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11238/1904 Szarvas nagyközség elöljáróságától

Arlsjtési hirdetmény.
Szarvas község elöljárósága a képviselő testület 280'1904 kgy számú határozata folytán a
község belterületén léfcesitendő 4 artézi kut fúrására nyilvános szóbeli árlejtést hirdet,
Az árlejtés a községháza tanácstermébe
1904 Deezember 5-én déleló'tt 9 órakor íog megtartatni.

Aranyos sugarait széjjelhintette a nap a kis falusi
ház udvarán. A kut mellett állott a disznóól, egy öreg
parasztasszony foglalatoskodott a röfögő egyetlen malaczezal, amely mohón rágicsálta a feléje hajított gyér
kukoriczát. Gonddal, gyönyörűséggel nézte az öreg
asszony a malaczot, az egyetlen négylábú jószágot.
Simogatta a sörtéjét s a kukoriczaszeuieket, amiket a
malacz félrerugott a lábával, gondosan söpörgette össze
s ismét a csocsa elé rakta.
Özvegy Bus Tamásné tizenkét álló esztendeje él
már magánosan a faluvégi viskóban, ami még az öregapja után maradt rá. Düledezett a fala, a lazjqndejes
tetőn szépen besütött a nap a padlásba, a két széle,
egy asztal meg egy ágy a szobában csak alig, hogy a
lábukon állottak — de hát a ház is, a bútorok is,
csak eltartanak még addig a rövid terminusig, amikor
utolsó útjára viszik özvegy Bus Tamásnét. A temetése
szép lesz, a testamentumában meghagyta, hogy fundusa
árából olyan temetést rendezzenek neki, amilyet még
aligha látott a falu. Hetvennyolcz esztendővel a válán
malaczot vett az asszony ; fel akarta hizlalni, hasát,
zsirját, sonkáját elteni télire, — mivelhogy remélte,
hogy ezt az időt még meg fogja érni. Gonddal, gyönyörűséggel ápolta, tartotta a malaczot, az egyetle n
f l é lóoy;t,; arnelyhez még húzott, A« urát ugyan szedette

Belicey-utcza 11. szám vsaját ház,) hová az tlőfizetési pénzek intézendők.
Hirdetéseket jutányos áron elfogad.

Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF

zaro iával jóváhagyott ári ejtési feltételek és a
A magyar embernek házatája mindig nyitva
szerződés mintája a főjegyzői irodában napon- volt a szenvedőknek. Régi rossz időkben az Ínként a hivatalos órák alatt megteldntketők.
ségesek, nyomorultak, kitagadottak, üldözöttek
Szarvason, 1904. november hó 26-áa.
menedéke volt a magyar ház. És ez a magyar
erény még nem fajult el. Jól esik ezt látni a
Salacz József
Grimm Mór
mai öszös, rideg, szűkkeblű világban.
főjegyző.
biró.
A tél nyomora minden esztendőben cselek-

r

Humanitárius intszmsnysk.

Leszakadt a tél és vele a hideg, zord idők
A kikiáltási ár egy egy kútra 8000 koronában a 4 kútra 32.000 koronában van megál- minden nyomora. A jégvirágos, rozzant kunyhókban, nyirkos pinczelakásokban, a szegénység silapítva a következő részletezéssel,
1 fúrótorony készítése
200 K kátoraiban beköszöntött az inség.
Így szokott ez lenni minden télen. A ter2 fúrás 0—100 mig á 15 kor.
1500 K
3 fúrás 100—200 mig á 19 IC
1900 K mészet mostohasága, sivársága megsokasítja az
4 fúrás 200—300 mig á 24 K
2400 K élet mostoháit. És a kezdődő téllel fölsir a nyo5 befejező csö méterenként á 6 K
1800 K morultak égigzengő kórusa s mint egy végtelen
siralmi ének tölti be a havas, kietlen világot.
6 Csölyukasztás, vágás szivattyúzás
E szivigható kórusnak viszhangját keressük,
tisztítás stb 10 napra á 20 IC
200 K
Vájjon meghallj a-e a társadalom és a jólétben
összesen : 8000 K
élő milliók keblét fölveri-e a rémes segélykiáltás ?
Megjegyeztetik, ho^y azon esetben ha a
Esztendőröl-esztendóre, télről-télre nézzük,
fúrást 300 méteren alul is — folytatni kellene
hogyan nyilatkozik meg az emberszeretet a nyoakkor a 300 méteren aluli teljesített fúrásáért
mornak tengődő, szeméten sanyargó páriáival
a 200—300 méter közötti fúrás méterenkénti
szemben. És szemlélődésünk itt is — ott is megdijához az árlejtésen elért engedmény százalényugtató jelenségeken állapodik meg; a magyaikának leszámítása után 25 °|0-ék fog hozzá
társadalomnak van szive, van mélységes, megszámíttatni.
értő, emberszerető lelke. A magyar társadalom
Bánatpénzül az árlejtés megkezdése előtt magához öleli a szenvedőket, enyhíti keservüket,
500 korona készpénz teendő le.
nyomoruságokat. A magyar erény, a magyar faj
A képviselő testület 205|1904 kg. sz. hatá- őserénye nyilatkozik meg a jótékonyságban.

Az öreg asszony.

KII&cLóli.i-vsLt&l:

Bus Tamásné, de immáron negyven esztendeje annak,
hogy kivitték a derék férfiút a temetőbe, ahol már a
sirja helye sincsen mog, mivel hogy ugy intézkedik a
a törvény, hogy 30 esztendő multával feldulatnak a
sirok és ujak ásatnak a helyükbe. Az öreg asszony
szivéből még az emléke is kiveszett a férjének, ha viszsza is gondolt rája néha, ugy jött ez elő neki, mint
valami álom. A gyerekek, azok ifjonti korukba haltak
el, egynek kivételével. Ezekre még kevésbé emlékszik.
Az egy, aki megmaradt nyughatatlan vérű legény volt,
korcsmázott, szoknyák után futkozott, nem segített az
anyjának a gazdaságban, inkább napszámba ment.
Egyszer aztán mást gondolt. Hazajött egy estén s azt
mondta, hogy Suhajdáékkel meg Kutzorékkal együtt
kimegy Amerikába, ahol is jobban megfizetik a
munkát.
— Eredj, szólt a langyos szivü anya. Én nem
mondom, hogy ne menj, ha oit találod a szerencsédet.
Röviden búcsúzott az Andris, immár 12 esztendeje annak — és azóta csak egy levelet irt. Ebben
pedig azt irta, hogy keservesen megbánta nz amerikai
utat, mert nem ugy van ám az újvilágban, ahogy Ő
ezt elgondolta. Nagyon sok az ember odakint is, alig
hogy megélhetnek egymástól. Még szerencsés az, aki
munkához tud jutni. Ő, már mint az Andris, bizony
nem kapott munkát, mert nem volt szerencséje. Most
éhezik, szörnyű rosszul megy a dolga, kétszer már a
vonat elé akart feküdni a nagy nyomorúság miatt.
Mindezek folytán hazaszeretne jönni, Küldjön neki ^az
anyja száz pengőt, amivel haza jöhet — legyen nyugodt, meg fogja fizetni, mert van még két erős, dol'

vésre hivja lel az emberszeretetet. Evek óta a
társadalom apró csoportokra, körökre, egyesületekre OBztva szét magát akoziót indit az inség
enyhítésére. Alakulnak jótékonysági egyesületek
humanitárius intézmények, amelynek czéljt, hogy
a tél nyomorával szemben megvédje a szegények, árvák, elhagyottak fekete tömegét.
Ez a segély akczió legszélesebb keretben, a
társadalmi mozgalomnak nagy arányaiban a főváros társadalmi köreiböl indult ki eddig. De
hiszen ez természetes is. A főváros, amelyet az
ország szivének nevezünk, predesztinálva vau a
vezetésére minden anyagi, szellemi és erkölcsi
mozgalomban. Ugy kell lenni, ez az élő szervezetek törvénye, hogy az érzések központja a
sziv legyen. Ugy kell lenni, hogy az érzések
központja a sziv legyen. Ugy kell lenni, hogy
ha az országot sanyargatások, sors csapások
érik. az ország szive dobbanjon meg első
sorban.
De ha modern közigazgatásban, a szellemi,
gazdasági, erkölcsi élet uj szervezetében mindenütt a világon érvényesülni kezd a legújabb
időkben a deczentrálizáczió, hát a humanizmus
intézményes fejlesztésében, kiterjesztésében kell
leginkább ezt a deczentrálizácziót megcsinálni.

gos karja, amivel meg tudja hálálni a jótéteményt.
Vegyen fel 100 pengőt a kis házra, küldje neki és
akkor rögvest hazajön. . .
— Nem ! Ez volt az első gondnlata Bus Tamásnénak, mikor a levelet elolvasta. És ez volt az utolsó
is, amikor elhatározta, hogy a veszendő fia után nem
nyújtja ki a kezét. Minek ment ki ? minek 'volt olyan
bolond ? Megterhelje a kis házat, amin még sohse volt
adósság ? Ennek csak az lehet a vége — mert hiszen
évről évre nő az interes, — hogy kiliczitálják a házat
alóla. Azt a házat, ami az öregapja után maradt rá
•

Az ember elpusztulhat, de a háznak meg kéli maradnia^
mert az túléli az embert, meg az unokáját is, ha
gondját viselik. Ha elküldi a száz pengőt, a házra keresztet vethet. Vén korára menjen zselérnek idegen
tanyára ? Ez nem lehet. Ha éhen hal a fiu, vagy a
vonat elé fekszik, arról csali ö maga tehet. Minek
ment oda, ahova nem hivták ? Aztán elébb utóbb úgyis
meg kell halni. A szegény embernek jobb ha minél
hamarább hal meg, legalább nem küzködik olyan sokat. . . Így gondolkozott özvegy Bus Tamásné és nem*
válaszolt a fiu levelére. Azóta nem hallott róla és
ezt a fiát is elfelejtette, éppen ugy, mint a halott férjét és gyermekeit.
Az öreg asszony derűsen tipeg — topog az ól
körül. Gyarapszik a malaczka, milyen széperi télik a
pofácskája, püffed a hasacskája ! Mégis csak szereti
az Isten Bus Tamásnét, hogy öreg korára egézséget
adott neki, hogy ilyen szép malaczot hizlalhat fel. Aki
nem tékozol és dolgos, aki nem megy bele bolond vállalkozásodba és hallgat az estére., ,

A nyomor nem szigeteli el magát a nagyvárosok falai közé, a kőpaloták katakombáinak,
sötét sikátoraiknak utvezetőibe. A nyomor fekete
szárnyon, mint az éjszaki vészmadár suhog végig az országokon, fölkeresi a falvakat, hegyvidékeket és rónaságokat és szárnya érintésének
nyomán siralom, ínség, kétségbeesés támad.
Fordítsuk tekintetünket a vidék nyomorára.
Olyan riasztó sötét képeket látunk, aminőket
egy Grarkij tudna csak a színek, a fekete tonusok erejével megeleveniteni az élet mélységeiből.
A magyar faj öserényei a szenvedő embertársak iránti nemes részvét, szives szeretet e
sötét képek szemléletére meg kell,' hogy eokszoroskodjék. A humanitárius iutéztézményeknek
országszerte létesülniök kell. Ha az állami
gondoskodás érzékenysége, vagy képessége nem
terjed odáig-, hogy a maga népének harmonikus
szenvedéstelen eletét biztositsa, vegye át a jótékonyság, szeretet és gondviselés nemes liiva
tását a társadalom. Amit ad, önmagának adjaA természet törvénye szerint el nem veszhet,
el nem pusztulhat semmi, ami van. A szervezetek anyagcseréje uj és uj életet teremt. Amit
magunktól elvonunk, hogy azoknak adjuk, akiknek életföltételt jelent, az nem hiányt jelent,
hanem gyarapodást.
Tél van most, a nyomor fehér szemfedője
boritja a sivár világot. Ha jótékonyságunkkal
enyhítjük a nyomort, a szenvedést, rózsákat
hintsünk el a hóban, tavaszt varázsoljunk a
télben.

H I R E K.
— T á n c z c z a ! e g y b e k ö t ö t t e s t é l y t rendez
e hó iQ-én a „szarvasi nőegylet" az uri kaszinó öszszes termeiben, melyre a nagyérdemű közönséget ez
uton is meghívja. Az estélyen közreműködnek Di\ Nemes Béláné urnő, Borsits Mariska úrhölgy, Dr. Nemes
Béla és Pollák Béla urak. Belépti-dij személyenkint 1
korona, kezdete este fél 9 órakor.
— . K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . A szarvasi iparos
ifjak által múlt lió 27-én rendezett mulatságon a következők fizettek feliil: ifj. Sala.cz Ferencz, ifi. Marsai
János 2—2 kor. Melis István, Gaál András 1—1 kor.
Brakna Lajos 60 fii. Krausz Sándor, Steíner Andor,
Lítauszky Pál, dr. Fisbem Aladár, Kóczi Lajos, Forster Gusztáv, Silberstein Sándor, Horváth Zoltán, Súlyán János 40—40 fii. PetroviLs János, Vágó László
20—20 til. A nemes czél iránti adakozásukért fogadják
ez uton is hálás köszönetünket
a rendezőség.
— Tűz. Könnyen végzetessé válható szerencHétIenség történt a múlt hó 29-én özv. Pataki Jánosné
üzletében. Az égő bolti lámpa leeset és a szerieöuilött
petróleumtól tüzet fogott a bolti berendezés, de az elö-

Egy férfi jelent meg a kapu el Öt. Városi munkásruha van raj ta, halvány, fakó arczát felte le körszakái boritja. Ilyen arczuk van azoknak, akik a föld
alatt, bányákban dolgoznak huzamosan. Különben ép,
egézséges ember, hatalmas kidolgozott tengeri sokáig
fogják még bírni a robotot.
Ahogy széjjelnézett a nyomorúságok napsütötte
udvarán és mindent a régi helyén talált, felragyogott
a szeme. Bus Andris volt ez, aki nem halt meg odakünn; mégis csak talált munkát és dolgozott. Haza"
hozta a szive, a honvágy, amely feltámadt az idegenbe
szakadí magyar munkásban még akkor is, ha ezen a
földön, ahol született rosszabbul bánt vele a sors meg
az emberek, mint a kutyával. Hazajött Bus Andris,
mert ugy érezte, hogy haza kell jönnie,
És leborult a földön, ahol mint kis gyerek íutkozott, Vad erővel marczangolta a bányák sötétjébon
megkérgesedett szivét az emlékezés és a íöld szerelme.
Arczczal leborult erre a földre és áztatta a könnyeivel.
A zajra megfordult özvegy Bus Tamásné és megijedt. Tán beteg ez az ember, hogy leeset ? Tán itt
hal meg? Vagy talán csak részeg, Harag lobbant fel
az öreg asszony szivében. Akár meghalni jött. akár
részeg ez az ember, rosszul tette, hogy az ő portájára
jött. Csaknem hagynak nyugtot az ilyen elhagyatott
öreg uszonynak.
Odatipegett a leborult ember mellé 1
— Izé, hajja keel mi baja van keenek? Keljen
fel kee! Nem vagyunk ám a senki portási! No nézze
meg az ember.

Amaz lassan felemelte a fejét. Megismerte a z anyját

siető szomszédok még csírájában elfojtották a veszedelmes elemet. Az üzleti könyvek perzselődésén „kívül
kár nem történt.
— M e g ö r ü l t l e á n y . Egyik jómódú polgártársunk szép 18 éves leánya Audrási Zsuzsika e héten
bátyja utáni keservében — ki jelenleg katona — megő r ü l A szerencsétlent' alig lehetett visszatartani attól
hogy magában kárt ne tegyen. Beszállították a gyulai
köz kórházba.

— Roszjarovitz János közkedvelt táncztanitó
folyó hó 27-én este tartolta tánezpróbáját igen nagyszámú közönség előtt. Sorra kerültek a legszebb és sajnos ma már nem igen látható régi magyar tánezok,
palotás, toborzó, magyar szóló, a csárdások gyönyörűbnél gyönyörűbb változatokban. A fiatalság ügyessége
és precziz táncza hangosan ' dicsérik a tanító kitűnő
képeségéit és tehetségét és az az oka, hogy Roszjarovitz Jánosnak oly sok pártfogója, növendéke van.

— A k ö z ö n s é g figyelmébe. A postánál a
levélportójegyek behozatala óta a közönség azonnal
tájékoztatva van, hogy levele tényleg fizetetlenül lett
föladva, a boríték az esetleges felszólaláshoz jó bizonyíték. A portójegyek rendszeresítésével járó előnyöket annak kiemelése mellett ajánlom a közönség figyelmébe, hogy a megfelelő portójegy felragasztásával nem
fedezett levélportól ne fizesse meg, hanem ilyennek
követelése esetén a tényállást akár panaszkönyv utján,
akár szóval, akár Írásban hozza a posta és távírdaigazgatóság tudomására, mert nemcsak az államkincstárnak, hanem a közönségnek is érdekében áll, hogy
illetéktelen levélportó követelésétől megkíméltessék.
Nagyvárad, 1904. november 11. Schuszter, kir. tanácsos, posta táv. igazgató.

— Elhalasztott

templom

szentetés. A

kondorosi ág. hifcv. evangélikus egyház uj templomának
a felszentelése közbejött nkádályok miatt halasztást
szenvedett. A templomot ujabb megállapodása szerint
valósziuüleg ez évi deczember hó 4-éu szentelik fel.

— A pánszlávizmus

etilen

A hazafiatlan

nemzetiségi mozgalmak különösen pedig a pánszláv agitáczió révén kiburjázott káros törekvések meg töréséreodícsérctes és követésre méltó aclió indult meg
Szarvason, ahol mint jelentik a Károlyi és Wenckheim
grófi uradalmak tiszttartói megállapodtak, hogy munkát
többé nem adnak azoknak, akik pánszláv érzelmeket
árulnak el. A derék uradalmak tisztviselőit eme hazafias, minden magyar ember lelkében szimpátiát keltő
elhatározásukéi-, melegen üdvözöljük azzal a kívánsággal, hogy a jóravaló szándékot a kívánt irányban siker koronázza.
— T o l v a j s z ö v e t k e z e t . Krátlci Mihály és
György elhatározták, — tekintettel a mai rossz viszonyokra — hogy egy tolvaj szövetkezetet alapítsanak,
melyet az alapítás napján meg is kezdtek. A fő üzletágat a szárnyasok beszerzése képezte. Hozzá is fogtak
nagy aparátussal tervük kiviteléhez s első sorban Gulyás János szarvasi lakos libáit dézsmálták meg alaposan. Felbuzdulva az első sikeren, nap-nap után ismételve, mintegy 120 korona értékű szárnyasokat loptak
össze, melyet aztán olcsón értékesítettek. Azonban nem
sokáig virágzott a szövetkezet, mert több följelentésre
megindult a nyomozás ellenük s végre is a rendőrség

vette pártfogása alá a szövetkezet tagjait, kik töredelmesen bevallották bűnüket.

— Don Jüan a kéményben. Egyik helybeli
uri családnál történt a következő tragikumos eset, A
konyha nagyreményű tündére ; a lábasok hivatott mosogatója szivének teljes erejével viszonozta egyik helyi
ifiu forró szerelmét. Bár úrnője a leghatározottabban
megtiltotta az artézi kut nymphájának, hogy esti nyolcz
óra után is tanújelét adja szerelmének, sőt biztosítás"
képen a bezárt konyhaajtó kulcsát is magához vét te
éjszakára, de hiába ! Azon fenséges érzelmet nem lehet időszabta Korlátok közzé szorítani I így történt
a/ián, hogy a hét egyik estéjéu megjelent a trubadúr
hölgye abZ&ka, a konyha ablak alatt és valószínű, hogy
érzelmeit elenókelte, s bizonyosan ez hatott annyira
az imádott nőre, hogy rögtön ajtót — azaz pardon,
ablakot nyitott, a melyen át a gavallér belépett hozzá.
Igen ám, de ma már nem segit Vénus az igaz szeretőkön ! A konyhabeli zajra, bár mily kicsiny volt az,
figyelmes lett az urnő és tolvajt sejtvén, csöndben felköltő egyéb férfi hiányban a ház gazdáját, a ki az átadott kulcscsal a konyhaajtón igyekezett be. Mire a
konyhába belépeti, már semmi gyanúsat/ sem látott.
Megnézte az ágy alját, a polc. tetejét, sehol semmi.
De óh Fátum! Ott a kamin, nézzünk csak bele. Itt is
semmi! Szinte önkéntelenül felpillant a kéménybe, s
ime, sonkák és kolbászok helyett egy egesz férfi alakját világitja meg a mécses. E remek leletre óriási kaczajban tör ki a felfedező. Barátságos hangon hívja a
liöst. Ki azonban azon férfias feltételhez kötő' te lej•>vetelét, hogy nem lesz — bántódása. Ez meg is igértetett s pár pillanat után ott áll az ép annyira remegő,
mint kormos imádó. Először ugyan arra gondolt a
házigazda, hogy reggelig csukva tartja a Kéménye
kelletlen ajándékát avagy rendőrnek adja át, de miután a lovag udvariasan bemutatkozva (hamis nevet
mondott) kijelentette, hogy tisztességes szándékkal jött
a konyhába, (I) alapos erkölcsi prédikáczio, bocsánatkérés és azon esküvel erősített fogadalom Után, hogy
hasonló eset vele meg nem fog történni többé, Uiuák
bocsátatott. A hölgy pedig azonnal kézzel foghatóan
megbűnhődött tiszta szériáiéért, s másnap reggel úrnőjét ől emlékül utilapot kapott a talpára.
— E g y uj k i a d v á n y . Ha van áruezikk, melynél
hiányt érezte eddig a vidéki intelligens vevőközönség
egy szakszerű felvilágosítást nyújtó lelkiismeretes útmutatónak, ugy biyonyára az arany-és ezüstszer az. A
fővárosi Wirth János és Fia czég egy vaskos kötetben
adja közre uj mintáit, oly áttekinthető összeállitásaal,
hogy tiszta képét nyerjük az ezen czégnél alapelvű elfogadott korrekt üzleti szokásoknak. Komoly érdeklődőknek levelezőlapon nyilvánított óhajára (IV., Fereneidek-téi'6 9. készséggtíi küldik meg,

— Az első ¿teánykiházasitási e g y l e t n e k
mai számunkban levő nyilttóri közleményére felhívjuk
olvasóink figyelmét azzal, hogy véleményét függeszsze
fel, míg a támadások elleu indított sajtóperben a független biróaág nem hoz ítéletet.

Hát mit akar kee ? Mért nem megy kee innen ?
— Nem baj, szólt Bus Andris. Van nálam pénz,
Hisz nincsen semmi baja. No nézze meg az ember!
részek neked egyet.
A férfi felállott.
A nehéz kő leszakadt az Öreg asszony szivéből.
— Anyám, mondta, nem ismer? Én vagyok az
— Nem azért mondtam .. motyogta zavarodtam . .
Andris. Hazajöttem.
nem azért mondtam. . .
Az öreg asszony megtántorodott.
És aztán keserves sirásra fakadt.
— Te vagy? rikácsolta
— Hisz nincsen nekem, szegény öreg asszonynak
Aszott, öreg szivét elfogta a fájdalom, a harag. egyebem, csak ez a kicsi kicsi malaczom. . í
Hogy mi fáj neki, hogy mért haragszik, azt nem tudta
hirtelenében elgondolni a maga fáradt agyvelöjével.
Csak nagyon rosszul esett neki újra látni a fiát, akit
hallottnak vélt, és akire már esztendők óta nem is
gondolt.
A kis malacz visított az ólban és az öreg aszszony lelkén keresztül villant az első gondolat :
Annak a bűvös éjszakának
— A malacz 1 . . . Le kell ölni... A fiam eszi
Nem szűnik meg pazar meséje,
meg.
Annak az édes éjszakának
— Nem, nem, az enyém a malacz rebegte szorongva- A szomszéd. . . igen a szomszéd tartja nálam . .
Az én szivemben nem lesz végé.
az ólát elhordta a szél,, Nagy szelek jártak a multFeledtelek, csalódtam benned,
korában i t t . . . nagy szelek.
Bus Andris csodálkozva nézett az anyjára.
Már nem szeretlek, nem becsüllek
— Malacz ? Micsoda malacz ? Hát megse öléi
Hanem annak az éjszakának
édes anyám 1
Az emlékei el nem tűnnek.
Az asszony megindult a fia felé, Kitárta a
karjait.
Mint a kopott, a fáradt vándort
Az állat az ólban, mintha a véget érezné, panaA ragyogó csillag kiséri,
szosat visított.
Kiséri híven, öntudatlan,
Ölelkeztek s az Öreg asszony szivéből kitört
De sóha soha el nem ért
a harag;
ííeffi m enyém. «. hidd el,

— Á l a k á s é k e s s é g e a t i s z t a s á g ; . Semmi
d.) Egy fő végrehajtó állás évi
sem árulja el jobban minden lakásnak a tisztaságát,
e.) Egy végrehajtói állás évi
mint az arany, ezüst, fez és fémből készült tárgyak
f.) Három végrehajtói állás
fényessége. De ezen fény nagyon hamar eltűnik vagy
egyáltalában el sem érhető, miután fényesítő paszta egyenkint évi
lll-dik Ügyosztály:
lesz használva és nem a száktekintélyek által kintűőnek elismert Fritz Schulz jun. Akt, Geselsch. Leipczig
a.) Egy irnoki állás évi
und Eger-féle „Glóbus Putzeksztract", mely a legjobIV.-dik Ügyosztály:
ban tisztit és vele remek, sokáig tartó fény érhető el,
a.) Egy írnoki állás évi
emellett az az előnye is van, hogy nem karczol és
b.) Egy irnoki állás évi
minden ártalmas anyagtól ment. Ezen eksztractumból
c.) Egy irnoki állás évi
több mint három millió doboz lesz havonta a világ
d.) Egy pénztári könyvelői
minden tájára szállítva. Miután nagyon sok utánzások
vannak, kérjünk minden drogua, fűszer, vas és rövid- állás évi
áru üzletben csakis védjegygyet ellátott „Glóbus Putz- javadalmazással.
ekaztractot" vörös keresztkötésben.

Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó.

NYILT-TÉR.
(E rovatban közlőitekért nem felelős a szerkesztő.)

Az Első Leánykiházasitási Egylet m. sz. és
annak igazgatósága rövid idő óta czéltáblájául
szolgál a leggyülölködöbb és bosszuvágyó támadásoknak, melyek mindannyian hazugságoktól,
ferdítésektől csak ugy hemzsegnek.
Méltóságon alulinak tartjuk, hogy ezen támadásokra regáljunk. Csak annyi szolgáljon tagjaink tájékoztatásul, hogy az Első Leánykiháza-

sitási Egylet m- sz. keblében semmi olyan nem
történt, ami nyugtalanságra okot szolgálhatna és
hogy ezen üzelmek tisztán egy rendezett hajszára vezetendők vissza.
Üzletmenetünk zavartalan folyásáról különben is látjuk, hogy érdekelt tagjaink, valamint
általában a nagyközönség ily minősíthetetlen támadásokról a helyes Ítéletet magának megalkotni tudja.
A sajtópart, az egyedüli védelmi eszközt,
mely ily esetekben rendelkezésre áll, mind ezen
támadások ellen, már is folyamatba tettük.
• Budapest, 1904. nov. 30.

Az E I 0 Leánijlriíjáz&giMgi EgiJIet

Igazgatóága.

1000. kor.

1000. kor.

tisztító900.
800.

jobban tisztitr
1000.

mint minden más

fémtisztitószer.

Felhívom mindazokat, kik ezen itt felsorolt
állások valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy ez
iránti kér vény őket hozzám f. évi (1 czember hó
13-áig (bezárólag d. u. 5 óráig) annyival inkább beadják, mert a későbben érkezők ügyelembe vétetni nem fognak.
Ezen állások közzül az I. sö ügyosztályánál rendszeresített járlat kezelő irnok 300 kor.
biztosítékot tartozik letenni, az ugyanezen ügyosztálynál rendszeresített számvevő minősítése
pedig az 1883, évi 1. t. cz. 17. § ában előirt
képesítéséhez van kötve. (Lásd a - községi pénz
és vagyonkezelésről szóló vármegyei szabályrendelet 3. §-át.)
Mindezen itt felsorolt állások jelölésem
alapján, s életfogytig fognak a községi képviselő testület által való választás utján, egy általam kéuőbb meghatározandó napon betöltetni.
Szarvas, 1904 évi november 26-án.

WOLFMANN BERTA divatáru üzletében „Árpád köz"

kamp oslso M i t i i k
Legújabb női és gyermek kalapok,
sapkák, keztvük, divatos női gallérok,
nyakkendők dus választékban.
Deezember hó 5-től 25-ig.
Meglepő olcsó ár, jd minőség.
Legalkalmasabb karácsony ajándék

Dr. Wieland.
főszolgabíró.

M e g r e n d e l h e l ő l a p u n k kiadóhivatala. uíjá»i!
Esemény a magyar irodalomban, a

'• H f

A •o

i

az egyetemes történelem klasszikus könyve, a leggazdagabb történelmi képtár.
Sitrkesztí * I«gkW4löbb magyar írók közreműködésével:

Köszönet

Tizenkél kötetben.

nyilvánítás.

Mindazok, kik felejthetetlen kedves nőmnek, illetve
forrón szeretett leányomnak temetésén részt venni szívesek voltak, valamint részvét soraikkal igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkon — fogadják ezúttal is forró
köszönetünket.

I. deezember 1.

Nagy Gyula,
özv. Moravcsik Józsefné.

Lf 1 , . . r x e p e s

„X ! . „
azért eseménye a maiívar irodalomnak, meri az első telje?,
V 11 a g t o r t e n e - X tökéletes, miiulen igen'y«knok meyleJeU'i világtörténelem.

A
A
A
A

Képes
Képes
Képes
Képes

m!is viliiBiöru;m,|i n,ú elavult éa
Világtörténet
Világtörténet Sff SS^nÉ,kü,özhele,,en mindBnUaek'a ki műve,t
8 tál sada,om haza
Világtörténet
'
'
Világtörténet fejleszti a műízlést, táplálja a tudást, nemesiti a lelket.

Lf
r v e p e s

\
| ' „ 4 . " „ i , ' „ - i , brilliáns stílusával és "ompás illusztrácziói'/al nemcsak tanit,
V I l a g L O r t e n e L hanem oktatva gyön^urködlet is és a legnagyolJ> szellemi

Nagy
Nagy
Nagy
Nagy

_
AIVI
IN a g y

élvezetet nyújtja.

Békésvármegyéhez tartozó Szarvas nagyközségben mivel a megválasztottak megbízatása
1904. év végével lejár, az alábbi állásokra pályázatot hirdetek:

I, só' Ügyosztály:

Eddigelé
I—V., VII—IX. kötet jelent meg.
4r—5 havonhint jön egy-egy Kötet.
Bővebbet a prospektus, melyet mindenki ingyen Jfcap. * A teljes mű ára 4 0 2 korona.
2

9tm
t/3

I

>1)

. kiadóhivatala utján ezennel megrendelem a

•o

N rt q

1000.

£'S

„

Révai Testvérek Irodalmi Intézet l l é s z v é n y l á r a a s á i j n á l a

8

1000. kor.

¡3

czimü művet 12 kötetben '102 koronáért, tudomásul vévén, hogy eddigelé nyolez kötet féíent
meg a a torábbi kötetek 4—b havonkiiit jelennek meg.

Stdllitási fettételek: 3 j ^^
6

800. „
1200. „

•ßm

I
>>

1200. kor.
1000. „
800. „

©

ñ

5 A.
tu bo
«
•3
•aa *

^ r^Ielfizet£ melMt J | Kötet

első sorban az első

»»állíttatik, a további kötetek a megjelenés sorrendjében, illetve a fizetősek arányában következnek.
Kötelezem magam a társaság pénztárához Budapesten a szállitilstól kezdve—
koronát
havonkiiit mindaddig befizetni, mig a mű teljes vételára törlesztve nincsen. Az esetleg elmaradó
részletek költségemre postai megbízás utján .szedljetfifc be és ennek be nem váltása esetén á
mü teljes hátralékos vételára esedékessé válik. A részletük be nem tartás« esetén a folytatólagos
kötetek a hátralék pótlásáig visszatarthatók. Az első részlet az elsó szállításkor utánveondö.

Név:

M

I
%
a
¿S S

írtén e t

Nagy Képes

•O
tÄ

W

ÍUdik Ügyosztály:
a.) Egy birtok nyilvántartói
állás évi
b.) Négy adótiszti állás
egyenkint évi
c.) Egy irnoki állás évi

HENRIK.

AIVI
I i a g y

Pályázati hirdetmény.

a.) Egy iktató, kiadó irattár
noki állás évi
b.) Egy irnoki állás (járlat
kezelő) évi
c.) Egy segéd iktató kiadói
állás évi
d.) Egy számvevői állás évi

MARCZALI

Kelt-

*'

' Állán.

Hirdetmény.
Egy teljesen jó karban levő Grlaiton és SchuttleWorth-féle

és egy 34 •-méter tüzMüleíit, 6 légkörnyomásit engev délyezett, Danubius hajó- és gépgyárában készült

j u t á n y o s á r o n « U d ó . — Hol, megmondja a kiadóhivatal,

1K/;

Minden család pénzt takaríthat!!!
Remek 6 szem. kávés készlet minden színben
csak 95 kr. f. 1.40 f. 1.90
•
Finom ajour 6* szem. kávés készlet minden
színben csak f. 2.20 f. 2.90 f. 3.45
Remek 6 szem. vászon Damaszt Garnitúra csak
f. 2.10 f. 2.90 f. 3.40 f. 8.90
Szép mintázott vászon törülköző 6 drb csak
f. 1.25 f. 1.72 f. 1.90 f. 2.10
30 rőfös vég csodavászon csak f. 3.65
30 rőfös vég bőrvászon csak f, 4.15
30 rőfös vég irlandi vászon csak f. 4.95
30 rőfös vég Gyöngy vászon csak f. 5.45
30 rőfös vég rumburgi vászon csak 5.60
30 rőfös vég I-a rumburgi vászon csak f. 6.40
50 rőfös vég bőr vászon csak 8.25
50 rőfös vég irlandi vászon csak f. 9.45
50 rőfös vég rumburgi vászon csak f. 10.40
30 röfös vég jó minőségű chiffon csak f. 4.65
30 rőfös vég R. Chiffon csak f. 5.40

30 rőfös vég R. R. Chiffon csak f. 6.85
30 rőfös vég csikós kanavász csak f. 3.25
30 rőfös vég csikós és koczkás 1-ma kanavász
csak f. 4,55
30 rőfös vég finom kanavász csak f. 5.40
85 rőfös vég kanavász különlegesség csak f.
6.40
30 rőfös vég fehér csíkos csinvat ágyhuzatra
csak f. 6.35
30 röfös vég virágos fehér csinvat ágyhuzatra
csak f. 7 40
Remek női ing vászonból, kézi hímzéssel csak
85 kr. f. 1.15 f. 1.55

Remek női Ghiffon ing schweizi hímzéssel csak
f. 1-10 f. 1.42 f. 1.74
Remek női háló Corscta nagy választékban csak
98 kr. f. 1.25 f. 1.56
Remek női chiffon nadrág csak 90 kr. f, 1 J 8
1.45
Remek Ghiffon alsó szoknyák hímzéssel csak
f. 1 35 f. 1.75 f. 2.25
Remek Cloth és posztó alsó szoknyák csak f.
1.65 f. 2.15 f. 3.22
Varrás nélküli vászon lepedő 2 mtr. hosszú és
lVa méter széles csak 92 kr.
Varrás nélküli remek vászon lepedő 2 mtr.
hosszú, l^a mtr széles csak f. 1.05
Remek selyem Cloth paplan minden színben
csak f. 3.95
Remek Gaschnur paplan minden színben csak

faáizi kei
Budapest, Kerepesi-ut 65 sz,

em.

MILLENNIUMTELEP

Oh jaj !

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen gyors

Nagyősz.

Éljen !

és biztos hatásúak

Egger me
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az étvágyat nem rontják és kitűnő
Doboza I korona és 2 korona.
PróToadoTooz 5 0

fillér

m

Fő és szólküldési raktár

Megfojt ez az átko-

Egger mellpasztiila
csakhamar
meggyógyított.

íí
9?

zott köhögés!

Budapest,

VI., Váci-körut 17.
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Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, a ki ingyen kéri Magyarország legnagyobb szőlőiskolájának árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami segélylyel
és állami felügyelet mellett létesült.
hirdetési IrodAJ» Altai,
Budtipeat, Erzuobct-körút 54.

Sz a k a y a t o> 11 s á«1

POOtOBB&gl

A Kisbirtokosok
Országos Földhitelintézete
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BUDAPEST, V, GÉZA-UTCZA 8.
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E l s ő r a n g ú kÉP"S hévvizü gyógyfürdő,
páratlan gözTürdíível,
legmodernebb
iszapfürdőkkel, p o m p á s á s v á n y v í z
u s z o d á k k a l , kö- és kádfürdőkkel,

INQYEN £3BÉRMENTVE!

IRALYFI ÉSTARSA

200 kényelmes lakószobával.
Prospeklus kívánatra
Ingyen és

BANKHÁZA,

bérmentve.

•

BUDAPEST,

ANDRÁSSV-UT

60.

klr. «nb. oözti'yaoi öJAlAk fflelAruiltá hel|f«.

300 koronától kezdve ad törlesztése« zílogleíél-kSlcsönöket. melyek ntán
tclíra tóipítitUulisstl: 2% levonással:
60 irr» « läk. «vi i.!f)H
SO «ra • Uto «t! S.4S°/»->
«O .
.
. S.S0VM
40 . . . 6.80%-«
30 . , . SJO»/«
»0 , , . U»l
».
. 7-SO0/»-»
to • • •
fUeteudS Járadékul • törlesztéssel együtt.

o

Bővebb felvilágosítást az Intézet
díjmentesen ad.

N

110,000 sorsjegy, 55,000 nyer. — Nyeremények összege I4-.469,0Q0 korona^
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Ön nagyon idősnek látszik I

$
SS!
SÍJüoüU: SIMON PÁL.
BUbflPEST, VI., VrtCZI-KÖRUT 25. SZ.
¡00 szoba 2-20 K-tőI feljebbfciszotgil&scatés vflltnyvllágltással együtt. FürdóSc, elegáns kávéház, éttéren és
sörcanrnolí a házban. Villamos vasúti megállóhely az
Összes pályaudvarok is hajók felé.
ba^gaf
Vidékiek kedvesei találkozó helye

Fesse haját a CZERNY-féle

HAJFESTÔ-S2ERREL

V É R G Y Ó G T
I T Á S
A legsikeresebb gyógymód; asthma, szív-, gyomor-,
Ideg- és börbaj, szélhűdés, elmezavar stb. ellen.
Megalapítója és egyedOU képviselőié:
fc" KOV-rtCS J. fővárosi orvos.
BUDAPEST, V„ VACZI - KŐRÚT 18. SZ. I. EM.

KLIVÉNTI
F E R E N C Z
vendéglős elsőrangú Éttermei
Budapest, VI., Andrássy-út 39.

KltOnft magyar konyha, valód) tiszta borok é*
I. világhírű „PSGHORRBRAü" egyedüli kimérése.
Az egyedül létezó valódi angol
SZÉPITÖSZER

a Balassa-(éle valódi angol
mely azonnal .eltávolít minden szeplót, májfoltot, pattanást, mltessert stü. és az areznak Üdeséget,fiatalságotkölcsöaör.
Hölgyeknek nélkülözhetetlen I
fgj (hregfirai— E, hozzá agorka-szappan L- K. pnder 2.— K.
Postai szétküldés naponta.
! BalaSSa^KOrnél

Bu^a^t?— Erisébctfalva.

és BAUER

BUDAPEST

MOTORGYÁR

V„ Upót-kórút 7.

OcMdneratrasaa 79—65,

Benzin« é s
pefrolin«
motorok

Benzin« é s
petpolin-

Szivógáz-motopok

lokomobilok
2 - 3 fillér üzemköltséggel. M É

P 7 í f m n lltIMnÍDijÓjöV nittVfiHntilíOn _ PldfÍMnilü niriinfmñr«»

N v o m a l o t t a „ S z a r v a s és" Yifléke« gyor,^ajLóján.
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