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VIDÉKE 
I ES SZÉPIRODALMI HEILAP. 

S z e r k e s z t ő s é g - -

Beliczey-utcza 11 szára, hova a lap szellemi részé* 
illető közlemények küldendők. 

BÉRMEN TETLEN I/EVEIiEK ETj NEM FOGADTATNAK. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁKNAE. 

E l ő f i z e t é s i á , r a , l s : 

Egész évre . . . 8 kor. — Félévre . . . . 4 kor. 
Negyedévre . . . 2 kor. — Egyes szám . 16 fill. 

Z K I i a d - ó l i r v a / t a l : 
^ftcey-utcza 11. szám ^saját ház,) hová az elő-

fizetési pénzek intézendők. 
Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 

Kiftflő s lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF 

Egyesületi életünk! 
Klubbok, kaszinók, körök és egyletek te-

kintélyes számban vannak már nálunk is, de 
ez a szám még mindig kicsiny arra, hogy je-
lentékeny szerepet játszón a mi társadalmi éle-
tünkben. Pedig a kor tanulságai azt követelik, 
bogy ezek a társadalmi egyesületek minél na-
gyobb számban legyenek s környezetükre minél 
nagyobb befolyást gyakoroljanak, 

A mai kor jelszava : a közös czélokért való 
tömörülés. Minden városban és minden faluban 
faluban néprétegek éinek, amelyeknek hasznára 
válik, ha egyesült erővel törekednek a közös 
czélt elérni. Az már régi dolog, hogy az egyes, 
a magára utalt ember manapság hasztalan küzd 
olyan áramlatok és törekvések ellen, amelyek 
akár a megszokás, akár a tömeg által befogad-
tattak. Az egyes ember hasztalan próbálkozik 
anyagi ekzisztencziáját biztositani olyan uton, 
amelyen a gazdagabbak, az eró'sbbek járnak. 
Angliában s később Németországban már régóta 
felismerték ey egyesült erővel való törekvések 
szükségességét s a törzsasztaltól kezdve egész 
a mágnások klubbjáig szárnlálhatatlan egyesü-
letben, közben szövetkezetben tömörülnek az 
egyes néprétegek, hogy közös anyagi és erköl-
csi ezélokat érjenek el. 

Nálunk Magyarországon még messze va. 
gyünk attól, hogy a polgárság az egyesülés 
révén tényleges eredményeket tudjon elérni. Eb-
ben a tekintetben hatalmasan megelőzte a „bur. 

goiset" a proletariátust, amely az egyesülése 
révén számoktevő faktora lett a főváros társa-
dalmi és gazdasági életének s máris anynyi 
előnyt és kedvezményt vívott ki a munkásosz-
tály javára, hogy az jelentékeny eredmény, sőt 
siker számba jöhet. 

Tanuljunk tőlük és fejlesszük minden erőnk-
ből kaszinóinkat, klubjainkat, olvasó köreinket 
és egyleteinket, mert manapság csakis ezek a 
helyes és megfelelő bázisai annak, bogy egyesül1 

erővel közös czélukat érhessünk el. S miután 
hasonló intézmény ez idö szerint még felette 
kevés van nálunk, alapitsunk ujakat, minél 
többet. 

A mi már meglevő hasonló intézményeink 
két nagy alaphibában szenvednek. Az egyik az, 
hogy egy nagy részük politikai ezélokat szolgál, 
Vannak liberális kaszinóink és katholikus kö-
reink, ifjúsági önképző köreink és kaiholikus 
legényegyleteink, zsidó nőegyletfiink és keresztény 
hölgyek egyesületei, szocziálista, néppárti és 
kormánypárti földmives köreink stb. stb. Ter-
mészetes, hogy ezékben az egyesületekben s 
körökben nem fejlődhetik ki az a szellem, <im«ly 
a tagokat kö ös anyagi és erkölcsi czélok elé-
résére ösztünzi. Az ilyeneknek vezetői legna-
gyobbrészt szereplő, vagy szerepelni akaró po-
litikusok, akiknek vagy a mandátuma végczélja, 
vagy a szerepelni akarás. S ez az oka annak, 
hogy ezek a körök ahelyett, hogy egymással 
inkább rivalizálnak, s inkább a forma kedvéért» 
mint szükségből bébe hóba a jótékonyság gyér 

fügefalevelével takargatják tartalmatlan voltukat. 
Az ilyen társadalmi egyesületek csakis ugy tud-
nak a társadalomnak hasznára válni, ha első 
sorban nem politizálnak, ha egymással karöltve 
dolgoznak s a tagok anyagi jólétének emelését 
tariják szem előtt. A békés együttműködésének 
megölő betűje a politika, mert szenvedelmek 
egyéni hiúságok lesznek úrrá a kedélyek felett 

s egyes emberek a vezetők érdekét, hiúságát 
szolgálják s emelett a felekezeti és társadalmit 
békét ássák alá. 

A másik főhibája a mi társadalmi egyesü-
leteinknek, klubbjainknak, köreinknek . stb. az, 
hogy a politikán kivül kizárólag mulatságok 
rendezésével foglalkoznak, a legtöbb ilyen kőr-
helyiség egész esztendőn keresztül — néhány 
vasárnap kivételivel — kong az ürességtől, élet 
csak farsang idején van bennük, ¡amikor roha-
mos egymásutánba követik egymást a tánezmu-
latságok és „műkedvelői előadások," amely utóbbi 
egyike a legizléstelenebb és leghaszontalanabb 
dolgoknak, A bál még csak hagyján, mert a 
mulatság, a táncz szép és kellemes doldg. De a 
sok mulatság mellett nem lehetne-e népszerű 
művelő hatású felolvasásokat tartani ? A müveit 
külföld minden olyan egyesületben, melynek 
kevéssé iskolázott tárgyai vannak, első sorban 
arra helyezik a tősulyt, hogy a tagok műveltsé-
gét előadások és felolvasások révén emeljék. S 
értelme valóban csak ennek van. Hasznát a tag 
csak igy veszi az egyesületnek. Nálunk azon-
ban ezt a lontos czélt teljesen szem elől té-

A kapitány köpenyege 
Skeritz kapitány nagyokat lépve és szuszogva 

törtetett fel a „kis l ány ihoz a negyedik emeletre. Sker-
litz kapitány tüzér volt s pártfogolta a „kis lányt". Hogy 
kiféle — miféle volt ez a lány, azzal még a nagy kör-
úti bérház lakói sem voltak egészen tisztába, pedig 
mindent szoktak tudni. A bérház köztudata szerint a 
lány ösztöndíjas szininövéndék voit és Margitnak hív-
ták. A kapitány azonban egyszerűen „kis lánynak" 
szólította, csak néha, bizonyos ellenőrizetlen pillana-
tokban nevezte Gretchennek, de ilyenkor a kapitány 
rendkívül ünnepélyes hangulat szállta meg, még a pri-
vatdinerjét is Herr -Johannak szólította. 

Skerlitz kapitány nagy kardcsörömpölések és szu. 
szogások közt feljutott végre a negyedik emeletre. Nagy 
robajjal nyitott be a kis lányhoz, amikor hirtelen egy 
ember rohant el mellette. Az előszoba homályos volt s 
igy a kapitány nem láthatta ki volt az illető s mire 
jobban megnézte volna, már be is volt téve mögötte 
az ajtó. De a kapitány is fogva volt. A rejtélyes alak 
sietségében az ajtóval becsípte a kapitány ur köpenye. 
gének bal szárnyát. 

Hopp ! Az ajtó hirtelen újra kinyílt, s a kapitány 
előtt egy önkéntes állott sajátezredéből. Az önkéntes 
haptákba vágta magát és jelentette: 

Alázatosan jelentem a kapitány urnák becsíptem 
^ i . • * * . 

Mire Skerlitz kapitány emberevő tekintetett vetett 
az önkéntesre és ingerülten dörmögte: 

— Igen, latom! Ön be van csipve. . . 
Azzal sarkon fordult és faképnél hagyt az ön. 

kéntest. 
A szobából a kis lány repesve szaladt a kapitany 

leié, akt azonban összefont karokkal állott meg elölte 
és a lábát szétvetve harsogta ; 

— Gretchen ! 
— Ah ! A kapitány ünnepélyes hangulatban Volt. 
— Kapitány 1 — mondotta sietve szintoly ünne-

pélyesen és farkasszemet nézett a felsenburgi Skerlitz 
család leghályasabb tagjával. 

— Ki volt az a tacskó ? — dörgött a kapitány. 
— Hogy ki . . . hogy ki ? . . . csevegte szaporán 

a kis lány. Már hogy ki ? . . . 
— Már hogy ki l 
— Hát . . . a cousinom : 
Ezer menydörgős menkő ! A kapitány felpattant, 

mint egy ágyúgolyó. Ilyen piramidáíis hazugság 1 
— Lelövetlek, mint egy verebet ! 
A kis lány oldalt hajtotta egy kissé a fejét és va-

lami édes, hunezut mosolyt röpített a kapitány felé 
— Megmutassam a születési bizonyítványát ? 
A kapitány felbömbölt. Nem, nem, már elhisz 

mindent. Az ördögbe is, csak nem fog valami irka-firkát 
silabizálni ? Utálta az írást még napiparancsban is. Egy-
szeriben megnyugodott hát és ledobta a köpenyegét és 
a kardját. 

— Tehát az unokabátyád ? 
—. Ugy van! Éppen temiattad járt most nálam' 

— Na, ez különös, És miért ? 
A kis lány ekkor már a kapitány térdén lovagolt. 

A kis fehér ujjacskáival megsimogatta a kapitány állát 
és gügyögve duruzsolta : 

— Oh az én tousinum nagyon bárgyú alak I Nyá-
pitz, ügyefogyott, mamlasz ! 

A kapitány hízott a leírástól és megelégedetten 
ingatta a fejét. 

— Ne mondd ! 
— De igen 1 Egy kész hülye. Oh, nem olyan da-

liás, férfias, mint te! Képzeld, az a tökfilkó kiszeretne 
bújni az uniformikból. Azt mondja, nem neki való a 
katonáskodás. Azt az egy évet sem bírja ki. Kért, hogy 
protezsáljam nálad. Valahogy dobasd ki. Hát nem égy 
mamlasz, mi ? 

A kapitány állát erősen csiklandozták [azok apró 
ujjacskák. Nevetett és jókedvűen mondta: 

— Ne félj, kis lány, ugy kidobatom, hogy a lába 
sem éri a földet. 

Másnap a szokásos időben széles jó kedvvel 
mint egy ütközetet nyert diadalmas hadvezér rontott be 
a kapitány a lányhoz: 

— Kis lány ! — dörmögte öntelten — azt a mam-
laszt nagyszerűen kidobattam ! 

A kis lány hunczutul nevetett és édeskésen 
mondta: 

•— Okos gyerek vagy! Te most bocsás meg, nem 
tartóztatlak. Vendégem van. 

— K i . , . kicsoda ? 
— Az unokabátyáni. 

I 



vésztik s a tagok műveltségét hébe — h ó b a 
„élőképek és szini előadások" vévén igyekeznek 
emelui. 

Az intéligensebb körök egyesületeiben pedig 
egész esztendőn át kártyáznak ! 

Czélszerütlen és erkölcsi tartalom nélkül 
való a mi egyesületi élet-Link — nagy hátránya 
társadalmunk fejlődési képességének. 
12504/i904 Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

Hirdetmény 
Alólirott községi elöljáróság közhírré teszi, hogy 

a kanyaró betegség járván yszerti fellépése miatt a 
községi közegészségügyi bízottság járvány bizottsággá 
alakult át s a lakosságot a járvány terjedésének meg-
akadályozása végett a következő óvrendszabályok szi-
gorú betartására hivja fel : 

1. Ragályos betegség mint a milyen a himlő ka-
nyaró. vörheny difteritisz, tífusz-észlelése esetén köte-
les a családfő esetről-esetre a község elöljáróságánál 
azonnal jelentést tenni és azonnal orvost hivatni, mert 
mulasztás esetén a családfő az 1879. XL. t. cz 99 §-a 
értelmében 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
fog sújtatni. 

2. Azon házak melyekben ragályos betegség van, 
kívülről vörös keresztes czédulával fognak megjelöltetni 
s állandóan zárva tartandók. 

Az ilyen házakból csak felnőitek távozhatnak, 
oda idegenek be nem mehetnek s onnan élelmi szerek 
Id nem vihetők. Ennek szigorú ellenőrzésével a köz-
ségi rendőrség bízatott meg. 

A vörös keresztes czédula csak a lakás kimesze-
lése, kitakaritása után csak a hatóság által távolit-
ható el. 

3. A betegség megszűnte után a szoba falait 
azonnal be kell meszelni, a szoba földjét és a bú-
torokat forró lúggal lemosni, a betegről levetett ruha 
és ágynemű lúgos vízben kifőzendő, az értéktelen tár-
gyaltat pl. a szalmazsák szalmája azonnal elégetendő. 

4. Ha a lakás viszonyok megengedk, az egészsé-
ges gyermekektől a megbetegedettek elkíilönitendök és 
az ilyen házból sem ovodába sem iskolába járni nem 
szabad. 

Az iskolából távol levő gyermekek ha akár beteg-
ség akár hozzátartozóik betegsége miatt vagy bármi 
más okból voltak az iskola látogatásában akadályozva, 
a tanítók által csak akkor engedhetők be az iskolába, 
ha orvosi bizonyítványt hoznak, hogy a járvány tovább 
terjesztésének veszélye nélkül járhatnak iskolába, 

5. Ha a ragályos betegség halállal végződik sem 
virrasztani sem halotli tort tartani nem szabad. 

A halott e czélra szolgáló külön halotti kocsin 
szállítandó ki. 

A községi rendőrség fogja ellenőrizni, hogy a 
temetésen csődület ne legyen ós hogy ott gyermekek 
meg ne jelenjenek. 

6. Ragályos betegségben elhalt e>yén hulláját a 
külterületről a községbeli házakba elyhelyezni nem 
szabad, ilyenek egyenesen a temetőkben lévő hullahá-
zakban helyezendők el. 

Szarvason, 1904. deczember hó 17-én. 
Salacz József Grimm Mór 

főjegyző. bíró. 

H a s z n o s t u d n i v a l ó k a r a g á l y o s (himlő, vör-
h e n y k a n y a r ó , d i f ter i t i sz t í fusz) b e t e g s é g e k r ő l . 

A difteritisz, vörheny, kanyaró ős himlő 
leginkább a 12 éves gyermekek betegsége, 
de felnőttekre is ragályos. Ha valamelyik gyer-
mek lázas, fejfájásról vagy torokfájásról panasz-
kodik, könnycsurgás, köhögés, tüsszentés észlel-
hető nála, ngy azonnal fektessék ágyba és 
hozzá rögtön orvost hívjanak. 

— A czivil. 
— Hát olyan is él ? Merre van, azonnal szét-

lövetem 1 
A kapitány már be is rontott a mellékterembe) 

ahol a díván karfáján ott lovagolt hetykén, jókedvűen 
az önkéntes. Az arczát felfújta és szemtelenöl pöfékelte 
a füstöt a kapitány felé. 

Skerlitz kapitány ugy érezte, hogy ő bomba; 
amely azonnal szét fog robbani. Ráordított a vigyorgó 
alakra: 

— Önkéntes! 
— Áh ! 
A cousin előkelő hanyagsággal állott fel és kissé 

megbiczczentette a fejét. 
— Párrdon. kapitány I rácsolra kimérten. Én nem 

vagyok önkéntes. Csak voltam. És Bothos vagyok? 
Bothos, a botháziak közül. H-val ! A kis lány az én 
barátnőm ! Az ösztöndijat a szinitanodában én fizettem 
érte. A lakásbért is 1 . . . 

Bothos a botháziak közül monoklit csapott a sze~ 
mére és mosolygott. 

A kapitány dühösen fordult sarkon, Amikor az 
ajtót becsapta maga után, a köpenyegének balszárnya 
beszorult az ajtóba. 

A cousin utána kiáltott 
— Kapitány ur, ön be van csíp e. 

Pakots József. 

Ha a* családban több gyermek van, ügy az 
egészségesek a betegtől a mennyire csak lehet 
különittessék el. 

Az ágyba fektetett beteg az orvos rende-
letéig ágyban tartandó, testvérei vagy a vele 
egy szobában lakó óvoda vagy iskolaköteles 
gyermekek a lakást el nem hagyhatják, felnőt-
tek a lakás elhagyása előtt kezeiket mossák 
meg és más ruhát váltsanak. 

A ragály érintkezés utján terjed, miért is 
a vörös kereszttel jelzett házak állandóan zárva 
tartandók és oda idegeneknek tilos a bemenet. 

A vörös kereszttel jelzett házakból az élel-
mi szerek — különösen pedig a tejnek kivitele 
tilos. 

A beteg környezete figyeljen arra, bogy a 
beteg által használt pohár, edény, evőeszköz, 
játékszer és minden egyébb tárgy más egyén 
által ne használtassák. 

A betegség elmulta után, a szoba fala újra 
meszeitessék, a szoba földjét, a bútorzatot lúg-
gal mossák le, a beteg által használt fehér és 
ágynemű lúgban főzendő ki és a hatósági fer-
töttenitöt működésében támogassák. 

Ragályos betegek elhalálozása után a vir-
rasztás, halotti tor tartása li'.os, úgyszintén eltil-
tatik a temetésen való gyülekezés vagy gyerme 
kek én ekei tetése. 

Mindenben — ugy az utczán, mint házatá 
ján és a lakásban nem különben testén és ruhá-
zatán mindenki a legnagyobb tisztaság fentar-
tására törekedjék. Gyakran sepertessenek, súrol-
tassanak, meszeitessenek, a szoba földjét gyak-
ran másoltassák. Lakóhelyeiket naponta lega-
lább kétszer jól szellőztessék, lurödjenek, mo-
sakodjanak. 

A.z étkezésben és italok élvezetében mér-
tékletesek legyenek, romlott hus, éretlen vagy 
túlérett gyümölcs élvezetétől tartózkodjanak, 
meghűléstől őrizkedjenek. 

A kutak kitisztiItassanak, környékük kivá-
lóan tisztán tartassék, szemét és trágya az ud-
varból kihordassák. 

Az orvos rendeletei szigorúan és lelkiisme-
retesen megtartandók és a beteg körül a ku-
ruzslás a legszigorúbban eltiltatik. A. ragályos 
betegségek továbbterjedésének meggátlása csak 
az esetben várható, ha a hatóság rendeleteit 
melyek a közjót czélozzák és a közegészségnek 
szolgálnak mindenki megtartja, ennél fogva el-
várja a hatóság, hogy az érdemes lakosság a 
saját érdekében is a legnagyobb készséggel és 
jóakarattal eleget fog tenni a hatóság rendele-
teinek, 

H Í R E K . 

A szarvasi nőegylet decz. 10-iki estélye. 
Félkilencz órakor fényes közönség töltötte meg a 

Kaszinó termeit. Hosszú pihenés után a nőegylet újon-
nan megválasztott vigalmi bizottsága összegyűjtötte szó-
rakozásra városunk intelligenliáját. S ebben áz időben, 
midőn a politika hullámai magasra emelkedve le-lecsap-
nak társadalmunk egyes rétegeire, kedves látvány volt 
együtt látni egymás mellett a különböző nézetüeket 
békés egyetértésben. Látni való ebből, hogy a nőegy-
lelnek missiója van s kellő tekintettel tudja az ellentő-
leket (legalább egyidöre) eloszlatni. Gondoskodott arról, 
hogy szellemi élvezetben is részesüljenek azok, akik 
megjelentek. Fölkérte dr. Nemes Béla főgymn. tanár 
urat fölolvasás tartósára. 0 azonban a szabad előadás 
választolta s kerekded, könnyen érthető, élénk előadá-
sával a közönségnek ritka élvezetet nyújtott. Tárgya 
volt a no társadalmi helyzete. Olyan théma, amely 
kimeríthetetlen s az előadó ügyeségőre vall, hogy rö-
vidre szabbolt előadásában ugy össze tudta vonni gon-
dolatait s- csak a leglényegesebbre szorítkozni, bogy 
mig egyrészt kimerítette tárgyát, amelyre vállalkozott, 
másrészt ösztönzést nyújtott elmélkedésre a théma, fö-
lött. Bemutatta a nőt az őskorban, midőn az minden 
köteléktől szabadon élt, miként fejlődött a viszonya 
abban a társadalomban mindaddig, mig a férjnek rab-
szolgájává lett. Ennek a kornak az elve abban csucso-
sooott ki, hogy a nő nem lehet ura Önmagának. Az 
állam megalakulásával megszűnik ugyan a zsarnokság, 
de helyébe lépnek az állami érdekek, melyek a nő sor-
sát irányitják. Bemutatja a görögnőt és a rómait, azok 
feladatait. Áttért azután a középkorra, melyet a lova-
gias önfeláldozás jellemez a nők iránt. Az ujlcor a nő 
emanczipáczió jegyében folytalja az első korszak elveit. 
Szépen illusztrálta előadása végén Madách Az Ember 
Tragédiájából vett londoni jelenetével, Ez a mi korunk 
rajza. A tarka, nyüzsgő sokaságnak ezer ügye-baja 
közt égy közös sors mutatkozik a halálban. A megásott 
sirgödört megtölti a föld pora, salakja, Éva beleveti 
fátylát, palástját és G l ó r i á v a l átallépi azt. A nő, az 
igaz női ideái nem abba a sirbavaló: ez az, mi föl-
ein 1, mint az élet legfőbb java : a hit, a menny. Vé-
gül Kossuth mondásával fejezte ba előadását: a nő 

közelebb áll Istenhez, mert életet ad. A legszebb ko-
szorú, mit férfi a nő homlokára font. A tanulságos és 
mindvégig lebilincselő előadást a közönség zajos taps-
sal ja almazta. Utána fölléptek dr. Nemes Béláné urnő 
és Borsics Marianne kisasszony kellemesen, bájosan 
s élvezetes öszhangban adván elő míidalokat zajos 
tetszést aratva. Az utolsó számot Pollák Béla ur töl-
tötte ki néhány kupiéval. Neki is kijutott a tapsból. S 
most következett azoknak a mulatsága, akik Terpsi-
chore művészetéért lelkesednek. A szépen sikerült es-
télynck csak a hajnal vetett véget. Jelen voltak: Balla 
N. né, Benka Gyiüáné, özv. Boros Pálné, Borsics Sán-
dorné, dr. Déry Henriimé, dr. Fuksz Ignáczné, Hajas 
Lajosné, Iiaviár Daniné, dr. Haviár Gyuláné, Harmati 
Jánosné, Holéczi Gusztávné, Horváth Béláné, Grün-
valdné, dr. Kerényi Béláné, Kusztus Kálmánné, Kutlik 
Endréné, Dr. Lengyel Sándorné, dr. Lukács Izorné, 
Mészáros Gusztávné, dr. Nemes Béláné, Neumann Je-
nőné, Nigrinyi Zoltánné, Oláh Miklósné, Pécsy Kálmánné, 
özv. Pokomándy Sándorné, Reiter Ferenczné, Róbicsek 
Károlyué, dr. Salacz Aladárné, Salacz Józsefné, d". 
Szemző Gyuláné, Sziráczky Gyuláné, dr. Szlovák Pálné, 
dr. Takács Izsóné, Weisz Béláné, Ziisz Béláné, Boros 
nővérek, Borsics nővérek, Bretz Berta, Dózsa Vilma, 
Grünvald nővérek, Hajas Annuska, Holéczi nővérek. 
Horváth Ilma, Harmati Ilonka, Kutlik Etelka, Mészá-
ros Zella, Molnár Margit, Neumann Annuska, Oláh 
Erzsike, Pokomándy Vilma, Weinberger Fanni, Wie-
land Malhild, Weisz Bözske, -Verényi Mariska, Züsz 
nővérek. 

— A függet l lenségi és 4 8 - a s párt folyó hő 
11-én dé után a piaeztéren nagy népgyűlést tartott. 
Az erre érkező országgyűlési képviselőket, Nosz Gyu-
lát és dr. Nagy Sándort délután 1 órakor a vonatnál 
megjelent közönség és h helyi pártvezetöség élén nt. 
Zvarinyi János fogadta. Innen hossza kocsisorban vo-
nultak a piaeztérre, hol az.emelvényen helyezkedtek el 
a szónokok, a közönség pedig, lehettek vagy kétezren, 
az emelvény körűi csoportosult. Itt dr. Haviár Gyula 
minta függetlenségi párt eln ike. Felhívta a népgyű-
lést a lisztikar választására. E nők lett Benka Gyula 
igazgató-tan ár, alelnök M<-lis Mátyás és Kovács Jáno--, 
jegyzők dr. IMsnianti Adolf és Piliszky Jáno--. Benka 
Gyula lendűleLes beszéddel megnyitotta a népgyűlést, 
Utána Haviár I)ani, No.sz Gyula íVjtegotték a kormány 
uov. 18-ik; lényét és azt igazságtalannak jelentet lék 
ki. .Ezután váro&unK szülötte, dr. .Nagy Sándor aradi 
ügyvbd, nagylaki orsz. képv^elö állott föl szólásra, 
óriási éljenzéssel fogadták a sz mpatikus megjelenésű 
férfit, lri gyönyírü, a ha^afiságtol izzó beszédben em-
lékezett, meg szülővárosáról és a mai politikai álla-
potról. Ezután Pintér János a szolnoki szocz. demok-
rata kör küldötte szólott a munkások nevében, kijelent 
vén, hogy a kormány elleni harcz czéljából egyesül-
niük kell a szocziálistáknak a többi ellenzőkkel. Most 
dr. Reismann adolf fölolvasta a határozati javaslatot, 
melyet a népgyűlés egyhangúlag magáévá tett. Végül 
Benka Gyula bezárja a népgyűlést. Este 6 órakor va-
csora volt a Központban a képviselők tiszteletére, me-
lyen vagy 600-an vettek részt;. Itt Haviá • Dani, Nosz 
Gyula dr. Nagy Sándor, Benka Gyula, dr. Haviár 
Gyula, Pintér Jáuos, Zvarinyi János, Placskó István, 
dr. Szlovák Pál és Varga János mondották el remek, 
hazafias beszédeiket. A vendég országgyűlési képvise-
lők a 8 óra 20 perczes esti vonattal utaztak el Buda-
pestre, hogy részt vigyenek a 12-iki oszággyülési füg-
getlenségi párt gyiiZéséa. 

— Hyxnen. Juudo Pál b.-szt.-audrási s. jegyző 
jegyet váltott Hajas Lajos kántortanító kedves és 
szeretetreméltó leányával, Erzsikével. Gratulálunk. 

— A szarvas i g y ó g y s z e r é s z e k nemes esz-
mét pendítettek meg akxor, amikor közös akaraital 
elhatározták, hogy ezentúl ujévkor semmi féle ajándékot 
nem adnak vevőiknek, hanem az erre minden évben 
elkölteni szokott pénzösszeget a szegényeknek adják. 
Az összegeket már az összes egyházak vezető féríi:ú~ 
nak atadták hogy azok azt alkalomadtán a szegények 
között osszák ki. — A szarvasi lzr. hitközség elöljá-
rósága ezúttal is köszöni e nemes emberek jószivüségét 

— Szílve3zter-eetéüy, 'Fényes Szilveszter-es-
télyt rendeznek ez évben is a Garai testvérek, Az Ár-
pád szálló kávéházi termeiben fog lefolyni a sikerült-
nek ígérkező estély, mely tombola játékkal és szerpen-
tin dobálással lesz egybekötve. Ezenfelül éjfélkor igen 
szép és meglepően látványos tűzijáték fogja jelezni a 
közönségnek az ó év távozását és az uj esztendő be-
következtét. Azoknak pedig, kik szívesen hódolnak a 
táneznak, Rácz Pepi kitűnő zenekara fogja húzni a 
szebbnél-szebb nótákat. Tekintve a Garaiék által eddigelé 
rendezett Szilveszter-estélyek fényes sikerét, biztosan 
remélhető az ideinek nagy sikere is. 

— N y i l v á n o s s z á m a d á s . A szarvasi nőegylet 
decz. 10-iki cslélyének bevétele volt 170 k. 20 f. Ki-
adása 32 k. 20 f. Maradt tiszta jövedelem 138 korona. 
Felülfizettek: Szirmai L. Árpád 10 k Dr. Mázor Ele-
mér 9 k Dr. Haviár Gyula 8 k. Scholtz Gyula 4 k. 
Róbicsek Soma, dr. Szemző Gyula, dr, Fisbein Soma, 
Haviár Dánielné, dr. Salacz Aladár, Konstantinovics 
István, Bugyis Andor, dr. Szlovák Pál 2—2 korona. 
Dr Fuksz Ignácz, Kerényi Vilmos, dr. Lukács Izsó, 
Ponyiczky Kálmán, dr. Fuksz Béla, Kazinczy Kamilló, 
Lővy Sándor 1 —1 korona. Fogadja a tisztelt felülfize-
tők ez uton a nőegylet köszönetét. Szarvas 1904 decz. 
17-én. A nőegylet vigalmi bizottsága. 

— N a g y s z e r ű k a r á c s o n y i k í á ü i t á s nyí-
lott meg Budapest Erzsébet-körut 28 szám alatt. Ugyanis 
S e r é n y i első rangú órás és ékszerész czég rendezi 
a legújabb és legkedveltebb arany, ezüst ékszerek, 
órák, lánczok stb. tárgyakból, melyek a legczélszerübb 



és leghasznosabb karácsonyi és újévi ajándékok. S e-
r é n y i hires gyönyörű szép tárgyairól, jutányos ára-
iról és megbízhatóságáról. Vidéki megbízásokat külö-
nös gonddal eszközöl és kívánatra nagy képes árjegy-
zéket ingyen küld. ° 

— Uj -szépirodalmi hetilap. Az Élet czim-
rael uj szépirodalmi hetilap indult meg. Tulajdonképpen 
régi, de azért mégis uj. A KÉPES CSALÁDI LAPOK-
ról van szó, amely immár a XXVII. évfolyamba lép 
és ezt az uj évfolyamot olyan gyökeres és bizonyára 
mindenkinek kedves változással kezdi meg,-amely egé-
szen ujjá avatja ezt a szépirodalmi folyóiratot. A lap 
AZ ÉLET czímmel folytatja pályafutását, uj czímmel, 
uj szerkesztőség®el, uj elvekkel, u j és modern beosz-
tással és kiállítással. ÁZ ÉLET (Képes Családi Lapok) 
ezentúl szorosabban simul a mindennapi élethez, Írás-
ban és képben bemutatja az aktuális dolgokat és igy 
természetesen felöleli a polikát is, amely a legállandóbb 
aktuálitás. Az ujjá alakított lap, szerkesztőségében a 

legismertebb Írókkal, legnevesebb művészekkel, minderi 
számban egész sereg aktuális, művészi képpel szolgál 
és közöl legalább két-három novellát, több verset, ál-
landóan két regényt, külön rovatot szentel a hét ' ese-
ményeinek, ugy a fővárosiaknak, mint a vidékieknek, 
a művészetnek és irodalomnak, a közgazgaságnak, szól 
bőven és alaposan a divatról, az egészsé^ápolásról, 
mindenkinek fölvilágosítást ad minden kérdésre, szóval 
senkisein veheti kezébe AZ ÉLETFT-et, anélkül, hogy 
valami Őt érdeklő frissen, elmésen megirt közleményt 
ne találna benne, AZ ÉLET tehát rászolgál a nagy 
közönség pártfogására. Az ára olcsó : NEGYEDÉVRE 
CSAK 3 KORONA. A kiadóhivatal (Budapest, Múzeum 
körút 7., földszint) szívesen szolgál mutatvány számmal, 
aki pedig most előfizet, az újévig ingyen kapja az új-
ságot Az előfizetők azonkívül havonként még egy-egy 
regényt is kapnak ingyen. Őszintén ajánlható ez a 
szép, magas szinvonalon álló szépirodalmi folyóirat 
minden családnak. 

— A l a k á s é k e s s é g e a tisztaság;. Semmi 
sem árulja el jobban minden lakásnak a tisztaságát, 
mint az arany, ezüst, réz és fémből készült tárgyak 
fényessége. De ezen fény nagyon" hamar eltűnik vagy 
egyáltalában el sem érhető, miután fényesítő paszta 
lesz használva és nem a szaktekintélyek által kintűő-
nek elismert Fritz Schülz jun. Akt. Geselsch. Leipczig 
und Eger-féle „Glóbus Putzeksztraet", mely a legjob-
ban tisztit és vele remek, sokáig tartó fény érhető el, 
emellett az az előnye is van, hogy nem karezol és 
minden ártalmas anyagtól ment. Ezen eksztractumból 
több mint három millió doboz lesz havonta a világ 
minden tájára szállítva. Miután nagyon sök utánzások 
vannak, kérjünk minden drogua, fűszer, vas és rövid-
áru üzletben csakis védjegygyei ellátott „Glóbus Putz-
eksztractot" vörös keresztkötésben. 

Felelős a szerkesztésért Sámuel A. a kiadó. 
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AZ ÚJSÁG MINDEN ELŐ-
FIZETŐJE KIVÉTEL NÉL-
KÜL MEGKAPJA AZ ÚJSÁG 
- POLITIKAI NAPILAP -
NAGY KÉPES NAPTÁRÁT. 

ALLAMI, MEGYEI, VÁROSI 
TISZTVISELŐK, L E L K É -
SZEK, TANÁROK, TANÍTÓK 
AZ ÚJSÁGOT KEDVEZMÉ-
NYES, — HAVI 2 KORO-
. NA ÁRBAN KAPJÁK. . 

ínyyen és bérmentve ! 

AZ ÚJSÁG ELŐFIZETÉSI ÁRA : 
1 HÓRA 2 40. 
JA ÉVRE 7.—. 
V4 ÉVRE 14.—. 
1 ÉVRE 28.—. 

Megrendelő czim: 
Az Újság kiadóhivatala Budapest, 

Kerepesl-ut. 

A Z ÚJSÁG HÚSVÉTI AJÁN 
DÉKA A HERCZEG FE-
RENCZ A L B U M LESZ. 

AZ ÚJSÁG MINDEN ELŐ-
FIZETŐJE KIVÉTEL NÉL-
KÜL MEGKAPJA AZ ÚJSÁG 
- POLITIKAI NAPILAP -
NAGY KÉPES NAPTÁRÁT. 
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OBDOcsi wátm 
Egy teljesen jó karban levő Glaiton és Schuttleworth-féla és egy 34 •-méter tüzMiiletü, 6 légkörnyomásu enge-

délyezett, Danubius hajó- és gépgyárában készült 
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j u t á n y o s áron eladó. ~ Hol, megmondja a kiadóhivatal. 
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Inden család pénzt takaríthat!!! 
ivnramysBBasaavgflai 

Remek 6 szem. kávés készlet minden s z í n b e n 
csak 95 kr. f. 1.40 f. 1.90 

)0 rőfös vég R. R. Chifíon csak f. 6.85 
30 rőfös vég csikós kanavász csak f. 3.25 

Reinek női Chiffon ing schweizi hímzéssel csak 
f. 1.10 f. 1.42 f. 1 .74 uactiV OO JJlí. i. 1, i .yu ov 1VIVO veg UöHVUö ivcí-LI«.»""" „ n L <1 1*1 1 1 

Finom ajour 6 szem. kávés készlet minden 30 rőfös vég csíkos és koczkás í-ma kanavász Remek noi haló Corscta nagy választékban csak • > , n „ , n , ~ Qfi kr. T. 1.9,5 t 1 56 színben csak f. 2.20 f. 2.90 f. 3.45 
Remek 6 szem. vászon Damaszt Garnitúra csak 

f. 2.10 í. 2 .90 f. 3.40 f. 3.90 
Szép mintázott vászon törülköző C drb csak 

f. 1.25 f. 1.72 f. 1 . 9 0 f. 2.10 
30 rőfös vég csodavászon csak f. 3 65 
30 rőfös vég bőrvászon csak f, 4.15 
30 rőfös vég írlandi 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 írlaiuli vászon csak f. 9.45 
50 rőfös vég rumburgi vászon csak f. 10.40 
30 rőfös vég jó minőségű chiffon csak f. 4.65 
30 rőfös vég R. Chiffon csak f. 5.40 

csak f. 4.55 
30 rőfös vég finom kanavász csak f. 5.40 
35 rőfös vég kanavász különlegesség csak f. 

6.40 
30 rőfös vég fehér" csíkos csinvat ágyhuzatra 

csak f. 6.35 
30 rőfös vég virágos fehér csinvat ágyhuzatra 

csak f. 7.40 
Remek női ing vászonból, kézi hímzéssel csak 

85 kr. f. 1.15 f. 1.55 

mMi kw. ügynökség 
Budapest, Kerepesi-ut 65 sz, I. em. 

98 kr. f. 1.25 f. 1.56 
Remek női chiffon nadrág csak 90 kr. f, Í J 8 

1.45 
Remek Chiffon 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 

lx/2 méter széles csak 92 kr. 
Varrás nélküli remek vászon lepedő 2 mtr. 

hosszú, l1/» mtr széles csak f. 1.05 
Remek selyem Cloth paplan minden színben 

csak f. 8 95 
Remek Caschnur paplan minden színben csak 

f. 3.55 
MILLENNIUM TELEP Nagyösz. 
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Szép é s tartós szőlője 
csak annak lesz, a ki ingyen kéri Magyar-
ország — gnagyobb szőlőiskolájának árjegy-
zékét, a mely szőlőiskola állami segélylyel 

és állami felügyelet mellett létesült, 



S Z E C S I 
ByQmolcsksrss&sifi a Bsrgsr^féls házban. 

Közhirré teszi a nagyérdemű közönségnek, 
- . ^ hogy üzletében (a Szarvasi Takarékkal szemben) 

U1C S Q nagy mennyiségü 

vaj-alma és körte érkezett, 
a' * a |p mely ugy finomsága mint olcsósága meglepő-

' « Kérem tehát a vevő közönséget, hogy szűk-
ségleteit minéi előbb szerezze be. 

Megjelent az első sorozat Tartalma: 
Csiky Gergely: Az Atlasz család. Illusztrálta Neogrády Jlntal. 
B. Remény Zsigmond: A ra jongók. K é t köt. 7llusztr. J\. TiirschMelÜ. 
PálffyJllbert: Eszt ike kisasszony professzora, lllusztr. Márk Lajos. 
Vadnai 7{ároly: A kis tündér . Illusztrálta JVagy Sándor. 

A legértékesebb magyar regények 

egyöntetű képes kiadása hatvan kötetben 
Szerkeszti 

LMÄN M 1 K S Z A T 
a k' a nagy vállalat eszméjét kidolgozta és a kötetek elé megírja az irók jellemrajzát. 

A nagy magyar elbeszélő méltatja a magyar elbeszélő irodalom jeleseit. 

A bevezetések sorozata együtt a magyar regényirodalom kész története. 

A gyűjtemény 34 iró 54 munkáját - a magyar irodalom ötvennégy 
kiváló alkotását - öleli fel. 
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Baksay Sándor Dóczi Lajos Iványi Ödön 
Beniczkyné Bajza Lenke B. Eötvös József Jókai Mór 
Beöthy László 
Beöthy Zsolt 
Bródy Sándor 
Csiky Gergely 
Degré Alajos 

Fáy András 
Gaál József 
Gárdonyi Géza 
Gyulai Pál 
Herczeg Ferencz 

B. Jósika Mikios 
Justh Zsigmond 

Nagy lgnácz 
Pálffy Albert 
B. Podmaniczky Frigyes 
Pulszky Ferencz 

B. Kemény Zsigmond Rákosi Jenő 
Kuthy Lajos Rákosi Viktor 
Mikszáth Kálmán Toldy István 

Tolnai Lajos 
Vadnai Károly 
Vas Gereben 
Verseghy Ferencz 
Werner Gyula 
Wohl Stefanie 
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Minden kötet egy-egy kiváló magyar festőművész illusztráczióival 

Mindössze ezer illusztráczió külön diszes műmellékletek 
Tiszta, szép metszésű, könnyért olvasható betűk. F inom, famentes papiros. 

Diszkrét ízlésű, díszes bekötési tábla. 

M E G R E N D E L Ő - J E G Y . 

.czégtől 

ezennel megrendelem a 

« M A G Y A R R E G É N Y Í R Ó K » 
czímttgyűjteményes vállalat halvan kötetét, vászonkötésben 300 koronáért; 

a) négy koronás havi részletfizetés mellett, 
b) félévenként fizetendő 25 korona utánvét mellett. 

A nem kivánt módozat törlendő. 
Tudomásul veszem, hogy a fönt! műből , 9 o + szeptember hótól kezdve félévenként egy-
egy 5 kötetből álló sorozat jelenik meg. A részletek a* első szállítástól kezdve minden 
hó .-én a fr.ti czégnél _ fizetendőd be mindaddig, mig a 
mfl t r l j u vételára kiegyenlítve nincs. A részletek be nem tartása c e t é n a részletfizetési 
V J v e z n - " ' mcgsiü.iik és a teljes vételár esedékessé válik. Az első részlet utánveendő. 

> Szóbeli megállapodások érvénytelenek. 

Lak':e-j « kelet:... — — 

]\ív te (f.«í*í ..„...,..„. - — - •»•*»——*— 

K „Magyar Regényírón" 
minden művelt magyar uri család örökbecsű könyvtára. 

A hatvan kötet félévenként öt kötetes sorozatokban jelenik 

meg. A z e lső öt kötet most hagyta el a sajtót. 

Jt 60 kötet ára előkelő kötésben joo_koru Törleszthetö 

havi 4 koronás részletekben is. Megrendelhető a mellékelt 

rendelő-jegy felhasználásával bármely könyvkereskedés 

utján. — Részletes prospektust k ívánatra k é s z s é g g e l k ü l d 

a kiadó intézet frankHn-Társulal . 

magyar irodalmi intézet és könyvnyemíd. 

-— 

.Nyomatott a „Szarvas és Vidéke" gyorssajtóján, 
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