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Nagy szocziális bajnak orvoslására nagy 
tény következett be. A jövő évi költségvetésbe 
az állam sok milliónyi u j tételt vett be azon 
czélból, hogy abból a tisztviselők fizetését 
emelje. Altalános, nagyméretű fizetés emelésről 
van szó, mely sok panaszkodó szájat fog elhall-
gattatni, sok keserűséget fog eloszlatni. Lukács 
László pénzügyminiszternek, a száraz számok 
száraz főm arsal Íjának hervadhatatlan érdeme, 
ho-gy megteremtette ezt a reformot, melyet év-
tizedek óta sürgettek nem csak a nyomott 
anyagi helyzetben sinylödö állami hivatalnokok, 
hanem a humánus közvélemény is. 

Mindazonáltal ragadtassuk el magunkat az 
elért eredmény által. Marad még nagyon sok 
tennivaló a fizetesemelés megtörténte után is az 
állami tisztviselők fizetésének rendezése terén. 
A reform bizony nem elégít ki minden érdeket. 

hogy többet ne említsek a bírák fizetése 
még ezután is kvalifikácziójukhoz, hivatásukhoz 
és társadalmi állásukhoz mérten még mindig 
felette alantos marad. A máskülönben örvende-
tes tény, hogy a jövő évi költégvetésbe egye 
dül az igazságügyi tárczánál tudták a kiadások 
csökantését elérni, annál nyomasztóbb konzek-
vencziával jár a birói karra nézve, mert a re-
dakczió bizony az ő bőrükre ment. De nemcsak 
a magyar birói.. kar van igy, számos osztálya 
a diplomás államhivatalnokoknak sinylödik ha-
sonló helyzetben. 

Ezért tenni kell még ezután is ezen a 
ren. Mert jól vegyék figyelembe az intőző körök, 
az eddigi rossz fizetések a kishivatalnokok óri-
ási seregét már már a szocziáldemokráczia kar-
jaiba kergették s ezért szinte a magyar állam 
biztonsága érdekében történt most ez a fizetés-
j a vitás. 

Anyagi érdek szempontjából most élénken 
sajnálják a törvényhatósági és községi tisztvi-
selők, hogy még nem következett be a közigaz-
gatás ál lom ásítása. Jgaz hogy sokhelyütt sok 
történt már a törvényhatósági és községi tiszt-
viselők javadalmazásának kiegészítése érdeké-
ben, mégis a nagy többség még mindig a tiz-
husz év előtt megállapított nyomorúságos fize-
tésekkel teng. Ezek a tisztviselők csak olyan 
nagy számmal s olyan fontos hatáskörrel birnak, 
mint az államiak, ezeknek jólétéről gondoskodni 
tehát éppen olyan fontos kötelesség, mint 
aminő az államhivatalnokok javadalmazásának 
kiegészitése volt. Nem mondjuk, hogy a tör-
vényhatóságokban és községben nincs meg ehhez 
a jóakarat, de hiányzik itt az egyöntetűség, az 
egyszerre való cselekvéshez szükséges rende-
zettség. Ezért helyesen tennék a községi és 
törvényhatósági tisztviselők, ha ebben az "irány-
ban szervezkednének s egyöntetűen megállapod-
nának, hogy a bizonyos munkakört betöltő tör-
vényhatósági és községi tisztviselőket mindenütt 
az országban milyen fizetés illet. E tervezetet 
aztán nyújtsák be a törvényhatóságokhoz, 
melyek bizonyára meg fogják találni a fizetés 
rendezés egyöntetűségének és egyformaságának 

r 
Es tökéletlen lenne közleményünk, ha e 

helyen meg nem emlékeznénk a magántisztvi-
selőkről, akik nagy általánosságba jóval kisebb 
fizetésért kimerítőbb munkát végeznek, mint a 
köztisztviselők s emellett nyugdijuk sincs. Ez 
az osztály csak ugy segíthetne a maga baján, 
ha tömörülne, szervezkedne. Sajnosan nélkülöz-
zük azonban a magántisztviselőknél az Öísze-
tartozandóság érzetét, csak a maguk bajával 
törődnek, az összesség baja őket nem érdekli. 
Pedig ők csak összetartással, erős szeretettel 
tudnának eredményt elérni. 

Segíts magadon az Isten is megsegit! 

Nli 
Jaj neked Szarvas község képviselőtestülete, ta-

nácsa s elöljárósága s kétszeresen jaj neked városunk 
első jegyzője. 

A „Szarvasi Hirlap" a közérdek lelkes védelme-
zője immáron kinőtte gyermek czipőit, rátok sütötte a 
hűtlenség bélyegét, miért a közvagyonból gálánskod-
tatok, s ezer uchatius ágyúnak megfelelőleg ellenetek 
irányítja a vármegyét. 

Oh szent Salacz Elemér, te felelős és oh kegyel-
mes Benczúr Sándor te fő, hazai zsurnalisztikánk dí-
szei, virágja, irgalmazzatok szegény bűnös fejünknek! 

S te Dolesch József, a nyomdászok elismert szak-
tekintélye, ki nagy férfiúhoz méltóan mérhetlen szerény-
séggel magad lettél legszentebb egyéni érdeked szó-
szólójává, légy elnéző bíránk I Iiisz láttuk, hogy Szarvas 
község 27000 lelke (a csecsemők is), mint egy ember 
állottak nemes ügyed védelmére s kergettek ki, még a 
határból is, tanácsot, képviselőtestületet, elöljáróságot 
s rajtad kívül a többi k o n t á r k o d ó nyomdászt. 

A becsületes ember. 
i . 

Tisztára talentum dolga, ki miképp tudja inagát 
adminisztrálni, de ha ez például szigorlat tárgya lett 
volna, ugy a „Százak Asztaltársaságá"-nak minden 
egyes tagja kitüntetéssel állja meg a vizsgát. Értettek 
jól az önegyengetéstiez. Ugy valójában legtöbb volt 
köztük az öreg jogász, ellenben a vizsgázók között 
nem szerepelt a nevűk. Hanem a napilapokban igen: 
Kocsmai meg kávéházi vitákban élesítették az ítéletü-
ket s mert nem volt a kezük ügyében valami olyas 
alkalom, ahol agyuknak csekélyke megerőltetésével 
mutatták meg erejüket: szétterpeszkedtek abban a 
karosszókben, amelyben minden idők óta a legkényel-
mesebb ülés esik: a becsiiletbiráskodás foteljében. A 
czégér pompásan kamatozó és ők boldogan lefoglalták 
már előre is a kamatokat, hogy társaságuknak csak 
abszolút tészta ember lehet a tagja. 

A jó vidéki apák azt várták inkább a nagyképű, 
lovagias allűrök helyett, hogy az uracskák pályavég-
zeítek legyenek. A jó vidéki apák azonban meszsze 
éltek a fővárostöJ, türelmetlenségük sugarai nem értek 

el idáig s a macskák továbbra is „csináltak" a lova-
gias becsületben. Egy-egy ^érdekesebb" párbaj után 
persze, hogy nagyobbszerü 'áldomásban Ünnepelték ön-
nmgukat és vezérkari főnöküket, a becsületes fölovag-
ját, Vaál Lászlót, aki nagy szerényen hárított minden 
elismerést két szárny segédjére, Tabass Élemérre és 
Bekő Pálra, ezek meg vissza, szóval: görnyedezett a 
három ur a dicsőség alatt. 

A három tagú vezérkar azzal tudta leginkább 
lefoglalni a többi kilenczvenhatnak a bámulatát, hogy 
csudás szimatot árultak el annak a megítélésében, aki 
belülről is komoly ember s aki ekkép nem igen tudná 
eltűrni az apró pózocskákat. Jó hadvezérhez méltóan 
előre megalkotott terv,szerint épített fel mindent Vaál 
László is, az éjjeli hármas kirándulásokon is szigorúan 
benn volt a programúiban, hogy a nem tetsző arczokat 
nem veszik észre az intaktság érzetéből, de éreztetik 
is vele, hogy nem veszik észre, 

II. 

Valami nagyobb akczió vájudhafott a vezér ur 
fejében a tavaszi langymelegben: kiadta tehát az 
ordre de ba áille-t Tabassnak meg Bekötlek, hogy 
melyik zenés kávéházban lösz éjszaka a főhadiszállás, 
meg, hogy á hármas fóhaditauács kezdete kilencz 
órakor lesz. 

Bekő a szent ügy vonzóereje folytán már nyolcz 

órakor megelégedetten pislogott a kávéházban a kassza 
kövér nöcskéjéuek a selyemblúzára Kilencz órára —> 
nagy emberek aprólékos pontossága szerint — Tabass 
is megérkezett és hümmögött, a vezér még nincs ott. 

Tíz óra felé kitört Tábassból a szónoki düh és 
kitejtette a nézeteit a fegyelmezetlenségről. Vaáll még 
mindig nem jött meg. 

Elmúlt már a tizenegy óra is és kölcsönösen ki-
jelentette egymás előtt a két ár, hogy Vaál tói el kell 
vénni a marsallbotot. Ez azonban a legnagyobb mór-
tékben hiábavaló fenyegetés volt, mert Vaál még 
mindig nem látszott a kávéház lötávolában. 

Éjfélkor épp kimondotta a lefokozást a két szárny-
segéd és akkor két nagyon tavaszi kedvű ur poty-
tyant oda közibéjük az asztalhoz. Az egyik ibolya-
bok.étás kabátban Vaál mosolygott: 

— Fiacskáim, már megbocsássatok, de erre a 
földimre bukkantam, és elittuk meg elbilljárdoztuk 
egy kicsit az időt. 

Tabass tekintete hideg maradt: 
— Aztán ezért várattál bennünket éjfélig ? 
A vezér méltóságos arczot öltött: 
— Ezért is. Meg másért is. . . . Nem szoktam 

a magam ügyeiről sokat beszélni. Majd referál nektek 
Molnár. 

Ez a Molnár volt az uj barát, a Vaál földije. 
.Fegyelmezetlen arrogáncziával kezdett beszélni: 

írták és rajzolták: JANKÓ ÍRÁSTUDÓI és PIKTORAI. 
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Sámuel Adolf Szarvason. 



Azt íceíl hinnünk Dolesch József helybeli nyom-
dászról, hogy. legalább is ekkora hatást várt el sok 
vehementiával megirt, a „Szarvasi Hírlap" mult .heti 
számában megjelent „Mi a község érdeke ?" cz. czikkétől. 

No de errare-humánum est s hálaistennek nem 
ütött ki reporterünk nagy bánatára a^mi békés váro-
sunkban a forradalom. 

Azon számosak kedvéért, a kik még nem tudják, 
hogy miről is légyen itt szó, elmondjuk, hogy Szarvas 
község képviselőtestületéhez Dolesch József kérvényt 
nyújtott be a községi nyomtatványok s irodai szerek-
nek árlejtésre való bocsátása iránt, mit a képviselő-
testület azon indokolással, hogy a tapasztalat bizony-
sága szerint az ily nemű áruk beszerzése a használha-
tóság szempontjából árlejtés nélkül czélszerííbb, egy-
hangúlag elutasított s az elöljáróságra bizta a szállítás 
kiadását 

Ámde azt hisszük, hogy nem csupán ezen egyet-
len, már magában véve is tökéletesen elegendő ok 
vezette a képviselőtestületet tapintatosságra valló ha-
tározatában. 

íme minjárt: ki volt a kérvényező ? Egy ármen-
tesitő társulati hivatalnok, ki arra a gondolatra jött, 
hogy a nyomdászok ólomportól mérges levegője mér-
heti en kincsesel van telit ve, mely épp ugy hull ölükbe, 
mint a mesebeli Eldorádóban a sült galamb a kitátott 
szájba. Ezen erős meggyőződésében felcsapott nyom-
dásznak, megtartva e mellett'hivatalnoki állását. 

Persze, hogy keservesen csalódott ! 
Mint kontárkodó, mesterségéhez mit sem értő 

gűnytárgva lett a nyomdászati szaklapoknak a hivatott 
iparost megkárosító, áldatlan concurrentiája miatt. 

Vegyük még hozzá, hogy ugyanazon nyomda, 
melynek Dolesch József jelenleg a boldog ("?) tulajdo-
nosa, alig egy esztendő leforgása alatt háromszor vál-
tőztatott czéget, a mely körülmény éppenséggel nem 
szokta a szállító megbízhatóságát, — pedig ez első és 
feltétlen követelmény — - a vevő közönség szemében 
emelni. 

Tekintetbe kell venni még azt is, hogy a jelen-
legi szállítási árak amúgy is annyira le vannak verve, 
hogy a jelenleginél olcsóbb szállitás mellett koczkáz-
tatva van a jó minőségű anyag nyerhetése. Hisz' hogy 
mást ne említsünk, a megyénkheli legtekintélyesebb 
nyomdák árainál, mint a milyen Dobay Jánosé vagy 
Ivner Izidoré, olcsóbban kapja a község a nyomdai 
termékeket. 

Hát észszerű lett volna, hogy a képviselőtestület 
egy rendkívül csekély s bizonytalan anyagi előnyért 
feláldozza a szálli tás fu n dameritumj át, a megbízható-
ságot ? I 

Hisz' ha valaminél, ugy éppen a papír és nyomdai 
termékeknél lehet a szállitás alkalmával legkevésbbé 
alapos különbséget tenni a jó minőségű s a selejtes 
anyag között, de idővel annál inkább! Már pedig, 
hogy levert árak mellett, mely körülmény a szállításra 
való ráfizetés veszélyét is magával hozza, selejtes árut 
nyer a község, bárki is legyen a szállító, az bizonyos. 
Pedig az árlejtést olyan auspiciumok előzték meg, mik 

késhegyig menő hezitálást jósoltak, s abból bizony a 
józan ratio szerint a községnek sem lett volna egy 
csöpp haszna sem, hisz' bizonyítja ezt a Dolesch Jéle 
nyomdának és Mezőtúr városának exempluma, hol a 
leütött árak a szállitás megszüntetését s pereskedést 
vontak maguk után. 

Említi Ön t. czikkirő nr az incriminált közlemény-
ben, hogy • „máskor is volt már itt három nyomda s 
miért lehetett akkor igazságosan megosztani a munkát 
s miért nem lehet most T' s folytatja ekkép : „Hol itt 
az igazság?! Az igaz, hogy akkor még más mértékkel 
mérték az .igazságot 1" 

No 'iszen abban mi is egyet értünk Önnel, hogy 
meghalt Mátyás király, oda az igazság, de azt is el-
hiheti nekünk, hogy még Kr. sz. előtt az V." században 
hunyt el az a bizonyos másik férfiú (Ön az egyik), 
a ki meg lett volna győződve arról, ha tudta volna az 
ügy állását, hogy régen jobban mérték hasonló dolog-
ban az igazságot. Mert tudnunk kell, hogy az áldott 
emlékű néh. Póbl Dániel ur főjegyzősége 'alatt soha 
két nyomdász egyszerre s a három nyomdász közül 
Sápszky János soha sem volt a község szállítója. Sőt! 
Mindig az szállította a munkát, a kire ezt a főjegyző 
bízta, mit kívánatra adatokkal tudunk igazolni. 

Nem praecedens kedvéért lett ez felhozva, mert 
egy csipetnyi igazság sincs azon állításban, hogy a 
jelenlegi első jegyző cselekednék így. Á reá, a képvi-
selőtestületre s a tanácsra tett megjegyzések egyszerűen 

.bosszantóan nevetségesek s nem volna hozzánk illő, 
nem is kötelességünk, de nem is áll szabadságunkban 
azt válaszra méltatni. Valóban megható naivság kell 
ahhoz, hogy valaki meggyanúsítható eljárásról beszél-
jen akkor, mikor az eljárás correct voltát a józan ész 
dictálja! 

Egyébbként kénytelenek vagyunk őszintén meg-
vallani, hogy voltaképen nem vagyunk képesek felfogni 
az Ön vehemens kirohanásának okát s czélját. Hiszen 
a képviselőtestület határozata senkit sem sért, a mikor 
az árlejtést czélszerütlensóge miatt mellőzi s az elöl-
járóságra bizza annak megválasztását, hogy melyik 
szállítóban talál arra nézve több garantíát, hogy elvál-
lalt kötelezettségének becsületesen meg tud felelni. 
Bizonnyára azért történt ez az éktelen lármázás, mert 
éppen Ön t. Dolesch ur, legkevésbbé hiszi, hogy ezt 
a garaníiát Önben lehetne fellelni, a miért pedig ab-
szolúte Femmi oka, még kevésbbé van joga a község 
közegeit megtámadni. 

* El lehetne disputálni erről a szerencsétlen dolog-
ról sokáig, ele tudva azt, mikep az egész hercze-hurcza 
egy ember egyéni érdeke miatt keletkezett, semmi esetre 
sem érdemes arra, hogy vele tovább is foglalkozzunk, 
ámbár akadna még özön czáfolni való ebben az első 
bellijétől az utolsóig valótlanságot tartalmazó közle-
ményben. 

Hogy mit hisz Dolesch József felebbezés esetén 
a vármegye ítéletéről, az nagyon természetes, mert 
nem akadt még felebbező, ki nem remélt volna, de 
hogy csalódni fog reményében, azt meg mi vesszük 

teljes biztosra, mert mérik ám az igazságot olyan böl 
csen most is, mint régente ! . 

* Különben ajánljuk Dolesch Józsefnek a nyom-
dásznak, hogy mondja meg Dolesch Józsefnek a hiva-

'talnqknak a szerzett tapasztalatok: alapján: Ne sutpr-
ultra crepiclam! (Maradjon a varga a kaptafánál 1) mit 
ha figyelembe vett volna nyomdája alapításakor, nem 
hallottuk volna egyik hivatalnok társát ugy nyilatkozni; 
„Dolesch panaszkodik, hogy mielőtt nyomdát nyitott, 
nem volt gondja, bezzeg van most bőven." 

Még csupán a „Szarvasi Hírlap" tek, szerkesztő-
ségéhez volna pár szavunk. íme egy ujabb példa, hogy 
Önök mi-kép szolgálják a közérdeket, mikor ilyen ha-
szontalan czikkeknek is helyt adnak. Ez tesz fölösle-
gessé minden commentárt. Ha igy folytatják, bár ki-
nőtték már gyermek czipőiket, félős, hogy mezítláb 
maradnák,' pedig hideg szél fű ám oda künn és a hő-
mérő 16° Celsiust mutatott az éiiel is 
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H Í R E K . 

— Képviselőtestületi közgyűlés. Szarvas 
község képviselőtestülete f. hó 9-én rendkívüli közgyű-
lést tartott, mely a nagy számmal megjelent községi 
képviselők élénk részvétele mellett folyt le. Az 1902/ de-
czember 3-iki rendk. .közgyűlés jegyzőkönyve felolva-
sás után észrevétel nélkül elfogadtatván a képviselő-
testület egyhangúlag megszavazta a Pesti magyar ke-
reskedelmi bauk és a Magyar Jelzálog Hitelbank aján-
latát a gőzfürdő éjitésre felveendő 60.000 korona köl-
csönre vonatkozólag. Ezután a lemondás és elhalálo-
zás folytán üresedésben levő 5 iskolaszéki tagsági hely 
töltetett be, még pedig megválasztattak Di\ H a v i á r 
Gyula ügyvéd, Mo c s k ón y i József főgymn. tanár, 
P 1 a c s k ó István és Z v a r i n y i János ev. lelkészek 
és C s e r n á k János tanító. A 1903. évi pénztárfeles-
legeket névszerinti szavazással a Szarvasi Takarék-
pénztárba határozták el elhelyezni. A heti piaczi és 
vásári helypénz szedési. díjszabályzat jóváhagyása után 
hitelesi tőkül kiküldettek Kondacs Pál és Csicsely 

— Tiszt i értekezlet . A vármegye alispánja a 
január 1-én életbe lépő belügy ministeri ügyviteli sza-
bályzat folytán szükséges intézkedések megbeszélése 
végett folyó hő 15 én délután 3 órára tiszti értekez-
letet hívott egybe. 

— V á l a s z t m á n y i g y ű l é s . A „Szarvasi helyi 
tanító egyesület" igazgató választmánya gyűlést tartott 
Laukó Mátyás elnöklete alatt. A választmányi gyűlés 
legfontosabb .tárgya volt a karácsonyi és az újévi kö-
szöntők ügye'. A választmányi gyűlés Pataki János 
tanító- köszöntőit fogadta el. A köszöntőket az egyesü-
let kinyomatja s árusítja az egyház iskolaiban. 

— Arany l i akodaCom, Esemény számba menő 
ünnepély fog lefolyni 1903. január l l -én a szarvasi 
izr. templomban. Arnstein Lipót ur és neje ekkor tart-
ják meg. az 1853. január 10-én tartott egybekelésük 
50-ik évfordulójának ünnepélyét. 

— Presbyteri gyűlés. A szarvasi ág. ev. egy-
házközség t liö l l - én presbyteriális ülést tartott, mely 
alkalommal bő tárgysorozat került megvitatasra s kü-
lönösen a gazdasági bizottság terjesztett elő fontos 
javaslatokat. 

— Hát igen l Megvertünk, jobban mondva Vaál 
agyabugyált el alakot a Köves-kávéházban. 

BekŐ szellemeskedett; 
— Kit, mit, miképp, hol, mért, mikoron, mely 

eszközök által? 
Molnár mosolygott, 
— Sorrend szerint felek- Tehát : azt hiszem va-

lami Fehérnek hívják, valami kereskedő lehet, nagyon 
kikapott, mert szemtelen volt most éjszaka, — az 
eszköz pedig, amellyel kapott, Vaálnak a tengere vo Jt 
Pillanatnyi csend állott be. Aztán ismét Bekő kezdett 
szólani; 

Bellát mégis miképp kerültetek össze azzal 
ttal ? 

Vaál vette át a szót; 
— Valami asszonnyal ült ott a kávéházban az 

az ur, mi egy kicsit fixiroztuk a nőcskét, a férje fész-
kelődni és mormogni kezdett, mire mi pofoiméztük öt 
azután elég hangosan kifakadt, én meg arczul ötöt-

Körülnézett; várta a hatást. A két szárnysegéd-
nek az arcza azonban mintha kissé fagyos maradt 
volna, mintha nem látták volna ebben oly bravúrt, 
aminőnek a formájába Vaál akarta nekik beadni az 
ügyet. Molnár, az újdonsült barát pedig izgett-mozgott. 
Nem szolt egy hangot sem, de bámuló tekintete mégis 
ezt mondta : 

• — Ejnye, csudálatos találékonysággal tud ez a 
Vaál hazudni. 

Tabass .csák 'ugy halkan odavetette, de minden 
nmHMX kiMabálfc azért a kéteJkedéS í 

— És az az ember nem tett néked semmit ? Nem 
ütött vissza? 

Vaál arcza egy pillantásig vonaglott, de a követ-
kezőben hangsúlyozva, minden egyes szót megnyomva 
ugy szólt! 

— A kérdés értelmetlen. Ha megütött volna, 
azt sem tagadtam volna el. Becsületes ember két dol-
got sohasem cselekszik: nem hazudik és nőnek a tisz-
tességét nem sérti meg . . , 

Folytatta volna tovább is, de krétafehér lett 
egyszerre az arcza : ott állt a társaság előtt egy tag-
baszakadt, testalkatú, villogó szemű ur. Csak ennyit 
mondott Vaálnak: 

— Komisz fráter 1 
Bekő meg Tabass összenéztek. Végre az utóbbi 

szólt oda az idegenhez : Kihez van szerencsém ? 
Az gúnyosan mosolygott: 
Nem tudom, hogy szerencsének nevezi k-e maid, 

ha megismernek — leielte. — Ez a tacskó, ez a bi-
tang folyt aU a Vaálra mutatva — azt hiszem íiöm 
örül e pMlauatbun jelenlétemnek, 

Akiről igy szóltak, hogy : bitang, a becsületnek 
sérthetetlen lovagja é pillanatban tényleg-nagyon hall-

1 gatag ember volt. . ' 
— Különben Fehér Kálmán a nevem — fűzte 

tovább ismét a jövevény. — Ez az izé, vagy micsoda 
itt szemtelen volt és tolakodott, mikor, pedig felelős-
ségre akartam vonni gyal^átosságáérf, hogy egy véd-
telen nőt, a feleségemet gaz .ajánlatáVal megmerte 

I sérteni azalatt, a néhány perez akt i , , amíg én nőmet 
— telefonoztam a kavébázbau, — magára hagytam m 

asztalnál: egyszerűen elillant evvel a másik pajtásá-
val. A nevét mondta ugyan, de ki tudja .a sajátját-e ? 
Ettől a tacskótól minden kitelik. . \ És még szemte-
lenkedett, hogy ott nem tárgyal velem. Hanem itt. 

'Nos: én bátorkodtam haza kisérni a feleségemet 
és bátor voltam idejönni. 

A többi szinte belemeredve hallgatta a szagga-
tott, szenvedélyes beszédet. 

— Dekát bocsánat — törte meg végre a csen-
det Tabass — végre is önt inzultálták és az efféle 
ügyeket nem igy szokták elintézni. 

Fehérnek a Szeméből pattogott a szikra, 
—Olló, én nem párbajozom ifijuracskáim. 
Hírtelen mintha most ocsúdott volna föl megkér-

dezte Tabasstől: — Mit mondott ön, hogy engem in-
zultáltak ? Ki mondta ezt ? 

Tabass sinte csak ugy suttogva Vaál felé for-

•öl-balról arczul 
— Vaál, , , 

•T 

A vjllogő szemű -
ütötte a hazugot. 

— Becsületes ember nem hazudik és nőnék á 
tisztességét nem sérti, meg, . 

Es a három fiatal ur közül egynek á keze sem 
emelkedett Vaálnak a védelmére. . / . . i " • 
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T á n c z m u l a t s á g . A szarvasi kereskedő ifjú-
ság 1903. január 3-án a Békésmegyében felállítandó 
„Sánatörium" javára az Árpád szalloda dísztermében 
tánczestelyt rendez. A rendezőség eluöke Pollák Béla, 
háznagy ifj. Salacz Ferencz, pénztárnok Silberstein 
Fülöp és ellenőr Szihta Tivadar. A mulatság kezdete 
este 8 óra. . 

—Pót érettségi. A szarvasi főgymnasiumban 
tegnap folytak le az Írásbeli es szóbeli pötérettsé'gi 
vizsgálatok, még pedig jó éreüménynyel. A 7, vizs-
gázó kivétel rélkül sikkerrel állóit a meg a vizsgát. 

— A tiszti nyugdíj igazgató-választmány 
ü l é s e . A vármegyei tiszti nyűgdijintézet igazgató-vá-
lasztmánya a vármegye alispánjának elnöklete alatt f. 
hó 6-áa tartott ülésén megállapította a nyugdijintézeti 
tagok jövő évi járulékát a nyugdíjalaphoz^ felvette a 
nyngdijintézetbe Dancsovszky Jánost, akit VighAndrás 
elhalálozása folytán a vármegye alispánja vármegyei 
szolgai állásra nevezett ki gondoskodott özv. Hegedűs 
Lajosné s ellátatlan gyermekének, valamint Özv. Vigh 
Andrásnó ellátásáról, az őket megillető segélyt és ne-
velési járulékot utalványozta: végül Deimel Lajos vár-
megyei főszám vevőt miután állása az 1902. évi III. t.-cz, 
3 §~a folytán megszűnik, a vármegyei nyugdíj szabály-
rendelet azon intézkedése alakján, hogy ha valamely 
állás megszűnik, az illető tisztviselő az őt megillető 
nyugdíjban részesítendő, saját kérelmére .1903'. évi ja-
nuár hó 1-től kezdve nyugdíjazta, nyugdiját szolgálati 
éveinek arányában 1848 koronában állapítván meg. 

— Felügyelő választás. A szarvasi ág. ev. 
egyház nagygyűlést tar;ott Zvarinyi János ig. lelkész 
elnöklete alatt. A nagygyűlésnek c sak egy tárgya volt, 
az egyházközség felügyelőjének a választása. A nagy-
gyűlés egyhangúlag az egyház régi felügyelőjét, 
Haviár Dánielt választotta meg. 23 éve elmúlt mar 
annak, hogy a szarvasi ev. egyház legelőször válasz-
totta meg Haviár Danit egyházfelügyelőül ugyanazzal a 
lelkesedései mint jelenleg. 

— Jászai Szarvason. J á s z a i Mari, a leg-
nagyobb magyai* tragica városunkat szándékozik fel-
keresni, hogy itt S o m o g y i Mór conservatoriumi 
igazgató es S o m o g y i Carola hírneves opera énekes-
nővel cönezertet rendezzen. A művésznő lejövetele 
attől függ, hogy jegyednek e kellő számmal elő a 
kibocsátott iveken az előadásra jegyeket s ha igen, 
ugy az előadás január első felében tog megtartatni. 

— Vármegyei igazo ló v á a s z t m á n y ü lése 
Folyó hó 10 ón tártotf ^ülésében a vármegyei igazoló-
választmány végleg" megáll api totta az 1903. évi legtöbb 
adót fizetők névjegyzékét sazt beterjesztette a törvény-
hatósági bizottsághoz. A november hó 10-én tartott 
megyebizottsági választásokat, miután ellenük a törvé-
nyes időn belül felebbezés nem odalőtt be, végérvé-
nyeseknek mondotta ki, s ezt -a törvényhatóságnak 
bejelenti. Végül ugyancsak a törvényhatósági bizottság-
nak jelenti, hogy Bencze János szeghalmi községi 
jegyző, választott megyebízottsági tag megbízatásáról 
Inmóndott. 

— Tömeges biztosítás a munkáspénztár-
ban. Azok -a nemes szivü földbirtokosok, akik oly 
szép példát adtak cselédeiknek az Országos Gazdasági 
Munkás és Cselédse g é 1 ypé n z tárba való beiratása által, 
egyre nagyobb száihu követökre találnak. A napokban 
Hááder György Pestmegyei földbirtokos irattá be a 
pénztárba cselédeit, most pedig Gróf Almássy Dénes 
egyszerre 167 cselédjét biztosította a munkáspénztárnál, 

— Lopás . Tóth Endre csabacsüdi uradalmi irnok 
a városba tejet hordó kocsisnak egy 70 koronát érő 
öltözet ruhát adott át kitisztíttatás végett, a melyet 
azonban az a bizonyos ismeretlen megint csalc elemelt.. 

— Szerencse a szerencsétlenségben. Mo-
tisán Gábor madarászi lakos cséplőgép fii tő szeptember 
havában szerencsétlenül járt, amennyiben a cséplőgép 
bal karját elszakította, s ennek következtében 3 nap 
múlva meghalt, feleségét és kiskorú gyermekeit nagy 
nyomorban hagyva, A nyomor azonban hamar meg lett 
szüntetve, miután Hotisán Gábort, mint cselédet a gaz-
dája biztosította a munkaspénztárnál, s azonkivül mint 
géptütp is biztosítva volt / eme kétszeres biztosítás 
alapján özvegye a münkáspénztártől 800 korona halál-
eseti segélyt kapott, a melyet az igazgatósági titkár 
folyó hó 7-én személyesen kézbesített- a szegény özvegy 
asszonynak. Begyes Mihály nyirbőltelki lakos gazda-
sági cselédet pedig egy legnrult fagerenda nyomta 
agyon, s ennek a fzerencsétlen cselédnek az özvegye 
Is megkapta a pénztártól a 400 korona haláleseti se-
gélyt. A münkáspénztárnak tehát bő alkalma van nemes 
hivatásának gyakorlására. 

tak, szerszám, lombfűrész, aínateür fényképező készü-
lékek. Kodak villamos készülékek, Fröbel oktatva 
mulattató játékai, társasjátékok óriás választékbon, 
mely éknek megösmerésére legczéJszeriibb a Kertész 
Tódor kiadásábií megjelent és 25 krajczárért min-
denütt kapható w Társasjátékok Könyve % mely szárnál 
több társasjáték részletes leírását tartalmazza, meg-
kozatní. TJj! Football-társasjáték az asztalon 2 frt. 
Ping-bong v. la^vn-tennis az asztalon legújabb sport 
társasjáték, leírása 10 kr, teljes játékok 1 frt 50 kr,-tól 
kezdve. Uj Salta 2 frt, Roulette, Tiuio. Karácsonyra; 
a csiliogó, ragyogó ezer és . ezerféle karácsonyfadísz; 
teljes karácsonyfadísz összéállitások már 2 frt 50 kr.-tól 
kezdve. Sokféle kedélyderitő, meglepelési tréfás tár-
gyak. Tombola-nyerem énytárgy összeáll iUsok Sylvester-
estére. Újévi szeren ese-malaczok, 1900. évi tárczanap-
tárak stb. A praktiuus háztartási ajándéktárgyak. 
Húsvágó, reszelő, habverő, vajkészitő, tea- és kávé-
főző, fagylalt, szódavíz htb, gépek, fa- és majolika tár-
czák. Betegápolás] ezikkek. Valamint diszmiivek min-
den újdonsága, mely a világpiacion megjeleni. Art. 
nouyeau. Bronz-, bőr és üveg díszműáruk. Kitűnő vil-
lamos zseblámpa 2 frt 50 kr., feltalálható Kertész 
Tódornál, az újonnan ismét megnagyobbított ártivaktár-
bau, az elkülönített osztályokban, melyek megtekintése 
karácsony előtt igen érdemes és érdekes. (Budapest, 
Kristóf-tér),, s jijáiiljuk t, olvasóinknak, hogy árjegyzé-
két, mint legjobb tájékoztatót mindenre hozassa meg, 
mely mindenkinek ingyen és bérmentve megküldetik 
s megrendelését mielőbb tegye meg, mert karácsony 
előtt az utolsó napokban a czég óriás elfoglaltságánál 
fogva, minden megerőltetés mellett is csak nehezen 
képes vidéki megrendelőit gondosan és pontosan ki-
szolgálni. 

Minden háztartásban nélkivlözhetetlen a világhírű 
Berndoríi fémáru-gyár (tulajdonos Krupp Artúr), raktár 
Budapest, Yáczi-ircza4. legszolidabbnak elismert gyárt-
mányai alpacca-ezüst china-ezüstből, melyek tökéleteseu 
pótolják a valódi ezüstül:, valamint alpaccából, úgymint 
evőeszközök, aszfalteritékek, tea-, kávé kannák, tea-
szűrök gyertya, gyufatarlók stb, Valamint tiszta nickeJ 
főzőedények, (nem nickelezett) Grüníípau mérgezés 
teljesen kizárva. Orvosi tekintélyek által elismert, 
egész bégre nem ártalmas a gyakorlati használatban a 
legtisztább és legtartósabbnak bizonyult edények ár-
jegyzékét bérmentve kiild a Berndoríi gyár-raktar 
Budapest, Váczi-utcza 4. 

Időjárási jelentés 1902. deez, 13 ig. 
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Felelős a szerkesztésért : Sámuel A. kiadó. 
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• A karácsoiiyi ünnepek közeledtével a budapesti 
kereskedővilág is megteszi előkészületeit, hogy a nagy-
közönség szükségleteit minél jobban elégithesse ki. Az 
első feóske K e r t é s z Tódor karácsonyi árjegyzéke, 
a napokban jelent meg rendkívül gazdag és érdekes 
tartalommal, melyet ajánlunk t. olvasóinknak, hogy 
meghozassák, mielőtt bevásárlásaikat eszközölnék. Az 
árjegyzék tartalma: Vadász- és véd-fegyverek, vadász-
kellékek, dán iramszarvasbőr sapkák és kabátok, min-
dennemű sport ezikkek, lovagló- és torna-szerek, Whí-
tely-féle uj amerikai szobatorna- és izomerősi tő késziU 
lék frt 6, 7.50, 9, football-, korcsolya-, ski-. norvég 
lábszán-, hótalpak-, száncsengők-, jég játékok- Hockey, 
lawn-tennís, stb. Óriás választék mindennemii játék-
inilönlegességekben. Különféle hangszerek, u. m. Aris-
tó^ harmonikák stb. Gyerekjátékok, babák, gőz vasú-

E 
£ 
I 
E 
I 

Már maga az a nedv, mely a nyír-
fa törzséből, ha abba fúrást esz-
közlünk, kifolyik, emberemlékezet 
óta mint a legkitűnőbb szépítő-

¡szer ismeretes; ha azonban ezt a 
nedvet a feltaláló elöirása szerint 
kémiai utón balzsammá készitjükj 
akkor lesz csak kitűnő hatása 
Ha az arcot vagy más bőrhelyet 

bekenjük, a bőrről már másnap reggel 
esie nem észrevehetetlen pikkelyek válnak le, mi-
majd a bor vakitő fehér és finom lesz. 
általz a balzsam, e sínriija az arczou képződő rán-
ezEkat ós himlőhelyeket és annak fiatalos areszint 
ádo; a bőrnek fehérséget, finomságot és üdeséget 
kölcsönöz, a legrövidebb iclő alatt eltávolítja a 
szeplőket.,, bőrfoltokat, anyajegyeket, az orr vö^üs-
sógét, bőr-atkákat és mindenféle börtisztátlansá-
got. Egy korsó ára használati utasítással együtt 
I frt 50 kr. 

Dr. Lengiel-féle Benzoe-szappan 
a legenyhébb és leghasznosabb szappan a hnr ré-
szére, különlegesen preparálva darabonkint 60 kr. 
Kapható minden nagyobb gyógyszertárban. Főrak-
tár Budapesten : TÖRÖK JÖZSEFgyógyszerIárában, 

Kírály-ulca 12. szám. 
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kerül forgalomba, az elismert 
legjobb és l egolcsóbb {earum. 
K a p h a t ó minden fűszer és cse-

mege üzletben. 

E rum utóbbi időben silány áruval való 
gyakori u t ánzásnak van kitéve, miér t is a 
t. teakedvelő közönség a rum törvényesen 

védet t czimkéire figyelmeztetik. 

szokvány minőségben és 
európai nemes gyökeres és sima vesszők 
mélyen leszáll í tott árakon. Oltványok ezre 

Mindenik a legkiválóbb bor- és csemegefujokból, fajtisz-
tán, teljes jótállással. Ha a szállitmriny a megrendelésnek 
meg nem felelne, ugy az oda- és visszaszállítási költsé-
get. valamint a megrendelő által kifizetett összeget hiány 
nélkül azonnal visszaveszem. így mindenki ebbeli szükség-
letét az én költségemen házához szállítva tekintheti meg, 

É L Ö K E R I T É S . 
Gleditschia csemeték és magvak. 

Óriás tövisű, ig*-n gyorsan fejlődő sövénynövény. Ez az 
egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év 
alatt, rendkívül csekély kiadással, melyen nemhogy em-
ber, de semmiféle állat., még az apró nyulak sem hatol-
hatnak kt, ugy hogy a bekerített részek teljesen kulcscsal 
aárhatók. Minden rendeléshez raj zokkal ellá-
tott ültetési és kezelési utasítás mellékel-
tetik. Bővebb tájékozás végett színes fénynyomatu dí-
szes árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek, rende-
lési kötelezettség nélkül. Az árjegyzésen kívül egy oly 
könyvet kap ezzel, ki czimófc egy levelezőlapon tudatja, 
mely nincsen az a ház vagy család, ahol annak tartalmát 
haszonra ne fordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag 
vagy szegény családnál egyaránt, így még azoknak is 
érdekében áll. kik rendelni semmit nem akarnak, mert 
benne számos oly közlemények foglaltatnak, melyek min-

denkinek nagy szolgálatot tesznek. 
Kétéves, óriási jövedelmet biztosító vol-
tánál fogva, ennek tenyésztése majd min-

II den gazdaságban az utóbbi időben rend-
kívül elterjedt. 

Cim: „Ermeliéki Első Szölőoltvány-Telep" 
N a g y Kágya u. p. Székelyhíd. 

A 

F R A N K L 1 N-fé le 

• a g y a r 

II. sorozata * 
épp most jelent meg és 
a következő kötetedet 

tartalmazza : 
Arany János munkái II. 
Saj tó alá rendezte és 

bevezetéssel ellátta 
Rudi FVgycs. 

Kossuth Lajos munkái. 
Saj tó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta 
Kossuth Ferencz . 

Reviczky Gyula összes 
költeményei 

Sa j tó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta 
Koroda Pál. 

Szigligety Ede szinmű-
vei I. kötet. 

Sa j tó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta 
Bayer József. 

Vörösmarty Mihály mun 
ki II. kötet. 

Sa j tó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta 
Gyulai Pál. 

Még a télen megjelent 
I. sorozat pedig az alábbi 

Öt köte'et adja : 
Arany János munkái 1. 
saj tó alá rendezi Riedl Frigyes. 

Vörösmarty munkái L 
saj tó alá rendezi Gyulai Pál. 

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

Garai János munkái. 
saj tó alá rendezi Ferenczí Zolt. 

Csiky G. szinnmvei. 
eajtó alá rendezi Vadnay Károly 
E gyűjteményt kiegészíti 

I 

színműi? ei 
G kötetben 

kiadja a Kisfaludy-Tár-
saság, melyet kötve 30 
korona hel\ ett 20 korona 
kedvezményes áron kap-
nak 

a Franklin-féle 
Magyar Remekírók 

megrendelői* 
Havi részletf izetésre 

beszerezhetők. 
Megrendeléseket elfo-
gad minden könyvke-
reskedés, valamint a 
Franklin Társulat Buda 

Köhögés, rekedtség és einyálkásodás ellen gyors és 
biztos hatásúak • 

/ i 

• < •• ff • il 
az étvágyát nem rontjaK es 
— Doboza 1 korona és 2 korona, 

Próbactoboz 5 0 f i l lér . 

átkozott köhögés! 

Fő- és szétküldési raktár : 

,.NÁDOR" GYÓGYSZE11TÁR 
Budapest, VI., Váczi-körut 17. 

Egger mellpasztilla 
csakhamar 

m e g g y ó g y í t o t t . 

Ackermann Gyula és Bugyis Andor gyógyszertárakban. 
IfiB 

m 

Első kézből legjobban, legolcsóbban vásárol 

Magyarország l e g n a g y o b b ha ngszerg, yára. 

fa-, réz-, fuvó- és vonós har Lgszerek ben". 

T 
császári és királyi udvar i hangszergyáros , a császári és királyi közös és a 

magyar királyi honvéd-hadsereg szállí tója. 

B U D A P E S T , I I . , L á n o z l b . i d - ' u . t c j z a 5 . © s z á r a . 

Nagy választék az összes hangszerekben Hegedűk gordon-
kák, bőgök, fuvolák , k lar inétok, trombiták, cimbalmok. 

Általam construált T Á R O G A T Ö K 30 forinttól feljebb, 
— iskola és zongorakiséret ingyen. 

H A R M O N I K A K ^ ö 0 ^ , e lpusz t i tha l l anhangokka l . Különlegesség 
rr?Tn7TfT7yrr^"rrfrTf7r^Trrrn acélhangu hangverseny-harmonikák , sa j á t minták. 

K É P E S ÁRJEGYZÉKEK T E L J E S Z E N E K A R I 
— FELSZERELÉSEK — 
a leg ju tányosabb árban, előnyüs 

fel tételek mellett . 

és pedig ktllön a)hangszerekről , b) 
harmoniumokról , c) harmonikákról 

INGYEN s BÉRMENTVE. 

Egyedül valódi ango l 

Thierry A. gyógyszerész 

Egézség i igy i hatóság á l ta l m e g v i z s g á l v a 
és vé leményezve ! 

Az üvegek felszerelése a kereskedelmi védjegytör-
vény védelme a la t t áll. 

Ez a balzsam belsőleg és külsőleg hasz-
nál. — Ez a balzsam : i . Felühmdha-
iatlanul hatékony gyógyszer a tüdő- és 
Diell minden betegségeiben, enyhíti a 
hnrniob és megszünteti a váladékot, 
elátlitja a fájdalmas köhögést és meg-
gyógyítja az ilyen bajokat9 > ég ha 
idültek is. 2. Kitűnően használ torok-
gyuladásnál, rekedtsé^nél és a torok 
minden betegségeiben stb. 3. Mindem 
lázt alaposan megszüntet. 4. ]VJcglepff 

J j ^ ^ ö ^ ^ J gyorsasággal meggyógyítja a gyomor-
t • n , g'örcböfc, kólikát és hascsirakást. 5. Gyön-
AHJin eclitarBalíia | g é d á t k e l é s t okoz és tisztifeja a vért ztii üíhuiiMgü-AfítíUa i ° /i t i * t i -^ / ¿ti * | meg a vesekőt, megszünteti a lepkórt 

I és a melahut, megerősíti az étvágyat 
• * esitisíiutci-siürtífBEiv. vés az emésztést. 6.. Kitűnően szolgál fog-
fájásnál, odvas fogaknál, szájpo.hadásnál és minden fog éö 
f szájbetegségnél, megszűnteti a felböfö.gést é.s a száj meg 
gyomor rossz szagár. 7. KülsÖ használatban csodás gyógy-
szert képez minden sebre, lázas kiütések, sipoly, szemöl-
csök, égett síbekj fagyott tagok, ruh, kosz és bőrkiütések 
ellen, megszünteti a fejfájást, zúgást, szaggatást, köszvényfc 
stb. Vigyázni kell mindig a z«ld apácza védjegyre, mely 
fent láthatd! Legbiztosabb védelem a hamisítások ellen, 
ha közvetlenül hozatjuk eredeti karton^ dobozokban bér-
mentve bármely postaállomásra Ausztria-Magyarországon 
12 kis- r agy 6 kettős üveg 4 korona. Bosznia-Hercegovi-
nába 4 korona GO fillér. Kevesebb nem küldetik, Küldés 

esakis az összeg előre való utalványozása mellett. 

Miért szenved ön ? Í T ^ S 
b á r m i l y e n i d ü l t sebei biztosan begyógyulnak és 
e lkerü lhe t majdnem minden fá jda lmas ós vesaélyes 

műtétet , sőt aoiputátiót is, ha alkalmazza 
Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi 

C e n t i f o l i a - k e n ő c s é t 
melynek rendkívüli nagy a ImzóképCssége, s a sebek gyó-
gyításában, valamint a fájdalmak csillapításában felül-
múlhatatlan. A valódi centifolia-kenőcs alkalmazható 
gyermekágyas nők fájó emlőjére, a tej megrekedésénél 
emlökeményedésnél, orbáncznál, mindenféle régi sebeknél, 
fölfakadt lábaknál, sós csuznál, dagadt lábaknál és esont-
ssunál is, ütött, azúrt, lőtt, vágott és zúzott sebeknél; min-
den idegen test, mint szálka, homok, serét, tüske stb. beha-
tolásánál ; minden daganatnál, kinövésnél, pokolvarnál, uj 
képződéseknél, sőt ráknál is ; ujjfekélynél, körömméregnól, 
kólyagoknál, járástól kisebesült lábaknál, mindennemű 
é g e t t sebeknél, fagyött tagoknál, betegek fekvésétől szár-
mazó sebeknél, nyakdaganatnál, vérdaganatoknál ; iülfá-
jásnál és gyermekek sebes fülénél stb. stb. Küldés csak az 
ősszeg előleges utalványozása után Árá postadíjjal szállító-
levéllel és csomagolással stb. együtt 2 tégely 8 kor, 50 fill. 
Nagy mennyiségű eredeti bizonylatok betekinthetők. Óva 
intek a hamisítványok megvételétől és kérem, hogy tessék 
vigyázni erraj hogy minden tégelyen be kell hogy égetve 
legyen,e czim : „Schutxengel-Apotheke cl s A. Thieerry 
in Pregrada 

Ez a két gyógyerejében felülmulhatatlanként szer soha 
sem. romlik meg, hanem ellenkezőleg mentSl öregebbe s 
annál értékesebbekké és hatékonyabbak-
ká válnak, sem lágy, sem meleg meg nem 
árt nekik, minélfogva minden évszakban 
használhatók. Csaknem mindig meghoz-
zák a segélyt és sikert, legalább az or-
vos megérkeztéig j természetesen sohas 
sem szabacl hamisítványokhoz vagy má-
hafcástalan úgynevezett pótszerekhez 
nyúlni, melyekért csak hiába dobjuk ki 
a pénz*, hanem forduljunk mindenkor 
csak ezen két rég kipróbált, kitűnő olcsó; megbízhatón, 
mellett teljesen ártalmatlan világhírű szerhez, mely mi a 
den eshetőségre készen, minden családban ké-xletbtn kell 
tartani. Ahol nem lehet valódi minőségben, a valódiság 
minden ismérvével kapni, ott rendeljék meg közvetlenül 
ily czim a la t t : An Apotheker Thierry {Adolf) Limited 
Schutzeng el-Apói hehe in Pregrada bei Bohitsch-Sauerbrwin. 
Központi raktár Budapesten Torok Jóasef gyógyszerésznél, 
Zágrábban Mittelbach S. gyógyszerésznél és Bécsben 
Brady C gyógyszerésznél. . . 

r o m a t o t a „ S z a r v a s és V i d é k e " g y ó h a j t ó j á n , 
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