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Az elmúlt hetekben sexualis bűnök liire
érkezett mindenfelől. Ne csodálkozzék senki, ha
féktelen, kemény kifejezések tolakodnak a tollam
hegyére, midőn ezen vérlázító esetekről irok.
Budapesten, az ország fővárosában, ahol
legjobban elrejtőzhetik a bün, ahol fényes, gazdag utczák mögött tömérdek szenny és piszok
és végtelen nyomorúság rejtőzködik : Flas Károly, a szegény, kérges tenyerű munkásember
lehorgasztott fővel megy ei a kerületi kapitányságra és szinte zokogva jelenti, hogy nyolcz éves
kis leányát az urak elcsalták valahová és becstelenné tették. S borzadva látja az ember, hogy
az ártatlan kis Mas Teréz már nyolcz éves korában megtette a rettenetes utal a Rókus azon
osztályáig, ahonnan szégytnkezye jönnek ki meg
azok is, akik már semmit sem szegyeinek ! S az
utczaseprö Flas Károly után többen is jönnek,
egymás után, szegény emberek és sorban ugyanazt mondják el, hogy ártatlunleikü, fejletlen
gyermekeiket elcsalták és szerencsétlenné tellek.
MegdöbbenLö a dologban különösen az,
hogy csupa szegény ember gyermekével történik az ilyen galádság. A szegény ember küzködikj nyomorog, koplal; a szegény mindenütt
alul van, páriája, megvetetlje a társadalomnak
és ha már v é r e s verej léke árán valahogyan fenn
birja tartani családját, megrugdossák, megpofoz-

fizetési pénzek intézendők.
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Az égen, az égen csillag fénye játszik.
Világot vet Dani hadnagy, kuruez hadnagy
Boldog sátoráig.
Boldog sátoráig.
Á csillag stlgára titkon be is pillant,
Akkor montíja Dani hadnagy, kuruez hadnagy
Ép' a holtomiglant,
Ép' a holtomigianti
iám, Piroskám, megértettem szódat:
olvad ei szivem többé lágy dallamán
A tárogatónak,
A tárogatónak.
»Nem ragadja szivem, tíízes szílajságra
Ütközetbe csalogató tárogató
Szilaj sikongása,
Ssiioj sikongása.
„Örökre, örökre itt maradok véled.
Elveszi a kardot tőlem, ide kötöz
Babonás szépséged,
Babonás ¡szépséged!"

Kiadó s l a p tulajdonos SÁMUEL ADOLF

zák és becstelenné teszik a gyerekét, a ki a nevű ember ¡sem ^betegeszü, hanem elvetemült,
szegényes, bűzös lakásból kimegy az utczára álattá aljasult gazember.
Túlságba visszük manapság a humanismust.
levegőt szivni vagy játszani. A szegény ember
gyereke bitangok prédája, Rókus-töltelék; n e m Annyira vagyunk már, hogy például nálunk egy
katonának napi élelmezése 24, egy fegyenczé 36
vigyáz rá senki, az Isten se, a törvény se. A
fillérbe kerül az államnak. Tehát a rablógyilkos
gazdag guvernántot hozat a gyereke mellé, a
jobb ételt kap, mint az a becsületes ember, akit
gazdag emb er gyereke lenyes, szép utczákon
besoroztak katonának. Oda jutottunk, hogy a rajár, ahol nem leskelődik utána világos nappal a
boknak jobb, tisztább lakásuk van, mint a derék,
vadállatok emberbörbe bujt csapata.
dolgos munkásnak, aki például a fővárosban dögA szegény ember tehát már az utczára sem letes pinczelakásban szorong nyomorgó családjáküldheti ki gyermekét. De az iskolába sem küld- val. Ott tartunk a humanismussal, hogy a gyilheti már nyugodtan. Ott van Mocsáry ignácznak, kost, aki egy egész családot kiszámitott kegyetlena körmendi tanárnak ügye, aki az elmuLt év séggel lemészárolt, megütni nem szabad, ellenben
alatt tizennégy fejletlen, zsong - leányt hálózott katona-fiainkat otromba az káplárok halálra korbábe és tett szerencsétlenné. Ez az osioba és tart- csolhatják. A halálbüntetést ma-holnap mindenütt
hatatlan rendszer okozta ezt, hogy a leányisko- eltörlik s o d a j u t u n k valamikor nemsokára,,hogy
lákba férfi-tanárokat helyeznek.
szobrot emelünk a bűnösöknek.. . Hiszen olyan
Érdemes kissé gondolkozni ezeken a vér- szép jelszó az a humanismus!
lázító eseteken. Krafft Ébbing, a nagy humaAz ilyen vadállatokkal szemben pedig, amilyenista gyönyörű theoriát állított fel: hogy minden nek ezek, a szegény, ártatlan gyermekek megronbűnös beteg, akit nem büntetni, hamm gyógyítani tói, félre Krafft Ebbinggel és félre azzal a túlságba
kell. Veleszületett abnormitás, melyet nevelése, a vitt humanismussal. Elő kell venni a szeges végű
társadalmi viszonyok és egyebek még növelnek, korbácsot és a kerékbetörést, köttetni kei1 sorra
hajtja bűnre az embert. Sok kórházat tehát és az ilyen lelketlen gazembereket, ha még olyan
minél kevesebb börtönt, akasztófát pedig épen nagy urak is, majcll jobban meggondolná mindenik
semmit. Ezt mondja Krafft Ebbing. Az élet azon- hogy mászkálj ón-e a szegény ember fehérielkü
ban mindezideig nem igazolta a tudós orvost.
Az a német ember, aki gyermekét megsülve
megette, teljesen józan és épeszű embernek bizonyult és erős meggyőződésem, hogy ez a Mocsáry

Szerelmes szavának csókba full a vége.
Hajnalodik. £Jagy csöndesen kapaszkodik
A nap föl az egre,
A nap föl az égre.

Dani

Hirdetéseket jutányos áron elfogad.

Tárogató z ú g j a : „Talpra kuruez tábor 1
Szabadsagunk árva, védjük IM Fájdalom szól
Öiro dallamából,
Siro üaUamaból.

^

Salgő Zoltán.

Búcsút is, búcsút is alig suttog ajka . . .
Sziláján szól Dani hadnagy, kuruez hadnagy;
„Rajta kuruez, rajta 1
Rajta kuruez, rajta 1"
Gyökössy Endre.

a,;2í
— a „szarvas és Videke" eredeti tárcsája. —

I r t a ; Szarka Lajos.*)
Csapatba verődik a kuruez had nyomban.
Csőr kapitány összerezzen; Áruló lett ?
Élem, nem I De hát hol van V
Dani hadnagy hol van?
Üzenetet küldet sebes^aprócljá
„Lóra kuruez 1 Dani hadnagy ütközetbe 1
Vár a kuruez tábor,
Vár a kuruez tábor i"
Dani hadnagy sápad. És utolsó csókja—En istenem, jaj Istenem, mintha, mintha
Csak keserű volna,
Csak keserű volna.
„Piroskám, Piroskám !" Szava könybe hajlott,
S Dani hadnagy oldalára Piroskája
Köti fel a kardot,
Labancverő kardot»

Tavasz volt A hold lágyan ringott a felhők kebelén, Az akáczfák mámorosan ontották illatukat. S hogy
a tavaszéji illát a földre nehezedett, megszállta a lelkemet is és én kitártam karomat s beleöleltem az én
édes asszonyomat,
Tavasz van, A noId lagyart ring a felhők ölén.
Az akaciaií mámorosán ontják iJlatuüat. De hogy kitárom karomat, nincsen asszony, aki belehajolna. Csak
haivanyoüo emiekek, amik körüllebegnek. Es amint e
fakó emiékek körülzsongnak, valami régi ének kél a
lelkemben, — első csókról, első szerelemről.
Ha én még azt el tudnám m o n d a n i ! . . .
*

*

*

Fehér fürtös virágai vannak egy fának. Nem délszaki különös növény, a virágnagykereskedők fényes
*) A defefeceni jogakadémia egyik ügyes pennaíergató diákja

i

ünnepélyen hiába várjuk Inczédi szép, férfias alakját
megjelenni, ő már akkor — halott.
*

*

*

Rövid életrajza a kővetkező: Inczédi László Szarvason született 1855. deczember 20-án ; atyja Lukes FIóris, a kedvelt tudós íőgymnasiumi tanár volt, kinek
gondos felügyelete alatt végezte el a középiskolákaszülóvárosában. Jogi és bölcsészeti tanulmányait Nagyt
váradon, Kecskeméten és Budapesten végezte, hol az
ífju költő verseit a „Vasárnapi Ujsag" s a „Fővárosi
Lapok" szívesen vette. Később az ujságirói pjlyára
lépett s az „Egyetértés", majd „Budapest" munkatársa
lőtt. Ez időben kellett neki szabadszellenm politika
vezérczikkei miatt fogságot is szenvednie. Később több
lapnak is munkatársává szegődött s mindenütt tárt
karokkal fogad!ák a kitűnő pubUczistát.
Miut költő, különösen a lyrai és hazafias költemények Írásában volt kitűnő ; — költői mim'cárságát
ismerte el a Petőfi-Társaság
akkor, midőn 1892-ben
rendes tagjává választottá. Betegsége, mely régibb keletű, az utolsó félévben nagyon is megviselte, a különben erős férfiút s az az influenza, melybe legutóbb
esett, megásta sírját, Olt fekszik most ő, a kerepes!uti virágos temetőben, hol a főváros az irök kérelmére
díszsírhelyet adott neki.
Nyugodjon csendben, távol szülőföldjétől • bár
teste meghalt, szelleme élűi fog közöttünk.

Mint villám, mely a bérezi fenyőt haragos, felhőkből lesújtja, zugó recsegésével fájdalmasan betöltve a
tájat, ugy ragadta el a halál angyala közülünk Inczédi
Lászíót f ° ki egyedül állott a küzdőtéren, az egész ország
művelt közönsége részvéte mellett.
Nagy volt ő mint költő, nagy volt, mint iró.
A poétái pálya babért nyújt ugyan, de kenyeret
csak nagyon szárazat. Erezte ő ezt, fájdalmasan érezte,
hogy el kell hagynia szelíd lantját s bár elismerte tehetségét az egész ország, neki el kellett hagynia költészetének szép ábrandiságát, hogy a rideg való tollforgató bajnoka legyen.
Inczédi László politikus lett, E téren nem állott
6 egy párt szolgálatába sem, mivel egyénisége nem
tűrte a beköt, ha még selyemből volt is az fonva. 0
a szellem szabadságának rajongó gyermeke volt, kinek
elvei voltak, de ez elvekből nem engedett egy mákszemnyit is soha. Nem tudták öt elcsábítani a politikai pártoknak húsos fazekai, ő megmaradt hűsegesén
kitűzött czéljához vezető utján, megmaradt egyedül.
Sokan harczoltak azért a czélért, amelyért Inczédi:
a független Magyarországért, hanem oly bátran, mint
5f senkisem. Nem rettent vissza ő a rabság sorvasztó
levegőjétől sem, midőn elveit hirdette ; ő, ki Önbizalmában magát erősnek tudta, maga kérte az Istentől:
— S ha büntetsz, hát büntess csak engem. Bűnöm
zsoldját magam viseljem.
Bátran hordta ő ezt a keresztet, mit a sors politikai, családi életében mért reá. Üldözték, de tönkre
nem tehették, minden veresége után, mint a poraiból
feléledt phönix, frissen szállott újra sorompóba.
Koporsója felett egész jelleme hü tükrét adta
Szathmáry Mör országgyűlési Képviselő s hírlapíró, ki
ezeket mondta: „Senki sem volt köztünk oly önzetlen
mint te voltál, senki sincs köztünk, aki becsületesebben
tudna dolgozni, mint ahogy te dolgoztál"
Tényleg önzetlen volt a szo legszorosabb értelmében, hisz minden kincsét, gazdag lelkének minden
tehetsegét a köznek,^a hazának áldozta, magának nem
tartva meg semmit. Ő dolgozott, dolgozott ugy, mint a
nemzet napszámosához *illik s midőn — szavai szerint
-— „a lobogó lángnak csak hamva maradt", midőn a
hajdan délezeg férfiú keze már nem tudta fogni a to-s
lat, mint régen a vak költö: Milton, ugy diktálta ő Ik
tollba utolsó politikai czikkeit, hazafiúi érzelmeinei
hattyúdalát.
És most, mikor az egész ország megdöbbenve áll
a nagy halott sirjánál, hogyne hullátnók mi is a fájdalom keserű könnyeit, mikor ő a mi fiunk volt; ebből
a városból ment el a gyermek-ifju, lelkében gyönyörű,
magasztos eszmékkel, bizva a szép jövőben, - - a ide
tőrt meg őreg szülőjéhez a férfi, megtörten, csalódottan. A nagy vi ág mellőzheti, megvetheti, üldözheti a
közönségesnél nagyobb embert, de a szülői ház ajtaja
mindig nyitva előtte s szereltei tárt karokkal fogadják.
Gyakran láttuk Inczédy Lászlót városunkban családjával együtt, kit az imádásig szeretett. Büszkén
vallotta ő városunkat szülővárosának. Remek tollából
a „Szarvas és Vidéke* is közölt néhány vezérczikket
s m o s t midőn a íőgymnasium fenállásának századik
évfordulóját akarja megünnepelni, Benka Gyula igaz.
gató f e l k é r é s é r e ö is megígérte, hogy az ünnepélyre
alkalmi költeményt ir s azt személyesen szavalja -le
Hiú remény volt, az égben másként volt megirva s az

kirakatai, a magasranguak csillogó szalonjai számára
növelve. — ott találod a mózőn, az árokparton, amint
csendes estéken a pásztorgyerek föl-föllobbanó pásztortűz mellett danát tanul dallamos fürtitől; ott találod
a városok utczaszélein, hosszú rendbe sorakozva, csinosan fésülve, szépen rendbe szedve, amint városi lakosokhoz illik, ott látod a homokban és fekete földben,
ott érzed mindenütt, amint az esti szellő szárnyán hozzád repül illata.
Akácnak hivják a botanikusok. Másnak talán nem
valami költői név, de nekem szépségesen szép, mert
az az áldott juniusi este bátorító szava nélkül nem lett
volna áldott, — mert nélküle sohasem jöttem volna
r á a — csókra.
Az eljárás ez volt és így történt meg.
Hárman valánk együtt az apró női csecsebecsékkel díszített kis szobában : az asszony, én, meg mándi,
a kanári madár. Ö volt a garde de dame, — a kicsi
mándi. Szeretett és bízott bennünk, vagy talán ezukorral volt megvesztegetve, mert. alig egyszer szállott le
hozzánk, nem, hogy kihallgassa beszélgetésünket, csak
megszagolni, váljon az úrnője keblén levő rózsa illatosabb-e, vagy az én akáczvirágom. Pedig ha hallotta
volna 1
, .
t
A csókról beszéltem lázasan, szerelmesen, holott
pedig semmit is nem tudtam róla s magyaráztam a
csők múltját, jelenét nagy tudákosan, holott csak azért,
hogy ajkairól tanulhassak csóktudományt.
ügy égtem a vágytól, odailleszteni ajkára egy
csókot. Az elsőt. A legelsőt. Mert minden beszédem
csak azért volt. hogy megértse: igen, meg fogom tenni
és minden szóm azt kérdezte: ugy-e szabad, nem ha-
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— Ko ssutkünn e p ó l y Szarvason. Augusztus 14-én d. u. 4 órakor gyűlést tartott a város a K i s
sutli ünnepély dolgában. Az elöljáróságon kívül jelen
voltak, mint a regále-bizottság tagjai: Havi ár Dani,
Bankó György, Melia Mátyás, dr. Haviár Gyula, Grimm
Mór, ár. Reismann Adolf, Csonka Pál, Űhljar Pál, s
mint választottak : Mikolay Mihály, dr. Szemző Gyula,
Tepliczky János, Liska János, Benka Gyula, Zvarinyi
János, dr. Glazner Adolf, Válkovszky Mihály, Komlóvszky György és Gyuris Mihály, a Kossuth ünnepély
rendezésére szűkebb körű bizottságot küldöttek ki,
mely bizottság t a g j a i : Griuim Mór, dr. Haviár Gyula
Liska János, dr, Glásner Adolf, dr. Szemző. Gyula és
Dancs Szilárd. E bizottság elnöke Grimm Mór, jegy*
zője Dancs Szilárd. A Kossuth ünnepségről a következőket határozták; 1. Felkérik a lakosságot, hogy szeptember 18-án este 7—8 óra között ablakaikat kivilágítsák, s házaikat nemzeti lobogókkal feldiszitsék. 2.
Az összes egyházközségeket felkérik, hogy 18-án este
az összes harangokat meghúzassák. 3. 18 án este a
színházban díszelőadás. 4. 19-én reggel VaT-töl VaS-ig
az összes füvó bandák bejárják a várost, 5. 19-én reggel minden felekezet templomában istenitisztelet. A
nagy templomban reggel 8 órakor. 6. 19-<m d. e, 9
órakor díszközgyűlés az Árpád dísztermében. 7. Az
összes iskolákban szünet, testületileg részt vesznek az
ünhepségben. 8. A kereskedelmi testületet megkeresik,
hogy 19-én az üzleteket bezárják. 9. 19-én d. u, 4 órakor a Kossuth-téren megállapítják a Kossuth szobor
helyét. Népgyűlés Szavalok. Dalárda. 10. Nepünnepély
az Erzsébet ligetben. 11. Közvacsora. 12. Kossuth-iák

És ő értett engem. A szavakat ha nem is, az izzó
érzést, a forrongó vágyat. És én éreztem, hogy az az
asszony, daczára férjének és házasságának, az első
csókot, az igazit, a lágyat, szerelmetesl, a vad lánggal égőt, melyben ott száll a sziv édes álma, ott lüktet a vér földi vágya, még nem érezte soha ajakán ős
ő sem csókolta férfiajakra. Hozzám simult asszonyos
szelídséggel, de amely szelídségben is több bűverő volt,
mint a lányok apró káczérságaiban- okos szemeivel
reám nézet, á la greque haját arcomba i'ujta a nyitott
ablakon beáramló szellő, és mig beszéltem lázasan,
kuszáitan, akác virágom kicserélte a keblén levő rózsával s egy csókot illesztett akác virágomra.
Boldog virág, akácvirág 1 . . .
És abban a pillanatban — ugy tetszék
akácillat tölté be a szobát, telve szerelmes fantámokkal,
csábos erővel, titkos bátorítással. Hajunk, ruhánk és
minden mindenünk akácillatot lehelt; akácvirág nyilott
rajtunk, a bútorokon; akácillattá lettünk magunk is
Nem ne mondjátok, hogy az akácvirág a föld legjóza
nabb virága — a legmámorosabb, a legszerelmetesebb
virág ő 1

:

Karomba hajolt. Szőke arcán az alkony érdekes
haiaványságot árasztott el, pici szája, mint bimbó
megnyílott, s mi bennem égett, kéic szemében vágyai
laték lobogni. Körülöttünk minden javallta a csókot:
az összehajló levelek, a szellőben enyelgő virágok, a
föld pereméhez simuló ég, az ölelkező felhők, de l e j főképen ajkaink. Éreztem, hogy e lehetetlen e pillanaiban édes megtörténtté lehet, holott soha többé. Éreztem, hogy utaink egy pillanatra találkozhatnak, holott
elválnak, mielőtt találkoztak volna, Éreztem, hogy egy

ültetése. A szűkebb körű bizottság egy szélesebb körű
rendező bizottságot szervez, hogy annál sikeresebben
megtehessenek mindent az ünnepség nagyszerűsége érdekében. Tehát Szarvas városa megtette a kötelességét
s most már majd a lakosságon lesz a sor, hogy hatalmas megjelenésével emelje az ünnepség fényét!

— A szentandrási diákok mulatsága. A
Szentandráson vakácziőzö diákság sikerült felolvasó
estélylyel összekapcsolt tánczmulatságot rendezett. Jól
szavalt Nyiri Kálmán, Gondá Béla és Hajas Pál s
ügyesen adott elő egy részletet „Bánk-Bán ff -böl Bencsik Jőzsef és Bakos Gyula, (Petur és Bánk jelenete).
Ügyes felolvasást tartott Beucsik József: Magyarország
állapotáról a mohácsi vész idejében. Ezután tánczoltak
reggelig. Virágos jó kegv hullámzott a levegőben s
ragyogott a szép leányok szemeiben. A négyest husz
pár tánczolta. A mulatságon felülfizettek a következők:
Lederer Rudolf 20 kor. Hutiray Gyula 10 kor. Pintér
György 5 K. dr, Simkovits 4 K. Dr. Dunáy Alajos 3
K. Jandó Pá] 2 K. Nyiri Bálint 2 K. Bobvos Soma 2
K. Tolnay Antal 1 K. Urbanek Nándor 1 K. Szichta
Tivadar 1 K. 80 fill. Hajas István, Selmeczi, Hutiray
László, Világos Bagi Vinc/.e, Schneer András. Harmati
Pál 80—80 fill. Nyiri Alajos 60 fill. Vas Nándor, Szabó
Imre 40—40 fill. Tolnai Ferencz, Egri András 10 fill.
— Szarvasi tűzoltók Egerben. Az egri
tűzoltó versenyre városunk de:ék tűzoltói közül is elindultak szerdán
éjjel tizenketten Gyurik P á l parancsnok vezetése alafc. u. m.Bec ák Lajos, Deak.Ferencz,
Deutsor István, Frank Jáno.s, Gercsák György, Grósz
Lambert, Neuhausér János, Podani Mihály, Szachs
János, Szvák Mihály, Tóth Lajos és Weber Frigyes.
Ők akarják kivívni az „egri" nevet. Szerencsét és
erőt kívánunk hozzá!

— Esküvő. Illyés Alajos szarvasi kir. albiró f,
hó 12-én vezette oltárhoz Öcsödön Molnár Juliskát, ÖZY
Molnár Mihály né bájos Irányát.

A Szarvason időző tanuló ifjúság által
1902 alig. 2-án a Kossuili szobor alap gyarapítására
rendezeti nyári lánczmulatság bu vétele 457 K. 70 f.
volt, a kiadást 171 K. 40 fillért levonva, az alaptőkéhez 286 K. 30 fillért cáatoltatott.. — A bevételhez felülfizetéssel
járulták;
Haviár Dániel és
Léderer
Rudolf 50 - 5 0 K. Dr. Haviár Gyula 25 TL Dr. Glasner
Adóit 20 K. Grimm Mór és Dr. Lengyel Sándor
10—10 K. Kvacsala Jánosné 6 K. Ponjnczky Máté
5 K. Glockner Marczel 5 K. Schreiber Lipót 4.80 K .
Benka Gyula 4 K. Dr. Fiichs Béla 3.80 K. Ballá
Sándor, Bodnár Endre, Dancs Szilárd, Frank Victor,
Garai Testvérek, Harmati János, Klein Adolf, id Pohl
Károly, Valkovszky János 2—2 K. Forster Károly és
Dr. Jeszenszky Llek 1.80 K. Gyökössy Endre 1.20 E.
Harmati Pál, Holéczy Gusztáv, Kondacs István, Molnár
János, Perezel János, Popják, György Sámuel Adolf,
Sebők Lipót, Szichta Tivadar, ifj, Zyarinyi János 1—1
K. Dr. Balogh Sándor, Barna Izidor, Friedl Lajos,
Horváth Gyula, Dr. Goldberger Ödün, Grűn Jenő,

pillanatra értem ég s bolondos fejecskéje ezer szeszólyét,
hóbortos szive ezer vágyát alárendeli az én akaratomnak, holott holnap az élet hidege már talán fölemészti
szive melegét.
És bár az akáczillat egyre áradt s körülöttünk
minden javallottá a csókot és bár bátorság ős forrása
buzgott is keblemen s buzdított tettre, mindeme nagy
biztatás ós bátorság mellett is nem mertem a gyermekkor csillogó ködti homályából kilépni az életbe, az álmok világából a valóságba. . . Odalopni az első csókot
ajkaira. Csak néztünk egymás szemébe, arcába, a végtelenbe, fejtegettük egymás szivének hierogliphjeit olvastunk egymás szivéből vágyat, szerelmet.
Hirtelen pir önté él arcát. Talán a tetteinket
vizsgáló agy kezdett fejecskéjében ébredni s annak
hajnali pirja jelent meg arcán ? . , .
Fölállt mellőlem.
— Ügyetlen 1.. *
A zongorához ment. Vagyis hogy nem menés
volt az, hanem szállás, lebegés, suhanás, vagy mit
tudom én, mi. Talán egyik sem, talán mindenik összevéve. Egy bűvös mozdulat, mely képes az embert magában is szerelmessé,; bolonddá lenni. Mely csak a
szerelmes szép asszonyok sajátja, melyet a lányok
utána nem csinálhatnak, hacsak nem asszonyokká,
szerelmes szép asszonyokká lettek. Valami olyas, mint
mikor a madár kiszabadítja magát az őt fogva tartó
kalitkából és suhanva repül ki auiuk ajtaján, de amely
suhaná'iban több a visszatérés vágya, mint a szabadulás örömeigen megsz^gyellem magam, ami pedig, tekintve,
azt, hogy még csak tizennyolcz éves voltam és először

Dr. Klein Soma, Konrád János, Krafft Károly, Lówy
Sándor, Mérey Berta, Ponyiczky Kálmán, Kosenfeld
Adolf, Rozgonyi István, ifj. Salacz Ferencz, Saskó
Sámuel, Dr. Schiff ¡Jenő, Dr. Schiff Izidor, Tyehlár
Eudre, Varga Ferencz 80—80 fillér. Lusztig Sándor
70 fill, Almássy Gyula, I . S. M. Darier, Szabő János,
Dr. Takács Izsó 60—60 fill. Kis nővérek 20 fillér. A
szíves felülfizetöknek, nem különben a pártoló nagy
közönségnek ezúton is hálás köszönetét nyilvánítja a
rendezőség.

— Az iparos ifjúság mulatsága. A szarvasi
iparos ifjak Ónképző-köre kebeléből besorozottak folyó
évi szeptember 21-én az Árpádban zártkörű tánczvigalinat rendeznek: ifj. Salacz Ferencz t. kb. d. elnök,
Sal Károly t. b. elnök, Lendvay József t. b. pénztáros
ifj. Kántor Sámuel t. b. jegyző. Kenyeres György t. b.
ellenőr, Roszjarovitcz János táncz-rendező. Belépő-dij:
személyenként 1 kor. 20 fill, családjegy 3 korona.
— Leütötte a hajókötél. Bacsa Mihály csongorádi 20 éves legény Szarvas alatt az élő Körös
egyik hajóján dolgozott. A hajókötél ugy mellbe vágta,
hogy rögtön meghalt.
— Szerelmes l e g é n y . Pecsenye István ís a
szerelemnek lett az áldozata. Rosszjarovitcznál mulatott vasárnap este s mivel szerelmese kikosarazta,
nagy elkeseredésében leitta? magát s reggel pisztolya
golyóját röpítette mellébe. Meghalt.
— Presbyteriális ülés. A szarvasi ág. hitv.
ev. keresztyén egyházközség elnöksége 1902. évi aug.
hó 19-én presbyteriális ülést tart.
— Felakasztotta magát. Öcsödről kapjuk a
hírt, hogy Földi Eszti fiatal leányzó bánatában felakasztotta magát. Katona szeretője után busult.
— Meghalt az utón. Szarvasra iparkodott
Kis Lidi öcsödi leány, útközben rosszul lett s meghalt,
— Szerelmes a g g a s t y á n Az endrődi szegények házában nyert menhelyet öreg napjaira Lizinczai István — endrödi 80 éves napszámos, hol az egyház gondoskodván ellátásukról m-i dolguk sincs. Szokásban van Endrődön — a nagyobb gazdáknál, hogy
ilyen öreg embert — vagy asszonyt elhívnak valami
örizésre —• ha épen elkerülnek a háztól. Liziczai
Istyánt is igy házorzésre és gyermekek őrzésie hívták el N, H. gazdához. Hamis legeny lehetett az öreg
•— mert még most is felpezsdült a vere a liazi gazda
szemre való — piros pozsgás leánykája láttara, — ki
mire haza kerültek a szulok — akkorra a lány csak
sirt—rit. Erőszakot követeit el rajta az órizeiul odarendelt öreg. — Nagyon oda van a lány. A szerelmes
öreget lu zavarták a szegények hazából.

— Csaba ünnepel. Csaba közgyűlést hivott
össze aug. 12-én és egynangulag elfogadta dr. Urszinyi
János Kossuth-inditvanyát 1 Tehát, mint már megiriuk,
Csaba ünnepelni fog Kossuth Laj os századik szüle Lés
napján 1
— Orosházái uj szinkör. Orosházán is pénteken nyitottak meg az uj színhazat, Makó, debreceni

szerelmes - - asszonyba, egyáltalán nem volt csoda és
csak félszemmel mertem reá fölpillantani, mivelhogy
azt hittem, hogy azt az asszonyt nagyon megbántottam,
mikor nem csokoiiam meg.
Nem hagyott a lelkiismeretem nyugodni. Odahúzódtam mellé, átöleltem nyakát és ajkara illesztettem
az első csókot. Egy kicsit félrecsúszott ug^an a nagy
remegés miatt a szája szélére, hogy az arcabői is volt
benne egy pici, de azért mégis csak ez volt az igazi
első csók, amit férfitól kapott.
A csók zajara felebredt a kicsi mándi, a garde
de dame, intő pillantást vetett urnőjere, aztán szárnya
alá dugva lejét, tovább aludt. A hold kipillantott a
felhőfoszlányok közül s kíváncsian nézett be a szobába;
aztán ment és bujkált tovább Ö pedig felém fordult
és sok, sok szeretettei azt m o n d á j
Rósz fiu.
*

4

*

Este volt. Mentem haza felé. Vittem magammal
az első csókot. És hogy az útszéli fák egyre hullatták
reám fürtös virágaikat s dicsérték szép és nagy bátorságomat, boldog naivsággal elgondolkoztam r a j t a :
— Mégis csak nagy bátorság kellett ahoz, hogy
az első csókot odailleszszem ajakára — még ha ő is

t£li • i «

i g a z g a t ó kitűnő színtársulatának m ű v é s z i
g y ö n y ö r k ö d h e t n e k a boldog orosháziak !

játékában

Meglehet. Mert akkor nem csinálna olyan bakfelövést,
hogy akkor öleli meg avval az őrült golyhóval Tábori

— B é k é s m e g y e i poéta síremléke. Balogh Orzsét, amikor már utolsó útjára elkísérték a színről
István, megyénk neves poétája, egykor a szarvasi iskola
jeles növendéke volt. Síremlékére már eddig 757 köroiia gyűlt össze. A gyűjtés lezárásáról értesitik majd
Békés megye közönségét!
Uj g y á r megyénkben. Schvarcz Ábrahám harisnya gyárat akar Békéscsabán létesíteni. A
váró«tói hat évig halyiséget kér. Mivel most a városnak
nincs ez iparvállalatnak megfelelő helye, hat évig évi
1200 koronával segíti Schvarcz Ábiahámót, kinek gyára
60—80 munkásnak nyújt majd állandó alkalmat kenyérkeresetre. Szükség van megyénkben minden ilyen
iparvállalatra s igy Békés-Csaba helyesen teszi, mikor
segélyezi a derék vállalkozót!

— E g y h á z k ö z s é g a püspöke ellen. A tót
nemzetiségi izgatások immár odáig fajultak Nyitramegyében, hogy nemcsak egyesek, de egyházi testületek
is egész nyíltan állást foglalnak azok ellen, -akiknek
meg van az erkölcsi bátorságuk, hogy magyar érzelmeket tápláljanak. A nemzetiségi türelmetlenségnek megbotránkoztató nyilvánulását közli a „Felvidéki Sajtóiroda". Az ág. evang. egyházkerület .bejelentette a
rniavai egyházközségnek, liogy Baltik Frigyes dr., ág.
evang. püspök augusztus 30. és 31. napjain meglátogatja Turólulca és Miava községeket. Az egyházközség,
a püspök fogadtatásának részleteit megbeszélendő, augusztus 5-én ülést tartott. Az ülésen Stefanik Izor lelkész erös támadást intézett a püspök ellen s indítványára az egyházközség határozatilag kimondotta, hogy
miután a püspök, nagy magyar érzelmeinél fogva, mintegy megtagadta saját tót nemzetiségét, a két egyházközség kizárólag tőt nemzetiségű híveitől nem érdemli
meg azt, hogy általuk ünnepélyesen fogadtassák. A
püspököt ennélfogva a község és a politikai hatóság
fogja fogadni, amely erre nézve már utasítást iá kapott.

A mai színműirodalom e g y k legkitűnőbb darabjában, Fényes Samu „Kurucz F e j a Dávid :c -jában mutatkozott be a pécsi színtársulat Szarvas színházba
járó közönségének. S mondhatjuk mindjártniiost, éppenséggel liem előnyösen Azt a hatást, ami a közönséglelkesedéséből látszott, nem a színészek előadása, hanem a darab lelkesítő, magyar tűztől duzzadó részletei okozták.
Telt ház nézte végig a darabot, de meg is érdemli, hogy „Kurucz Feja Dávid" eiőadasa alatt telt
haz szívja magaba a magyar levegőt. A mai kor szülte
e darabot, mely keresi, kutatja azt, ami igaz magyar,
ti mikor röviden megakarunk emlékezni Kurucz Feja
Dávidról, — mivel a pesti lapok ugy is eleget irtak
róla — mi inkábö azt a hatást akarjak röví den jellemezni, amit Szarvas közönségére gyakorolt.
Az első felvonás lassan meginduló jelenetei alatt
unatkozik a közönség, türelmetlenül várja, hogy mi
lesz hát e darab, hiszen olyan nagy port vertek mellette az újságok. S ha a^ eiső felvonásban nem hallanók Esze Tamás, lelkünket megragadó, imádságos,
Könnyező beszédét s ha nem szavalna Gábor lantos
egy gyönyöru költeményt Tábori Orzserol, a közönséget nagyon uutatóau készilette volna elo a szerző a
következendőkre. A második felvonás összes jelenetei
izgatjuk, a közönségét s megelégedetten, lelkesedve tapsol a közönség Kurucz Feja Dávidnak, ki megorczaztaLja Tábori Orz sec, a verengzo Karaffa szeretőjet,
ki bujkalkodó szereimeskedeseivei szerez zsákmányt
verengzö vadállatjának, lei s^erelmeskedeseivel már-már
behálózta Kurucz Feja Dávidot is*
S mikor a harmadik felvonásban megbélyegzésre
ítéli az árulással vádolt Tábori Orzsét a bíró, a ki a
tanácbban azt is kijelenti, hogy a németeknek nem
lehet hívni, mert akármilyen ¡pecsétes levelet ad is,
azt soha meg nem tartotta és tartja, mikor harezra
vagy hosi halálra bátorítja a tanácsbelieket, magyar
szivünk szent tüze lobog kebelünkben 1
A negyedik felvonásban Tábori Orzse meggyilkoltatása jól éöó örömünkre s Kurucz Feja Dávid halála
pedig megnyugvással ölelkező lajdalmunkra van. Az
bizonyos, hogy az egesz dat abból az igazi magyar
levegő hullauizasa c&apkod ieknk és ez maga is eieg
ahhoz, hogy lelkesedjünk, mikor ma majdnem elsüiyedszíniaüirodalinunk az idegen posványban, S ha van is
több olyan része, mely zavart s bizonytalan kézzel
íródott meg, ha nincs is benne az a folyékony zavar
talanság, ami Herczeg „Ooskay brigadérosa"-ban, mégis
a hal ás, amit magyar lelkünkre gyakorol, mondhatjuk,
hogy egy cseppet sem kevesebb. ¡S ezért megérdemelte,
hogy Szarva» közönsége is lelkesen fogadta.
©
De mit érdemelnek színészeink. Bizony több megrovást, mint dicséretét. Hogy borzasztóan rövidgettek
a dal a bot s hogy az énekeket kihagyták, amik pedig
a darab legszebb jeleneteit teszik, még megbocsájthattuk volna, ha azt elfelejtették volna a szép, összhangzatos előadással.
De hogy a negyedik felvonást egyszerűen tönkre
tették, azt nem igen tudjuk magunknak megmagyarázni.
Szegény Fényes Samu, o mikor megírta a darabot, a
legszebb s legjobb drámai igazságszöigal tatással fejezte
be. De mit toródik ezzel a rendező ? Vagy talán azt
uein tudja, hogy ' jm az a drámai igazságszolgáliac^ ?

Kurucz Feja Dávidékat. Hiszen épen. azért öleti meg
a szerző a kassai bíró előtt Tábori Orzsét, hogy igy
konnyit^e az ő halálát, aki tévedésének lett aldozata.
Hiszen akkor nagyon sajnálnók Kurucz Feja DávidotHa Fényes Samu ugy irta volna meg az utolsó jeleneteket, ahogy a rendező itt előadótta, drámailag elhibázottnak kellene az egész darabot tartanunk! Ezért
nem szabad a darabon változtatásokat Csinálni, mert
ilyen ügyetlenségeket követnek el.
Az egész előadásban semmiféle összhang nem
volt. ¡¡Minden jelenés külön-külön, ha elég jól játszották is meg, nem folytak azok simán egybe, nem kapcsolódtak észrevétlenül szépen össze.
Kurucz Feja Dávid alakját még elég jól játszotta
Tolna meg Hevessy, ha itt-ott nem .hadar és ha bele
nem reked a második felvonás végén. Pedig alakja,
hangja s alakitó-képessége szinte ráteremtette Kurucz
Feja Dávid előadására. Almássy Gábor lantosa is csak
elég jó volt. Nem volt benne elég tüz, mikor megsebzetten tér vissza a városba s; felfedezi a biró árulását s nagyon esetlenek voltak tántorgó mozdulásai s
nem volt elég pajzánkodó Böskével eljátszott jeleneteiben. De kedvvel is játszott, hangját jól tudja kormányozni s a gunyoros részeket hibátlanul adta. Esze
Tamás kis szerepét jól mondta el. Tisztái bolondja
teljesen elhibázott alakítás volt. Örökös vigyorgó arcz
sehogysem illik itt a bolondhoz, mikor szinte suttogóan
kellene jósolgatnia Tábori Orzse halálát. Karaffának
rossz volt a. maszkja. Valami csúf nayorru állatias
vérengzőt várt mindenki s bizony egy ^csinos, szép
arczuszinéoz,Kardos nem elég izgatottsággal adta e különben rövid, de kiaknázható jó kis szerepet.
Elismeréssel kell szólanunk Künhy művészetéről. Raskdiné — Tábori Orzse — szerepét helyes felfogással, nagy könyedséggel adta. Apróra kidolgozott
volt második felvonásbeli nagy szerelmi jelenete, ugy
hizelgéseiben, vágyakozásaiban, mint incselkedéseiben
s kitöréseiben. A közönség tapsát kiérdemelte. Kedves
volt Komlösy Ilonka Boskéje. Azonban aigalamb-jélenet egyes részleteinél túlzott, szinte affektált volt. A
naivitás csak addig kedves, míg valóban az, ö volt
azonban talán az egyedüli» aki nem röviditgette szerepét. Szomorú dolog, hogy ez is érdem. ^Fejánét sJuditot rosszabbul megjátszani talán nem is lehetett
voina. B ű z é n Fejáné c upa fenség. Hitéhez való törhetetetlen ragaszkodása, hazája iránt táplált óriási sze
reliue, fiának féltése, de mert hibásnak találja —megbüntetése, mikorra tanácsban leleplezi, mind —• azzá teszi.
A kisebb szerepeket, ki rosszabbul, ki-jobban adta, kiki
tehetsége szerint, de sok dicséretet nem igen érdemelnek azok seni. Igy mutatkozott be Nádasy társulata
Szarvason. Sajnáljuk, hogy dicséretet
nem sokat
mondhattunk róluk, de még van idejük, hogy művészi
buzgöikodasokkal azt is kiérdemelhessék.
gy. e.
H e t i i n t i s o r : Vasárnap két előadás, délután
fél helyárakkal Fauirossza. Este bérletszünetben rendes
hely árakkal: Fiórlka szerelme. Héttőn O c s k a y b r i g a d é r o s . Kedden BAú r e g é r operette. Szerdán két
előadás: D. u. főihelyárakkul; Tündérlak M a g y a r h o n b a n. Este rendes árakkal.: L o 11 i e z r e d es e i, Cáütörtökön. Z s á b a. Pénteken H o f f m a n'n
m e s é i opera. Szombaton bérletszünetben S v i h ák o k, Zihrer legújabb operettéje.

Sport.
A szarvasi tennís és football társaság f. hö 30-án
az Erzsébet ligetben sport ünnepélyt rendez, melynek
keretebe lavn tenuis versenyt, football matschet ós
athletikai mérkőzést vesz fel. A versenyben reszt vehetnek azok is, kik nem tagjai a szarvasi tennis és
football társaságnak. A verseny kezdete d. u. 4 órakor, programmja a következő : L. Tennís verseny. 2.
Atlétikai versenyek: a., 100 yardos sík futás, b., diszkosz dobás, c., rudugrás, d., gerelyretés, e,, rudugrás,
f., hármasugrás, g. ; 150 m. gátverseny, h., tivolugrás
8. football matsch. Dijjak : ezüst és bronz érmek s az
esetleg kitűzendő tisztelet díjjak, A nevezéseket 1 korona nevezési díjjal együtt f. hó 25-ig Dl. Vass Nándor
úrhoz lehet bt küldeni ki a versenyre nézve felvilágosítással szolgálhat. A versenyt tánczmulatság követi.
Időjárási jelentés 1902. augusztus 9-ig.
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Szarvas, 1902. augusztus 9.
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.Plencziter Lajos

Felelős a szerkesztésért; Sámuel A. kiadó.
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A szarvasi kir. járásbíróság mint
ság közhírré teszi, hogy Porgesz B. budapesti
czég végrehajtatónak Biró Terézia Román Károlyné, úgyis m i n t B j m á n Károly kiskorú örökösei : Román Károly, Erzsébet, Gizella, Irma,
Emili a és Irén term. és törv. gyámja végrehajtást szenvedő elleni 2990 K 52 fill. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a gyulai kir. törv. szék (a szarvasi kir. jbiróság) terül e t é n lévő, a szentandrási 365. sz, tjkvben A 1.
3. rs», a. fekvő 3090. hrsz. kenderföldre 54 K
kikiáltási árban, az ezen ingatlanra Tóth J á n o s
j a v á r a bekebelezett haszonélvezeti jog épségben
t a r t á s a mellett, a szentandrási 2246. sz. tjkvben
A. I. 1, 2. rsz. a. felvett 445/a. és 447/a. hrsz
b e l t e l k e s házakra, együttesen 800 K kikiáltási
árban és a szentandrási 2704. sz. tjkvben A. f
1. rsz. a. felvett 445/b. hrsz. beltelkes házra
800 K kikiáltási árban az árverést elrendelte és
h o g y a fennebb megjelölt ingatlanok az 1902.

égügyi hatóság által mégvizsgálva és ajánlva.
Az üvegek felszerelése a keresk. törvény mmlavédelme alatt áll. E balzsam belsőleg és külsőleg használható. E z : J. Utolérhetetlen hatású gyógy
szer a tüdőnek, a mellnek minden kóros állapotban, enyhíti a hurutot, csillapítja a vál dékot
véget vet a fájdalmas köhögésnek s kigyógyítja, a legrégibb bajunat. 2. Knuno. hatása van
I, turüligyuUidas, rekodc>?ég és a többi torok bajoknál. 3. Alaposan elűzi a lázakat. 4. Meíí.epően gyógyítja a gj omor, s a bel betegségedet és szaggatásokat a testben. 5. ¡á/elideu
íjozdiija elö a székeiéit & a ver tvsztu.lahát, megtisztítja a vesékét, megszabadít a bitskonorságlól s a hypochüiidriától, j víija. nz étvágyat és az emésztést. 6. Nagyszerű szolgaaiokat tesz fogfájáskor, odvasfogaknál és b/.njrüthadáskor s általában niinden fog- és
száj bajo knál, megszünteti a ielblif<>gést.5 a szájnak s a gyomornak bűzét,, 7. E ü M l e g csodálatos gyógylnUással bir a sebekre, uj és régi íbrradásokra, orbáncz, kiiüést, várak,
megfagyott és megégetett tagokra, ríih, fekély s bőrdimadás és repedés stb. esetében, megszünteti a fejfájást, zúgást, szaggatás, köszvény i, fülíájdálmat stb. Ügyeljünk mindig pontosan az itt látható zöld apácza védjegyre. Jfclamiöitastól legjobban m«göv az, ha közvetlenül tóiéra gyáramból rendelnek eredeti szab. cartonokban Ausztria-Ma B yarorszag minden
eu; w EkHytiinsihAs^y^ postaállomására bérmentve 12 kis vagy 6 dupla üveg 4 koruna, Bosznia es Hercegovina
( részére 4 korona 60 fillér, Kevesebb nem küldetik széjjel. Szétküldés, csak előrefizetés
vagy előleg küldése melleit.
0 holott minden féle és fajta, még oJy régi sebre biztos gyógyulást talál és
majd nem mindig elkerüli a fajdalmas és veszélyes operálást valamint amputálást
TJiefíjJ L
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használatának, rendkívül jó hatású, a sebek gyógyulásánál valamint a fájdalmak enyhitésénél utolérhetetlen.
A valódi ceutifolium keuőcs alkalmazható : a gyermekágyasok russz lermeszetu mell íj ttjainál, szoptatók ruell-.
keményedése, a tej elapadásának, az orbaueznak eseteiben, továbbá mindenféle regi servek, láb- és Csontnyílások, sebek, folyásuk, dagadt lábak, s csontevesedéseknél, vágás, szúrás, lövés és ütes által előidézett
sebeknél; az idegen testek, pl,: üveg, szálka, homok, tövis, serét stb. eltávolításánál; mindenféle daganaL,
kinövés, képződmény, karbunkulus és raknál; végre pokolvár, körömíereg, köromgyülés, a labnak jarásközben
történt kisebesülése, fagyás és égetés okozta sebek, a betegek és gyermekek fekvés altali kisebesiiiése, torokdaganat meggyült vér, fülzúgás stb. stb. eseteiben. — A szállítás kizárólag az összeg előie küldése mellett eszközöltetik. Két tégely csomagolással postai szállítás díjjal együtt 3 korona 5 0 fillér. Számos
eredeti b i z o n j itvány rendelkezésre áll. Arra kérek mindenkit, hogy óvakodjék a hatásneikiih hamisítások vevésétől s arra ügyeljen, hogy a tégelybe ben van-e a fonti védjegyem és czégern : Thierry
(Adolf) Limited gyógytára az „Őrangyalhoz" Pregradában, égetve.
Ezen gyógyhatásúkban felülmúlhatatlan két szer nemcsak a romlásnak uines kitéve, sőt ellenkezőleg,
minél régibb, annál értékesebb és hathatósabb, nem árt sem a fagy sem a forróság, tehát minden évszakban
használhatók. Majdnem minden esetben segítenek és eredménynyel járnak, legalább az orvos érkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat vagy hasonló feldicsért érték- és hatásnéJküli úgynevezett pótszere*
kel venni, melyekért a pénzt haszontalanul dobják ki, ham-in mindig ezen reg kipróbált, olcsó és megbírható
emellett teljesen ártalmatlan, világhírű szereket kell hasznalni, melyekuek minden c^aiádoan az eshetőségre
készenlétben kellene lenni. Hol olyant nem kapunk, mely a valódiság minden jelét magán viseli, rendeljük
meg egyszerre direkte és czimezzük;

évi szeptember 10-én d. e. 9 órakor a békésszentandrási községházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron
alól is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát készpénzbin vagy
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november 1-én
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet
8. $-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kir. jbiróság, mint tkvi hat.
Szarvas, 1902. június 10-én-.

Thierry (Adolf) Limited „Őrangyal-gyógyszertár" Pregrada fiohitsch-Sauerbrunn
mellett. Központi raktár Budapesten Török 1. gyógyszertárában, Zágrabban Mittelbach S. gyógytárában és
Bécsben lirady K gyógytárában.

Mészáros,

Van szerencsém Szarvas város és vidéke t. közönségének b. tudomására hozni,
miszerint Szarvason Tajber I. G. czég alatt
vezetett
üzletet átvettem és azt saját nevem alatt,
vevöközönségem legnagyobb megelégedésére
lelkiismeretesen folytatni óhajtom.
A fővárosban évek hosszú során át
szerzett szakképzettségem már magában véve
is elegendő biztosíték arra nézve, hogy a t.
vevöközönséget pontos, gyors kiszolgálásban
részesitendem. Áruimat pedig, tekintet lei arra,
hogy a legolcsóbb beszerzési forrásokkal
állok összeköttetésben, a legolcsóbb árakon
tudom niegszámitani.
Megrendelések kívánatra mindenkor a
házhoz szállíttatnak,
A t. vevőközönség b. pártfogásába ajánlva
magamat, maradtam
kitűnő tisztelettel

Varga

Ferenci

írelá

Szarvas város közönségének szíves tudomására hozom, hogy

'ánlatokat

mit eddig fiammal közösen vezettem

referenc

iák

megjelölésével

ezentúl egyedül tartom feni s kérem
Szarvas közönségének becses pártfogását. Tisztelettel

iidrn

Özv. Forster K-né.
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