női kéz} a szép doktorné pedig mindinkább rájött f 

hogy a nő életet semmi, bármely magasrendű tudó« 
mány sem töltheti be egészem 

Mire a bankámé először koósizott ki, a két 
tudós igen-igen beteg volt. Sziveikbe behatolt a sze* 
rele.muék eddig még semmifeje mikroskop által meg 
nem vizsgált baczillusa . . * 

Pár héttel később pedig egy kaczér Aíldrássy-
üli villa kovácsolt vaskapuján a következő táblácska 
aranybettijével játszott a tavaszi napsugár s 

Dr. TAKÁCS I M E E 
Dr. TAKÁCS IMRÉNÉ 

Dr, PATAKY E L L A 
orvosok, 

^érfiakiíák; d» ü. 2 - é, 
í d, U, 4—8-ig, 

Báttaszóki Lajoi, 

gyeií 



portóval kötelesek megterhelni. í o lyó évi május 1-től 
31 -ig bezárólag a á filléres levelező-lapokat a posta 
(távírda) hivatalok uj értékjegyekkel teljes értékükben 
a közönségtől beválthatják, május vége után pedig már 
beváltásra sem fogadhatjuk el. A régi kiadású 1 filléres 
postautalvanyo-k érvényességét azonban Ö Nagyméltó-
sága fennt említett leiratával folyé évi május hó végéig 
meghosszabbította. A Idr. pcsta (távírda) hivatalok te-
hát addig az ily lapra irt utalványokat, li/i 1 fillére* 
pótjegygyei el vannak látva, elfogadják. Julius 1-től 
azonban ezek az utfclv&nyl'tpolc sem föladásra sem be-
váltásra nem fogadhatók el. Nagyvárad, 1902. mája 
3-án. S c h ö b fii n, s. k. 

— A társulati polgári leányiskola május 
31-én tart ja szokásos évi ünnepségét, melyre előre is 
felhívjuk az érdeklődő közönség figyel inéi. 

— A szarvasi iparosinak önképzőköre 
f. §v május hó 19-én, Pünkösd másodnapján, az Árpád 
szállodában saját pénztára javára zártkörű tánczestélyt 

rendez. Belépti di j : Személyjegy 1 K 60 fii. Család-
jegy 4 IC. Táncz kezdete 8 órakor. 

— Köszönetnyilvánítás. FHkérettiink a kö-
vetkező sorok közlésére; „ö/v. Zmka Lajo^né a maga 
és árvája nevében hálás köszönetét nyilvánítja Tek • 
Grimm Mór, Waldner Ignác-/ és Robit.-et Soma uraknak 
valamint a vele szemben jótékonyságot"gyakor.ó liely-
beli inteligencziának mindazon jókért mel lye l az öz-
vegyet és árvát magukhoz, kegyeskedtek emelni/4 

Lnpunk utján tudatja az illető agg nő, hogy franezia 
órak adására válalkozik, hogy pusztulási!¿k indult 
csa'ádját megmentse. Ajánljuk b. olvadóink figyel-
mébe. 

— Jóváhagyott szabályrendeletek, A m. 
kir. belügyminiszter jóváhagyta a vármegye módosított 
szervezési szabályrendeletét, valamint' a napídijakról 
és utazási költségekről szóló szabályi'rüidaleler, 

— Gyilkosság. Megdöbbenő gyilkosság tartja 
Ízgalolt*íigban városunkhoz közel lekvo Bt-Szl.*Andras 
községet. Ugyanis f. hó 8 an inggel O i k György 
SzentandráKi 19 éves béres legény kapanyellel előbb 
félholtra verte gazdaszonyát öav. C-ak Jáuusnöt és 
miüL a ki jólvége/.te dolgát tovább dolgozgatott; 
később újra neki ebeit áldozatának és add g fujtogaua 
mígnem Kiszenvedett. A gyilkos suhanezot. elfogták és 
átkísérték Szarv sra, honnét Gryularu viszik. Tettének 
okául azt adja, hogy gazdas/onya ellökie az abrakos 
zsáktól, melyből ö a lovaknak akart enni adni. 

— A dobozi vérengző siketnéxnát, Tolai 
Ferenczet, a kinek borzai nas tettéről mu t s/,ainii k-
ba-n referáltunk, a csendőrségnek szurkos kutaiát után 
sikerült elfogni a dobozi erdőben é.s elíWaub- it li á 11 

nyomban beszállították á gyulai torvényszéki fogházba. 
Di\ Nyisztor Adorján vizsgálóbíró itt többször meg-
kiyerelt.e kihallgatását, de nem tudott vele boldogulni, 
mert a némával még jelekkel sem lehet közlekedni, 
teljesen uiivtl ellen és e mellett elméjében is hibásnak 
látszik. A vizsgálóbíró kipéfleteket tett más siket né-
máknak, igy a gyulai Dobay-nyomda képzett munkájá-
nak Grilivwald Lászlónak tolmácsul való alkalmazásá-
val való kihallgatásara, de igy sem m került megértetni 
magát és felvilágositást kapni a vádlottól Csak akkor 
látszott felfogni, mit akaoiak tőle, a mikor a kést 
megmutatták neki, ekkor érthetetlen Inn^okat hallatva 
mutatta meg, hogy döfött vele, de mikor azt kérdez-
ték volna tőle, hogy miért gyilkolt, bárgyú arczkifejc-
zéssel bámult, bárha valószínűleg mégis felfogja tetté-
nek biinös voltát, mert gyakran összekulcsolja kezeit 
és égnek emelt szemekkel nagyokát sóhajt, majd bán-
kódó arczkiféjezéssel lehorgasztja fejét. 

- - A budapesti kertészeti kiállítás, mint 
tudósítónk értesít, nemcsak a nagyközönség, hanem 
a legelső szaktekintélyek véleményei szerint minden 
eddigit felülmúl és vetekedik bármely.vUágkiáUitásiai. 
Ezeu siker oroszlaniéiue Mauthner Ödön cs. és kir. 
udvari magkereskedőé, akiník kiállítása oly szép és 
feuséges, hogy e czég tu ajdonosa nem győzi logadni 
az elismerő nyilatkozatokat, melyek valóságos ováció-
számba mennek. A megnyitás napján József főherczeg 
személyesen gratulált Mauthner Ödönnek és bemutatta 
Klotild főherczeguönek. Kedden Ő felsége is megláto-
gatta a kiállítást és minden egyes cioportnál elisméresét 
fejezte ki Maiithnenuk. E vilAghirii czég, mely eddig 
22 külföldi kiállításon az első dijakat vitte el. Ezúttal 
versenyen kívül jelent meg, hogy mellette főképp a 
vidéki cégek is érvényesíUheseiielí, sőt ő maga is S 
tisztelet dijat, ajánlott fel a kiállítás ügye érdekében. 
Mau:hner csoportjai 15 főhelyet foglalnak ei az ipar-
csarnokban és az előtte levő területen olyan gazdag 
babér erdőt, pálmaligetet és szidus virágokat még nem 
látott a budapesti közönség, a minőt Mauthner vará-
zsolt oda. Kiállított löbbi között viruló 1000 Grimüon 
üamblt 'r rózsát, 3000 nagy virágú Cineráriát, több 
unnt 4000 babérfát, melyek a kiálli 'ás után eladásra 
kerülnek 800 szegfűt 175 Változatban stb. stb. Még a 
szakemberek is oda nyilatkoztak: ,/íudtitk, hogy 
Mauthner nagy, de hogy ilyet is tud nyújtani, az már 
igazán párai lanl" A zsílri egész zavarban volt, hogy 
mivel fejezze ki elismerését és megbízta az elnökséget, 
hogy magasztaló hangú levélben mondjon köszönetet. 
Mautlinernak, amiért a kiállítást oly magas színvonalra 
eaielie. 

— Gondatlanság áidozata. Szente.rzki János 
szarvas-tanyai lakosnak 14 hónapos flgyermeke már 

járogatní kezdett s a múlt hó 19-én szülei mindeti 
felügyelet nélkül hagyták a tanyai ház előtt. A kis 
fiu elkezdett mászkálni, mígnem a kut mellett levő s 
vizzeltelt gödörig nem ért s ott valami módon beleesett 
a gödörbe s a kufgödör szennyes vizében megfulladt. 

— A gösgépkezelok és kazánfűtők vizs-
gáló bi/oft-ságíi f o l y ó hó 29-én C s a b á n képééit 6 
vizsgálatot tart. A vizsgázni akarok kellően fölsasereit 
kérvényeiket a m, kir. iparfelügyelőséghez — Arad, 
Rákóczy-utcza 20. sz. I. emelet — nyújtsák be. Az 
elnökség. 

— Életunt aggastyán. Szeghalmőn Szatmári 
Mihály 83 éves aggastyán életuntságból borotvával 
elmetszette nyakát, de kezeinek reszketegsége folytán 
nem sikerült magán halálos sebet ejteni s most súlyos 
betegen fekszik. 

— öngyilkosság. Scheider Adolfué szül. Ka-
•yovics Karolina 33 éves csorvási lakosnő eczetben 
feloldott marólúgot ivott s daczára a gyorsan alkalma-
zott orvoii segélynek, nagy kínok közt kiszenvedett. 
Tettének oka állítólag az volt, hogy már előbb törvé-
nyes házasságban élt és most kiderülvén kétférjüsége, 
a büntetéstől való félelmében a halálba menekült. 

Időjárási jelentés 1902. május 9 ig. 

1 p. X ^ JE • -a at B 
Hőmérséklet 0. 

fokban Jegyzet . 
a, ^ , n O m 

O Ĥ <M 
7 ó. 
reg. 

2 6. 
d. U 

9 ö. 
este 

kö-
zép 

OöU KÖA* 
dete és vége. 

3 1 7-8 16-4 8-8 11-0 

A 3 9 esö 8*6 15,0 12 0 12,2 d, u. es* ejjeleao 

5 11-5 eső biv. 12'6 15 0 10*8 12*8 1 u. zíy. ós osö 

6 11*2 15'6 8 8 11*9 

7 1(1 C8Ö 8 6 15 0 »3 10-3 reggel eso 

8 20*2 630 7-2 10'8 8-0 8-7 reggel d. u. eső 

9 
0-5 esö 85 15-0 11.3 11*6 d. u fél ó. eső 

Szarvas, 1902, május 10. Pienozner Lajos 

Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó. 
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Esemény a inagyar irodalomban a 
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az egyetemes történelem klasszikus könyve, a leggazdagabb történelmi képtár, 
Szerkeszti a legkiválóbb magyar irók kö íremőködésóve l í 

A R C Z A L I H E N R I K . 
A r l l A K f i k n A ' í ' e 3 e m ü n í e a magyar irodalomnak, mer i az első teljes, 

3 l d y L O r L C r i C l tökéletes t mindtín igényeknek megfelelő világtörténelem^ 
megjelenésével minden ínáa vllágtötlétieli inÜ elavult és a g t ö r t e n e x értéktelennó vált 
az élet bibliája és nélkülözhetetlen mindenkitiek, a ki művelt 

il 
A 

az a mű, melyből egyén, a család, a társadalom haza* 
szeretetet és összetartást tanul, 
fejleszti a müi/lést, táplálja a tudást, nemesíti a lelkét» 
bl'illiéiisstiiusávál és pompás illu.sztráczióivál nemcsáR talilt, 
hanem oklaLva gyönyörködtet Is és a legnagyobb sfcelleml 
élvezetet nyüjtja, 

JMdlf/eló m X—V.f VII-XX> kötet jelent Metf> 
á—5 UavonMnt jön er/y^efJi/ kikett 

Bővebbet a prospektus, mélyet mindenki üigyeii kap. * Á teljés fiíű áifa iO^ köróna. 
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A — kiadóhivatala ulján ezennel megrendelem a 
Révai testvérek ífodatnli Intézet Résxvőnyrí'irsasíigiiál a 

T r > _ Trtei ^ . J Á >• 

tízimü művet 12 kötetben 102 koronáért, tudomáátü Vévéil, hogy eddigelé nyölcü kötet jelent 
meg s a lövábbi kötetek B havonkint jelennek meg» 

StAUiMWtokk, 3 kol,ot).0 h i v l me!le l l 11 kötet 
(i j eldö sorban h& első J ^ 

síálllttatik, a további köíötek n Megjelenés sotfendjóben. iíltilve a íl/.elé̂ ek orúilyábaii kövölkexiiekt 
Kötelezem nmgam a tárcmafig péiíztárúbu/. H,K|.ttpöskn U sáuIJilaatól kesdve,— tomnnl; 

havorihint minrtütUlíjj beitóeliilj uiig a mű teljes vőt'eíám föHes/.tVe niucáeii. At eSfUtíjí tílitmmdö 
részletek kültségdíure postai, liiegbizá"* utjáij 8«ediietft.í be és érinek be iieíii Vailáís:v tísfe'ién a 
rtiü leljes hatruté'ios Vételát-d egetlé'tpssé válÍK. A te/Je(ok te neiti tdrUád wAúW a üilytntülagaa 
kütetÖK a liátralök pótlásám ViászataHhatók. Aá első tészlet at elöa flzállitás..oi: atUíiVeeiidö. 
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, MM>tMIIIMMIHMtl)MMII»llul >ii«ü< uuf 

iMtUlilllHltlH M IUÍ llllilMllll) ll»>r< I •)•••»*>» •iHMMil(til(llllM(M«»>lt I 



)mM\ 

SíTrt 

A 
F R A N K L I N - f é l e 

crgvctr 

Arany János 
Arany László 

Bajza József 
Czuczor G. 

Garay J. 
Kemény Zsigmond 

Az öt kötetből álló első 
sorozat megjelent. 

Tartalma: 
Arany János munkái I. 
saj tó alá rendezi Riedl Frigyes. 

Vörösmarty munkái I. 
sajtó' alá rendezi Gyulai Pál . 

Tompa M. munkái I. 
sajtó alá rendezi Lévay József. 

Garai János munkái. 
saj tó alá rendezi Ferenezi Zolt, 

Csiky G. színművei. 
sajtó alá rendezi Vadnay Károly 
E gyűjteményt kiegészíti 

Tompa Mihály 
Vajda János 

Vörösmarty Mihály 
munkái 

a FRANKLIN- fé l e 
MAGYAR 
R E M E K Í R Ó K 

gyűjteményében jelennek meg, 

i 
ez időszerűit ki nem adhat ja , 
mert kizárólagos kradó joguk 

a Franklin-Társulaté. 

Az 55 kötetes gyűjtemény 
ára 220 korona. 

s z í n m ü v e i 
6 kötetben 

kiadja a 3£isfaludy-Tár-
saság, melyet kötve 30 
korona lielyefct 20 korona 
kedvezményes áron kap-
nak 

a Franklin-féle 
Magyar Remekírók 

megrendelői, 
Havi részletfizetésre 

beszerezhetők. 
a megren-

delésnél, 
hogy a kínált Ryül töményben a 
fönt felsorolt írók bennfoglal-
lalnak-e Y! 

m mmm m 
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Bertánál Belíezey-ut 10-ik szám alatt 

ím mm® 

szokványminőségben. 
A legkiválóbb 42 bor- és esemegefajokban faj-

tisztán, teljes jótáléssaL 
rr 

Óriás tövisű, igeu gyorsan fejlődő sövénynövény. 
Egy az egyedüli, melyből oly örökös kerítés ne-
velhető pár év alatt, rendkívüli -Csekély kuaLUssal̂  
melyen neui liogy ember, de semmiféle altat, még* 
az apró nyálak sem hatolhatnak nt. Míiíílen ren-
deléshez rajzokkal ellátott ültetési és kezelési uta-
sítás mellékeltetik. Ezer csemete elég ^00 mé-

terre. — Ára 6 frfc. 
Óriási jövedelmet biztosító 

• voltánál fogva, ennek te-
nyésztése számos gazdaság-

ban az utóbbi időben rendkívül elterjedt, 
Szines fénynyomaut főárjegyzék ingyen és bérmentve 
kuldet.ík minden rendeiesi kötelezettség nélkül. 
A? árjegyzésen kivtil még egy olyan könyvet kap 
ezzel ki azt mmers ingyen és bérben ive küldetni 

8B«ae«i ÜÉ 

¿rí, mely nincsen az a iia^ vagy csalad, a 
annak tartalmát haszonra ne fordítanák, városo;^ 
faluiig pitsztátij gazdag vagy szegény családnál 
egyaiánt. Î y mag azoknak is igeii érdekeben áll, 

't e SX'r 
mos oly líozlemenyek fogjaimtnak9 melynk mindén* 

kinek nagy szolgálatot teszüek. Gim í 

gyedül valódi angol 

ö w — ~ és ajánlva. 
Az im-gefc íels/.erelése a keresk. törvény mintavédelme alatt álJ. -

eut tí3f SchUt»ftC9l'A$0$£fe> f (¡öae 
l Â T̂eSy iûPmSi 
Môsl Rí>hItMb-8iötrttHaiÛ  

E balzsam belsőleg és külsőleg használható. E z : ]. Utolérhetetlen hatású gyógy-
szer a tüdőnek, a mellnek minden koros állapotban, enyhíti a hurutot, csillapítja a váladékot 
véget vet a fájdalmas köhögésnek s kigyógyiya a legrégibb bajokat. 2, Kiluuö hatása van 

l a turukgyiiiadas, reködtség és a többi torokbajofcnál. 3. Alaposau elir/i a laza Icai. 4. ilejí-
' lepően gyógyilja a gyomor, s a bei betegségedet és szaggatá okút a testben. 5. íá/elíden 

moxdiija elo a székeiéit s a vér tisztulását, megtisztítja a veséket, megszabadít a busko-
morságtöl » a iiypochoudriátöl, j yiija az étvágyat és ha emésztést, 6. Nagyszerű szolga-
latokat tesz fogfájáskor,- odvadfogaknál és szajrothadaskor a általában minden fug- és 
szájbajoknal, megszünteti a ielbüfögést, a szájnak s. a gyomornak bűzét. 7, Külsőleg cso-
dálatos gy/>gyhatás*al bir a sebekre, aj és régi forradásokra, orbáncz, kiiué^t, varak, 
megfagyott és megégetett tagokra, rtih, fekély s bőrdiuzadas és repedés stb. esetében, meg-
szünteti a fejfájási, zúgást, szaggatást, köszvéiiyt, faifájdalmat stb, Ügyeljünk mindig pon-
tosan az itt látható zöld apácza védjegyre. JUamisitastói legjobban m^gőv az, ha közvet-
lenül tőlem gyáramból rendelnek eredeti szab. cartonokban Ausztria-Magyarurszag miudéu 
postaállomására bérmentve 12 kis .vagy 6 dup.a üveg 4 koruna, Bosznia és Herezegovína 
részére 4 korona 60 fillér,. Jiuvtaebb nem küldetik széjjel. Szétküldés csak elóreíizütéfc 
yagy előleg küldése melbtu 

HT"! 2 lu5nd'en féle és fajta, még oly régi sebre biztos gyógyulást talál éi 
UH • majd nem mindig elkerüli a fájdalmas és veszélyes operálást valamint amputálást 

Tgie í f l | A. g j ó g ^ Z B i f ö z egtjediil valódi C e n t i í o i í a - k e i i ő c s 

használatának, reudkiviil jó hatású, a sebek gyógyulásánál valamint a fájdalmak enyhítés én él utolérhetetlen. 
^A valódi céntifolitim kenőcs alkalmazható: a gyermekágyasok rossz termeszetti niellbajninai, szoptatok mell-

keményedébe, a tej elapadásának, az orbaueznak eseteiben, továbbá mindenféle régi sérvek, Jao- és csont-
nyílások, sebek, íoiyásou, dagadt lábak, s osomevesedéseknél, vágás, szúrás, lövés és ütés által előidézett 
sebeknél az idegen testek, plr; üveg, szálka, homok, tövis, serét stb. eltávolításánál; mindentéle daganat, 
kinövés, ktfpzöduiény, karbiinkiilus és raknál; végre pokotvar, köröm féreg, körömgyülés, a labuakjarásközüen 
tortétiD kiseuesülése, tanyás es égetés okozta sebek, a betegek es gyermekek fekvés altalí kisebesülése, to-
rokdaganat meggyűlt ver, limttgás stb. stb, eseteibun. — A szállitás kizárólag az összi'g előie küldése mel-

| lett eszközöltetni, l íét tegeiy caumago lássál postai szállítás díjjal egy in1 3 korona 5 0 fillér. S z á m o s 
" eredeti b i zony í tvány rendelkezésre áll. Arra kérek mindenkit, hogy óvakodjék a hatásneiküh ha-
|nuüitasoIv vevé&ötöl s ana ügyeljen, hogy a tégelybe ben van-e a fenti v e d j e g y e m és czégem : l ' h i e r r y 
(Adolf) Limited g y ó g y t & r a a z „ Ő r a n g y a l h o z " P r e g r a d á b a n , egetve. 

Jízen gyógyhatabLtivOan feluiniuihatatian két szer nemosaiv a ruiiilá.-nak nincs kitéve, sőt ellenkezőleg, 
minél régibb, annál értéKesebb és hathatósabb, nem árt sem a fagy sem a furroság, tehát minden évszakban 
használhatók. Majdnem mutden esetben segítenek es eredményílj el járnak, legalább az orvos érkeztéig tsr-
mészetesen nem szabad hamisitványokat Vagy hasonló feldicsért tnek- és hatásnélküli ngynevezeit pótszere-
Ket. venni, melyekért a pénzt haszontalanul dobják ki, hanem mindig ezen reg kipróbált, uJcsO és megbizható 
emellett teljesen áitalmatlan, világhirti szerenet Ke-il használni, melyeknek minden c-saládoan az eshetőségre 
ívéázenlétbtífn kellene lenui. Hol olyant nem kapuiiK, mely a valódiság minden jelét magán viseli, rendeljük 
meg egyszerre direkte és czitnexzük : 

Thíerry (Adolf) Limited „Őrangyal-gyógyszertár" Pregrada Rohitsch-S; uerbrunn 
mellett. Központi rautár Budapesten Török 1, gyögysztirtárAba-n, Zágrábban Mitíelbach S. gyógytárában és 

Bécsben Jtfrady IJ. győgytárábatu 
III láiiHll'l ! !••• Ilii 

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás, Éljen/ 

a% étvágyat nem rontják 
kitűnő izűek. 

kereti» és 2 kötraftöit 
Prőha doboz 50 fillér. 
• F©* és afe&tMMéeS rakta!?: 

ez üz 
átkozott köhögés / G YÓ*G Y SZ M BT AB 

»ót, Y'ács.UkQtHít 
' Wnffea . 

Ackermcinn Gyula Meávedzky József, 
B agy is Andor gyógy szertárakban. 

* 
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