
évfolyam, S z a r v a s , 19X0, á t i l i s l i ó 10. 15. s z á m . 

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

SZ E R K K S Z T Ö ti Ë Q : 
JJelIczöj'-ní fl, 'jföva a lap ezollemí ifeél fííelo közlemények 

JcölíUmtfÖK, 
Nylll térben egy sor közlési dija 50 fillér, 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vi*szaT 
TfwwMpfltgaâ  iBSaesna 

Felelős 
SámtieX A n d o r . 

A tisztesség még egyszer és nem 
utoljára mondjuk humbug. Aki komo-
lyan veszi, azt kidobják és kinevetik. 
Aki nálunk arra néz, hogy szüzlány-
kép a jó hírneve oltárán áldozhasson, 
az balek. Az füti a poklot saját ma-

gának és szállítja a bunkósbotokát az 
ellenfelének. Jól demonstrálja e tételt 
a Szabad Lyceummal történtek. Nos 
hát mire vitte a kabátja levetésével, 
az inge ujja felgyürésével a Szabad 
Lyceum vezetősége. Hallgassa csak 
azt a kárörvendő kacagást, melylyél 
a biróság előtti szereplését fogadják. 

Csodálatos, hogy felebarátunkról 
azért nem tudjuk elhinni, hogy nálunk-
nál különb ember és másoknál na-
gyobbakra képes, hogy a neve még-
maradhat, alakja emlékezetessé válhatik 
és munkássága egy értékkel többet 
jelenthet, mert hiszen végre is csak 

olyan ember, mint jó magunk, eltelve 
ugyanazon hiuságokkal, meggyötör-
tetvé ugyanazon félelmektől, kerülgetve 
ugyanazon nyomorultságoktól és kis-
sebbitve ugyanazon kicsinyességektől. 
Nem irigység, nem féltékenység, vagy 
ha az, idegeink és a vérünk termé-
szetes ágaskodása berzenkedik bennünk 
annak elismerése ellen, hogy aki itt ül 
mellettünk, egy levegőt szi velünk s 
a mi ideinkkel egyidőben jár e földi 
téreken, akinek láttuk gyenge kezde-
teit, emlékezünk homályos ismeret-
lenségére, tudjuk atyafiságát s ha 
eszik, belenézünk a szájába, hogy 
ez az ember valaki és amit tesz, az 
valami. 
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Az idei időjárás rendkívüli ugyan, 
de nom rendszertelen. A rendszerre, 

Pe tő f i IStVáijról. 

Irta: DR. NEMES BÉLA. 
Dicsérettel kell szólanimk Endrödi 

Sándor és Ferenrzi Zoltán vállalatáról, mely 
Petőfi-könyvtár címmel a Petőfi-kultusz ápo-
lását és elmélyítését iát ja feladatának. A 
sorozat füzetei szerető gonddal hoznák össze 
mindent, ami a nagy költő életviszonyaira 
s költészetére, családjára, hozzá közelebb vagy 
távolabb állóra vonatkozik, Ha egyik-másik 
munka külön, magában lezárt természetű is: 
a fényes genius * felé néz minden, mint 
napraforgó a nap felé. 

Bajza József Petőfi István verseit 
gyűjtötte össze, ügyes bevezetést irt, mely 
a források gondos értékesítésével a nagy 
költő öccsének életrajzát aclja, István, ki 
1825, aug, 18-án Szabadszálláson született, 

vézna bátyjával szemben erős testalkattai, 
nyugodt temperamentummal szerény, de 
hasznos munkára indult; közüs útitársuk 

j Üres tarisznya volt. A nyílt eszű fiút IS^B 
őszén az aszódi kis gimnáziumba vitte 
apja; két év multán Istvánt otthon fogta 
saját mesterségére: kis vagyona elveszett, 
már csak Sándorra telt, kit Selmecre kül-
dött. Nem zúgolódott : öregedő sziliéi táma-
szaként szívesen vállalta a terhesebb mun-
kát; 1841, Duna-Vecsére költöztek Petrovi-
csék, innen Szalkszontmártonba, majd Dom-
södre, 1842-től három éven át önállóan ve-
zette apja kunszentmildósi mészárszékét. 
1845-ben Várpalotán találjuk, egy kis lány 
kedvéért alighanem ott ragad, ha közbe nem 
jön a szabadságharc. Az egyszerű mészáros-
legény önként katonának állt, mint közle-

; vitték le a rácok ellen hadakozni ; 
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nu'Iylyel a bajosok a hold változatai 
után következtetnek:, sok évtized, sőt 
évs',á'/a íok tapasztalata vezette azokat. 
Nyáron természetesen nem érdekli a 
hajóst annyira az időjárás, mint tél 
közeledtével s azért már ,szeptember 
októberben kezdi a gondolkodó el Ion az 
Időjárás megfigyelését és első szabály-
ként nzt állítja felr hogy akkor, mikor 
mint kér, év előtt is, már szeptember, 
októberben beköszöntött a deres fagyos 
időjárás? uem lesz rendes tél, hanem a 
következő hónapokban, egész márcziusig, 
minden hónapban váltakozik a kemé-
nyebb idő az olvadással és április 
májusban el szoktak következni a késői 
fagyok, melyek rombolói* g hatnak a 
terményekre. A második ^áfeáiy m ; 
hogy a milyen holdciklusban beköszön-
tött a hideg időjárás ősszel, olyan cik-
lusokban ismétlődik az a következő 
hónapokban. Az első időjárás hold tölte 
után és korán következett be és igy 
folytatódott a télen, bele a márciusba, 

Buda ostromában már mint főhadnagy vett 
részt, nemsokára százados lett s Világosnál 
is jelen volt. Elfogták, besorozták az osztrák 
seregbe s Tirolba vezényelték. A közlegény-
ből rövidesen aítiszt lett, majd Scheswig-
Holtsteinba vitték, it^? jmegtannit németül. 
Sok hányatás után 135 l-beu elbocsátották a 
szolgálatból. Péterváradra vonult, hogy bé-
kés polgári mesterségét folytassa, de már 
1853. márciusában elfogták és 3 évi sánc-
munkára Ítélték, mert az osztrák szerint 
azokhoz tartozott, kikre ujabb forradalom 
esetén szerep várt. Kétségtelen, hogy ár-
tatlanul szenvedte theresieiistadti és prágai 
rabosködását. 1856-ban szabadult ugyan, de 
még egy évi utólagos katonai szolgálatra 
réhdelfék, Erűimbe. 1857. május végén en-
gedték hazj*. Rémségesen szabad volt, 
mondja, de nem tudta, mihez kezdjen. Egy 
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a febröár kivételével, ^ de csak ná-
lunk — mert a velünk egy égöv alatt 
fekvő északamerikai részeken ugyan-
csak kuruc telet zuditott a fogyatko-
zásnak induló hold az emberek nya-
kába februárban is, mikor nálunk csak 
a derülést hozta ínegj a mely azonban 
mindég magában hordja a dérnek és 
hidegnek lehetőségét. 

A „Meteor" időjóslása is évek óta 
bevág és a téli hidegre, illetőleg a 
fagyra vonatkozólag ritkán tér el a 
hajósok megfigyelésétől s az idei feb-
ruári hideg kimaradását, mely már 
némi részben deczem bérben is mutatko-
zott : valamely ismeretlen befolyásnak 
tulaj doni íja. A. „Meteor" jóslata a ha-

relia okéval egyezik, mert 
„csomópontot4 ' április 19-re és május 
22-re jövendöl, vagyis fogyó holddal. 
Meglehet, hogy ennek a két időpont-
nak veszedelmes jellege, — a mit adjon 
a jó Isten, — csak derülésben fog 
jelentkezni, de ez nem valószínű. Tehát 
igen sok terményünket, igy a szőlőt is 
az idén ismét a- fagy vl-szed (Íme 
fenyegeti. 

A magyar gazdának régi szokása 
az, hogy akkor, ha veszedelem fenye-
geti két kézre fogja a panaszt, de arra 
hogy a veszedelmet megelőzze nem 
gondol. Ausztriában a nép már évtize-
dek óta hatásosan védekezik a kései 
fagy ellen a füstöléssel és hatósági 
feülgyelet alatt álló védekező egyesüle-
teket alkot* melyek kivált azóta, mióta 
a fagyj el ző hőmérőket használják ezer 
és ezer holdnyi szőlő és egyébb vete-

ményeket mentenek meg évenként a 

pusztulástól és Iíorneuburgban már 
gyár létesült abból a célból, hogy a 
gazdákat olcsó és alkalmas fílstölő 

<al lássa el. A védekezés azon-
akkor sikeres, ha az ugy 

mint Ausztriában minden gazára köte-
lező és nem egyes pontokon, hanem 
nagy, összéfiíggő területeken történik. 

Arra nézve hogy ezeket a véde-
kező egyesületeket, melyeknek megala-
pitását a múlt évben a „ Borászati La-
pok "-haji egyik közgazdasági irón k 
m elegen ajánl otta szőlő s gazdái n knak, 
most, a veszedelem küszöbén alakítsuk 
meg, ez idő szerint és erre az eszten-
dőre már későn van: de mindenesetre 
jh el yesen cselekszenek szó' 1 ősgazd áin k 
és helycsen cselekszik minden vetemé-
nyes kertnek tulajdonosa, ha előkészül 
arra, hogy ugy mint a nagymarosi 
szőlősgazdák, durva és a legolcsóbb 
fajta zsákszövettel és papirossal véde-
kezzék a fagy ellen, mert e mellett 
még négy fok hideg esetén is meg-

: menti termését. 

I A zsákszövettel való védekezés i 
j ugy történik, hogy mint egy 50 centi-
i méter magas és 30 — 35 centiméter át-

mérőjű, alul félül nyitott zsákokat ké-
szítünk a legritkább és legolcsóbb szö-
vetből s azokba felül koréba spárgát 
füzünk, a koré alatt pedig 20 centi-
méternyire sodrony karikát erősítünk, 
ugy hogy akkor, ha a korcon át a 
védőzsákot a karóra huzzuk és a spár-
gával hozzáerősítjük, az ugy áll mint 
egy földig érő szoknya. 

A papirossal való védekezés ugy 
történik, hogy elég kemény papirosból 

süveget készítünk s azoknak oldalát 
egy-két öltéssel Összevarjuk, hegyét 
levágjuk s az igy keletkező kis nyitá-
son át a karóra huzzuk és befödjük 
vele a tőkét. Vetemények és virágnemü 
számára megfelel az ujságpapiroö is, a 
nélkül hogy süveget alkotnánk belőle. 
A még zsenge és alacsony növésű pa-
lántákat ugyanis nem egy oldalnyi, ha-
nem kétoldalnyi terjedelmű és kétszere-
sen §gymási^ fekteteti ujságpápirpsKál 
födjük Íü oly ¿ormán, hogy a papiros 
széleit némi ' íuUIdtd tc-rheljíVk le, kö-
zéprészét pedig kissé megemeljük, bogy 
a növénynyel ne érintkezzék; mert 
ak ár a szö vet akár a papiros fel tétle-
nül megvédi a növényt fagy ellen, de 
annak azok a rénzei, me.lyekef a .szövet 
vagy a papiros ér nt, e 'fagynak. Újság-
papirossal az egyik dunakeszi szőlőtu-
lajdonos a tavalyi májusi fagy alkal-
mával egés/> szőlőterületét megvédel-
mezte. 

A mit ajánlunk, az sein sok pénzbe, 
sem sok fáradságba netn kerül és 
gazclaközönKé^ünknek, ha azt magáévá 
teszi, mégis milliókra menő hasznot 
hajthat. 

Ir ta: 1FJ. REITTER FERENCZ. 

A mámor ujjongó harsonáján 
Büszke daccal majd világgá zengem 
Fekete pompád izzó kohóján 
Vad szerelemben lobog a lelkem. 

Mohó diadal biborpalástját 
Királyként hordja feszitő vállam — 

pesti ügyvéd irodájában kapott alkalmazást, 
mint másoló. Az egyszerű, derék embert 
szívesen látták Horváth Árpád (Szendrey 
Júlia második férje) házánál s az irók tár-
saságában; Jókai és Gyulai is bizalmasai 
közé tartozott. Ugyanez év szeptemberében 
egyik volt rabtársa ajánlatára nevelőnek ju-
tott el Dánosra, Gaylhoffer János földbirto-
kod két kis fia mellé. Itt ismerte és szerette 
meg gazdája szép leányát, Antóniát; ki 
viszonozta érzelmét. Am a szülők tartóz-
kodása és makacssága csak öt év multán 
tört meg, végre 1863. deczembcr 26. hitve-
seként ölelhette keblére menyasszonyát. 

Petőfi István már 1858. őszétől Geiszt 
Gáspár békésmegyéi, csákói Uradalmában mint 
gazdatiszt működött. Az Öreg Szendrey 
Ignácznak, Szendrey Júlia apjának ajánlatára 
került ide. Neki való foglalkozás volt: a 
gazdálkodás gyakorlati ügyességét már fiu 
korában volt alkalma fejleszteni, mikor apja 
helyett vásárokra járt, a vevőkat szolgálta s 
a veteményes kertben forgolódott. Hogy a 
lábas jószágot szerette s hozzáértéssel gon-
dozta: mesterségéből folyt. Szűkös viszonyok 
okos beosztásra és takarékosságra szoritot-
ák egész pályáján. Az a 22 év^ melyet Csá-

kón mórzsolt le, nemcsak gazdája vagyonát 
hizlalta, hanem a magáét is. Mint a ne-
gyedfélezer holdas uradalom intézője, minta-
gazdaságot teremtett. Különös súlyt vetett a 
marhátenyésztésre; a keresztezett Geiszt-féle 
juhokröl külföldön is tudomást szereztek. 
Máig emlegetik a szigorú, pedáns Petőfit, ki 
a legcsekélyebb mulasztásért nagy lármával 
Ítélkezett alárendeltjei fölött. Ezek nem igen 
rajongtak érte, de hogy dologterő buzga-
lommal mindig elöljái't, ellenségei is elis-
merték, Annál jobban becsülte a Geiszt-csa-
lád ; az öreg Geiszt halála után (1873.) gyer-
mekeinek gyámja lett, ami egymagában ele-
get bizonyít. Szénásy Károly, a Geiszt-csa-
lád vagyoni és jogügyeinek intézője 1880. 
jülius 5. kelt s a hagyatéki iratokhoz csa-
tolt jelentésében elismeri Petőfinek „ugy a 
pénz, mint minden egyéb vagyon kezelése 
körüli mocsoktalan kezét és hűségét/ 

A hetvenes években Kondoros községe 
pénztárosának választottá: tisztét haláláig 
viselte, azzal a pontossággal, mely általá-
ban jellemezte. Szívesen időzött Kondoroson, 
hoi jó ismerősök és barátok várták. A né-
hány éve elhalt Dérczy Ferencz, akkor kon-
dorosi bíró házánál sürün találkozott egy 

kis társaság: Ztinszky István, a Mitrovics-
hirtok tisztje; Práznovszky Ferencz szarvasi 
szolgabíró, Rigó Nándor, Petőfi tiszttársa; 
Pethe József kondorosi jegyző, hogy csak 
néhányat említsünk. A tarokk, poharazás és 
adömázás délutánjain odébb állt gond és 
napi törődés. Egy vékonyka epizód emlékét 
ma is őrzi Ztinszky István. Járta a tarokk. 
Petőfi jelenti: s e)g i t m i n d a h á r o m » 
A játék folyamán észreveszi, hogy partner 
nélkül bajlódik; a végén ráreccsent Pcthére, 
mért nem segitette, mire ez értetlenül kérdi: 
miért, nem adták tudtára. Petőfi a vérbeli 
játékos idegességével szapulja: szerencsét-
len, azt, hogy t o u s 1 e s t r o i s ugye 
megérted, mihelyt magyarul mondom, sülye 
vagy 1 Petőfi komoly ember volt, de vidám 
társaságban felvidult és együtt üzte-füzte a 
tréfát és évődést a többivel. A börgőzt és 
füstöt nem soká birta, nem volt barátja a 
kiviradtig húzódó korhelykedésnek. Pedig 
volt alkalom elég. A csákói és kondorosi 
vadászatok, beszéli Benka Gyula nyűg. fő-
gimn. ig., és a rájuk kővetkéző cécők messzo 
vidéken szóbeszéd tárgya voltak. Az Ötvenes 
években több neves magyar urat látott óz a 
környék; nemcsak vádat űztek; országos 



Bársonyos garral csörtetek végig 
A kis szeretők nyögő hadában. 

Bömpölg a leányszóm •— felgyúl a légür, 
Perzsel a róna, éget a szikla: 
„Szeretlek, párom, szikra-liderc te, 
Láng^mátkaságnak most jön a titka 1" 

A mámor ujjongó harsonáján 
Büszke daccal majd világgá zengem: 
Fekete pompád izzó szeszélyin 
Hogy gyűlölsz engem' högy gyűlölsz engem. 

...S nagy szerelem majd, nagy gyűlölség majd 
Szent lobogással rohan egymásra 

» 

S a tüz-bal álnak sistergő árján 
Felkong a végnek harangzugása. 

Csapongó lelkem bomlott sirálya 
Megrázza most a mennyek ajtaját 

T P 

Es az Ur Isten könyezö szemmel 
Villámot szór majd — ah! de megbocsát, 
Megszán és megbocsát 1 . . . 

h í r e K . 
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— Hala lozá sok. Szom oru 
részvéttel ad juk hírül, hogy az emlé-
keze tünkben kedvesen élő Borsits Jgnfi.cz 
volt szarvasi postaíőnökőt és családját 
sú lyos csapás érte, szeretett Stefikéjük-
iiek gyászos elhunytával , A következő 
gyászjelentést kaptuk : Borsits Jgnácz 
és családja mély fájdalommal tudat ja 
szeretett Stef ikéjüknek élete 1 egszebb 
virágában hosszas szenvedés után 
1910, április hó 3 án d. u. 4 
órakor történt elhunytát ; a gyászszer-
ta r tás f, hő 5 -én cl. u. fél 4 órakor 
fog a Klobusl tzky-utca 11. szám alatti 
házban, az engesztelő szent mise pe-
dig 6-án d. e* 8 órakor fog a Szé-
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kesegyházban megtartatni. Kassa, 1910. 
április hó 3-án. Áldás és béke poraira 1 
— Buzéskó Ilonka Molnár Bertalanné 
e hó 9-én Tiszasülyön elhunyt. Álta-
lános a részvét az elhunyt családja 
iránt. 

Or 

A leányegyesület előadó gyűlése, 
Gyönyörű hölgyközönség hallgatta vé-

gig a leányegyesület sikeres előadó gyűléseit 
egygyel szaporító e hó 8-iki gyűlését. 

A programúi fő számát Matlhiás Mát-
rainé Varga Rózának, Vikár Bélának, a ki-
váló nyelvész és ethnographusnak népkölté-
szeti kutatásait tárgyazó felolvasása képezte. 
A publikum hálásan tapsolt ugy a felolva-
sónak, mint a tanulmány keretébe ügyesen 
beillesztett zongora és énekszámok előadóinak. 

Mészáros Jolán jól átértett szavalata 
után sokáig zúgott a taps. 

A Péc/eiy Boriska művészies zongora 
kísérete mellett Micsinay Dezső által elsza-
valt melodiáma tetszett, 

A gyűlés utolsó száma Ungváry Irén 
bájosan előadott monologja volt. 

— ¡Széchenyi ünnepélyt 
rendezett a fögymnásium h hó 8-lkán 
a legnagyobb magyar halálának 50-ik 
évfordulóján. Az ifjúsági vegyeskar a 
I lymnust énekelte, majd • Szántó Ró-
bert Vi l i o. tanuló lépett a dobogóra 
s lelkes hangon elszavalta Arany 
szárnyaló ódáját Széchenyiről. Sárkány 
Imre tanár tömör előadásban értekezett 
Széchenyi pályafutásáról, küzdelméről, 
vívódásáról és ineghasonlásáról , mely 
Döblinghez vezetett. Á szép felolva-
sást Készt Zoltán Vili. o. t. előadása 
követ te : a Hitel utolsó fejezetett adta 
elő. A bensőséges ünnepélyt a Szózat 
eléneklése zárta be, az ifj, zenekar 
kíséretével. — A tanitóképzö intézet 

3 

is rendezett Széchenyi ünnepélyt me-
lyen Krecsmárik E n d r e ' tanítóképzői 
tanár fej teget te Széchenyi működését 
ünnepi beszédben. 

— Kinevezés. A pénzügy mi-" 
niszter Kemény Vilmos szarvasi kir. 
adóhivatali d i j ' a lan gyakornokot jelen-
legi állomáshelyén dijas gyakornokká 
nevezte ki. 

— Egyházi beszéd. Az izr, 
hitk. elöljárósága értesiti az érdeklődő-
ket, hogy f. hó 16 án, szombaton d. e. 
10 órakor egyházi beszéd lesz. 

— A Béhésszentan clráson 
megüresedett postamesteri ál-
lásra a nagyváradi posta- és távír-
da-igazgatósághoz 36 pályázat adatott 
be. Ezek közül 6 Békésmegyéböl való. 

— Előmunkálati engedély 
meghosszabitás. Szarvas község 
kérelme folytán a m. kir. kereskedelem-
ügyi miniszter Körösladány-Mezőberény-
Sz arvas-Bék éssz en tan dr ás- Ü cs ö d -P úsz-
ta te n y ő kun szenfm árto n i helyi érd ekü 
vasút előmunkálataira vonatkozó enge-
délyt további egy évre meghosszabitotta. 

— Utolsó esti előadás. A me-
gyei közmivelödési bizottság megbízá-
sából helyben az elmúlt este volt az 
utolsó lyceumi előadás. A viharos idö 
dacára igen szép közönség gyűlt egybe 
s az elnöki bezáró beszédből megbot-
ránkozva értesültek a Lyceumot ért 
sokféle támadásról és zaklatásról. Ugy 
a felolvasás, mint a szavalatok és a 
cimbalomjáték szépen sikerültek. Az 
estén felülfizettek: Csernák János ta-
nító 40 fill., id. Kovácsik Károly 4 0 

ügyekről folyt itt eszmecsere, előkészítése a 
kiegyezésnek. Irodalmi emléke báró Podma-
niczky Frigyes A l f ö l d i v a d á s z o k ta-
n y á j a c. munkája. 

Petőfi a szomszédos Szarvasra is el-
látogatott. Többnyire a vásárok kedvéért. 
Sűrűbben, mikor Zoltán itt tanult, ki. köny-
nyelmüségével sok bosszúságot okozott nagy-
bátyjának. Horváth Károly tanítónál volt 
szálláson* ide jött Pelöfi; fölkereste Prííz-
novszky szolgabírót, benézett a gymna-
siumba is, ahol Tatay Istvánnal, az erélyes 
igazgatóval megtárgyalta Zoltán dolgait. Nem 
sok eredménnyel; kivette a fiút az iskolából 
és Csákón maga mellett tartotta. Nem rajta 
mult, hogy az élbetegesedő ifjú hamarosan 
elpusztult. 

Petőfi jó ismerősei mondjál^ hogy az 
intézővé lett egyszerű székálló legény nem 
közönséges miveltségre tett szert, TTasznára 
vált katonáskodása, bányatása. Tirolban meg-
tanult nómelflk. therosicnstadu és prágai 
fogságában franciául. Az 1880. májusban 
felvett hagyatéki leltár csinos gyűjteményét 
adja a csákói dolgozószoba könyvkészteté-
nek Nem szólva Sándor bátyja értékes 
kéziratairól, melyeket más emléktárgyakkal 

együtt ugyanez év junius 22-én vett át a 
Nemzeti Muzeum számára Majláth Béla 
köíiyvtárőr. — magyar, német és francia 
költői és históriai müvek szép számmal 
terhelték a polcokat. Ugyl átszik, a francia for-
radalom különösen érdekelte Petőfit; Beranger 
mellé kerültek Sándor versei és az első 
Petőfi-biograíia a korán elhuoyt Zilahi Ká-
roly tollából. Sándorhoz a testvéri szeretet 
szálain kivül a hódolat is kötötte. Kétszer 
érzeit fájdalom volt öccsének, Zoltánnak 
korai halála. Arannyal szulva, erős apának 
gyengült fiát látta benne, de élő emléket is 
és Zoltán gondozása összeforrott a Sándor 
nagy nevének adott kegyelet ápolásával* 
Qlvasva a Bajza által közölt Petőfi István-
féle verseket, mint utánzó áll előttünk, Lisz-
nyaiék túlzásai nélkül; Sándorhoz és a nép-
dalhoz tapad, van benne valamelyes köz-
vetlenség, de szárnya gyenge, lendülni kép-
telen, Ez a költészet téli esték szórakozása, 
a Sándor emlékén és költészetén csüggő 
testvér merengése; ennek érezzük, ezért 
esik iól együtt látni a több mint másfél-
száíí verset. Művészi értéket ne korossünk 
bennük. 

Gazdasági ügye-baja, a Geiszt-család, 

barátai és olvasmányai közt folytak napjai. 
Családi otthona a szó igazi értelmében, nem 
volt, Feleségével, Gaylhoffer Antóniával 
3 hétig élt együtt. Részletek helyett csak 
ennyit jegyzünk ide Bajza életrajzából: 
„A pusztai magányban egy asszony kerítette 
hatalmába Petőfi István érzékeit s a szív-
telen teremtés nem engedte szabadulni mar-
talékát a házasság után sem.u 1875. és 
(vagyoni viszonyai változván) 1880. irott 
ujabb végrendelete szerint vagyona legna-
gyobb részét Sclineider Eliz asszonynak 
hagyományozza, ki 22 évig „gondozó barát-
néjau volt, Gaylhoffer Antónia, kitől nem 
vált el, a dévaványai 300 hold haszon él-
vezetét kapja, sok teherrel és egyéb köte-
lezettséggel s a néhány kenderesi gazdának 
kölcsön adott 8300 frt. kamatját. Mire a 
hagyaték huza-vonája véget ért, a törvényes 
feleség része leolvadt, mint a napra Idtett 
vajkupac * . . 

A nagy költö elveszett. Kidőlt a ia és 
letört a fa ága és elszáradt a gyümölcse, 
Tout va, tout passe . . . Mint az a néhány 
szál gyöngyvirág, melyet Petőfi István ra-
vataláról emlékül tett el egyik barátja. 
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fill. Összesen; 80 fill Fogadják ezúton 
a Lyceum hálás köszönetét. 

— A gyomai ínség. A tavalyi 
hihetetlenül rossz termés miatt Gyomán 
és Enclrödön mintegy 300 család nyo-
morog. Különösen a tüzelőanyagban 
van nagy hiány.. Szerencsére e m h e IcL 
volt az idén s a szegény családok nem 
érezték annyira a fagyasztó hideget. 
Az egyre sűrűbben felhangzó panaszok 
folytán Ambrus alispán felterjesztést 
intézet* a föl dinivel éségyi miniszterhez 
az iránt, hogy a kincstári erdőkből 
olcsó áron szállítson törmelékfát az 
Ínségeseknek. A miniszter most értesí-
tette az alispánt, bogy sajnálatára a 
kérelmet nem teljesítheti, mert a szálli- ; 
tás sokba kerül s az Ínségesek még ; 
drágábban jutnának a törmelék fához, ; 
mint a mennyiért a rendes fát vásárolják. J 

— Jóváhagyott álapsza- j 
bályok. Az Öcsödi Általános Temet- ! 
kezési Egylet alapszabályait a belügy- j 
miniszter jóváhagyta. 1 

— Utolsó előadás. Az elmúlt • 
vasárnap fejezte be a Szabad Lyceum j 
áz idei évfolyamot olyan fényesen si- ! 
került előadással, a milyen műsor csak 
a jan. 30-iki hangversenykor volt. 
Emelte az előadás értékét Csapó Péter 
öcsödi lelkész tanulságos és emelkedett 
színvonalú előadása. Bár a gazdag 
műsor majdnem teljes két órát vett 
igénybe, a közönség mindvégig szo-
katlan figyelemmel és érdeklődéssel 
kisérte az egyes számokat. A legkivá-
lóbb mellékszereplők működtek közre 
s ugy a zongora négykezes, mint Ro-
hoska Jenő és Péczely Boriska önálló 
zongorajátéka, Simkovics; Mariska és 
Liska Mihály kellemes szólóéneke, 
Molnár Emma és Krcsmárik Margit 
mély hatást keltő szavalata a legkelle-
mesebb élvezetet nyújtották a nagy-
számú közönség számára, melynek 
soraiban az öcsödi intélligentia is kép-
viselve volt. Jóleső tudattal vonulhat 
pihenésre a lelkes vezetőség, miután 
a becsülettel kezdett munkát fényes 
sikerrel befejezte. A következő évre 
hasonló sikert kívánunk. 

— Muhimzés tanfolyam. 
A Singer Co varrógép részvénytársaság 
e hő 18-ától kezdve miihímzés kiállí-
tást és tanfolyamot rendez városunk-
ban a Roszjarovicz János-féle tánczis-
kolában. 

— A vármegyei közigaz-
gatási bizottság legközelebbi ren-
des havi ülését április 12-én tartja. 

— Az ebadó haszna. A ma-
gyar ember nem szívesen fizet adót. 
D e ha muszáj hát belenyugszik mégis, 

Azonban az „ ebadó *-ba nem tud bela-
nyugodni soha, Ezért mondja mindenre 
amit kényszerűségből tesz, bogy 
„ebadó—ba megy. Pedig hát annak is 
meg van a maga hasma, még pedig 
mint Békésvármegyo jó példával mu-
tatja, igen humánus és célirányos is. 
Ugyanis a belügyminiszter a napokban, 
a vármegye alispánjának előterjesztésére 
megengedte, hogy az eb a dó felét a 
kórház berendezésének beszerzésére 
fordíthassák. 

— Egy uradalom kitünte-
tése* Az Országos Gazdasási egyesü-
let szokásos tavaszi állatva bárját, díj ja . 
zássál kapcso'atosan vasárnap és hét-
főn rendezte Budapesten. Igen sok és 
kiválóan szép példányú íenyésxmar'luit 
hajtottak fel a gazdák, de ezek között ! 
is általános feltűnést keltett a gróf 
Wenckheim Henrik kiskorú örökösei 
Csorvási uradalma által bemuta tott 
állatcsoport. Az ma dalom három dijat 
két első és egy második dijat nyert, 
mire az uradalom annak kiváló uradal-
mi intézője váradi Szabó János büszke 
lehet. A bikák csoportjában az első 
dijat, mely egy vadászkutyák csoport-
ját ábrázolja 300 korona értékű bronz 
dísztárgyat, az .üszök csoportjában egy 
első és egy második d i ja t : egy 300 
korona értékű aranyórát és kristály-
üvegből metszett kancsót nyerte az 
uradalom. Általános feltűnést keltett 
az uradalom által a tejelő tehenek kö-
zölt bemutatott boriyhádsiks en thali pél-
dány, mely napi 34 liter tejet ad, 
súlya pedig 11 métermázsa körül van. 
A földmivelésügyi miniszter tiszteletdí-
ját Széli Kálmán állatcsoportja nyerte el. 

— Mindemimrm órák, ék-
szerek, hőmérők és szemüvegek dua 
választékban olcsó árak mellett be-
szerezhetők özv. Lesziob Kálmán né 
órás- és ékszetüzletében, Szarvason a 
főgimnázium közelében úgyszintén óra 
és ékszer javítások pontosan és lelki-
ismeretesen eszközöltetnek. 

— Eúpásolt. Graíó György szarvasi 
lakos kamrájából folyó hó 4-én éjjel 
30 koronát ellopták. Rendőrségünk Jan-
sik Pál 35 éves szarvasi lakos szemé-
lyében á tolvajt kinyomozta. Jansik 
töredelmesen bevallotta bűnét, okul 
nagy szegénységét hozta fel. E hó 
6-ának délelőttjén Kepenyes András-
nak lakásából 296 korona készpénzt, 
mig Képenyes rövid időre távozott ha-
zulról, ismeretlen tettes el em elte. A 
nyomozás folyamatban van. 

— Nyilvános nyugtázás. 
Az április 3-iki lycoumi előadáson fe-
lülfizetíek Sándor 70 L 'N. N. 

60 f. (Öcsöd), % N. 70 f. 
% N. 1 '90 l (Öcsöd), Összesen 3 kor, 
90 fill. Fogadják a felülfizetök ezúton 
a Lyceum halá* köszönetét. 

— Triesti általános biztosit6 
társulat. (Assicurazioni Generáli) Buda-
pest, V, Dorottya-utca 10. és 12 A „Köz-
gazdasági rovatában közöljük, a Triesti ál-
talános biztosító társulat (Assicurazioni Ge-
neral íj, e legnagyobb, leggazdagabb és leg-
régibb biztosító intézetünk mérlegének Ü '*b 
adatait. Teljes márleggel^a. Uirsnlát rgindr 
uek, aki e célból hozzá fordul a legnagyobb? 
készséggel szolgái. Az intézet elfogad : él%t 
tüz-,* szállítmány-, üveg- és betörés elleni 
biztosításokat. Közvetít továbbá : jégbiztosí-
tásokat a Magyar és viszontbiztosító 
r. t. baleset és, szavatossági biztosításokat 
az első o. általános balesett ellen biztosító 
társaság, valamint kezességi és óvadékbizto-
sitásukat, eltulajdonítás, lopás, hűtlen keze-
lés és sikkasztás elleni biztosításokat és 
versenylovak, telívérek és egyéb értékesebb 
tenyészállatok biztosítását a „Minerva álta-
lános biztosító rész vény társaság számára. 
A szarvasi ügynök -¡ég Pollák Béla, 

— A Szépség. Minden hölgynek 
legfőbb vágya, hogy szép legyen 
s hogy ezen colját elérhesse, mindenféle 
dolgokkal kenegeti arcát, a legtöbb 
esetben saját kárára teszi ezt, mert 
nemcsak, hogy szép nem lesz, hanem 
sok esetben jönlcre teszi arcbőrét ugy, 
hogvigen hosszú idő kell ahhoz, 
inig ismét helyrehozza. Köztudomású, 
hogy biztos és ártalmatlan szer az arc 
szépítésére és a szépség megőrzésére á 
Földes — féle Margit créme. Ez a világ-
hirű szépítoszer már 4 — 5 napi haszná-
lat után teljesen átalakítja az arc bőrét, 
eltünteti, a Szeplöket, Májfoltokat,kiüté-
seket, bőratkát nüteszert, az a rc ide-
ális szép, üde és ifjú lesz. Ára* kis 
tégely 1 korona, nagy tégely 2 korona 
minden gyógytárban és drogériában^ 
póstán küldi: Gutori Földes Kelemen 
gyógyszerész, Árad. 

— Németországi Ítéletek 
végrehaj tása Ausztria-Ma-
gyarországban. A frankfurti ke-
reskedelmi kamara november havában 
beadványt intézett a kormányhoz aziránt 
hogy az osztrák és magyar kormányok-
kal a német bíróságok ítéleteinek 
végrehajtása tárgyában újból tárgya-
lásokba bocsátkozzék. A porosz ke-
reskedelmi miniszter most arról érte-
siti a kamarát, hogy kérelmének a 
kormány nem tehet elegét, mert a 
détes ügyben folyamatban teendő 
tárgyalások előreláthatólag n e m ve-
zetnének sikerre. A bécsi legfelső 
törvényszék ugyanis egy alkalommal 
már kimondotta, hogy a németországi 
bíróságok Ítéletei Ausztriában végre 
nem hajthatók, mer t a viszonosság 
nincs biztosítva. 
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— A# osztály sor sjégy^iyé-
remény eféviités'e* kérdésében igen 
fontos ha tá roza tó ti hozot t a minap á 
Kúr ia . Áz osztálysorsj^gy já ték tervében 
a többiek közöt t az a k ikö tés is fog-
lallatik, h o g y a valamely sors jegyre 
vonatkozó nyeremény elvesz a sors-
j e g y tu l a jdonos ra , h a azt a húzástól 
számí to t t h a m m n a p o n belül fel nem 
veszi. Erre vaur hivatkozással a társa-

fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1909 de* 
cernber 31-én érvényben volt életbiztositási 
tőkeösszegek 1.034.103.280 korona és 09 
fillért tettek ki és az óv folyamán bevett 
dijak 4D.504.ltM korona 14 fillérre rúgtak 
Az éle t b íz tosi tási osz t A ly dij í artaléka 
20.0O±175 korona 14 fillérei 304,144.877 
korona 48 fillére emelkedett. A tüzbiztositási 
ágban, beleértve a betörést és tükörüveg 
biztosítást a díjbevétel ,18.200,118 303 koro-
na bíztosilási összeg után 30 033,501 koro-
na 57 fillér volt miből 11.050,831 korona 

elkésetten j den tke - , m m l é r viszouibizlosilásm fordítatott, u-y 
¿Ott n y e r ő n e k a megfeh ' lö nyeremény • hogy a tiszta hevétől 18.381.(369 korona 
kiadását , A Kúria azonban a sors- ! 01 fiilérr rugóit és ez összegből 13.(358715 

meg Budapesten, mely társaság a kezességi 
és óvadék-, valamiot az eltulajdonítás, lopás 
hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosí-
tást nemkülönben a versenylovak, telivérek 
és más értékesebb tenyészállatok biztosítá-
sát vezette be mint uj ágoza(o'<at hazánkban. 

j e g y r e esett nye remény k iadás ra köte-
lezte a társasagot, azzal az indokolás -
sal, hogy eltekintve auól , hogy m i ven 

korona 8.'* fillér rnint díjtartalék minden te-
hertől menten jövő évre vitetett át. A jövő 
években esedékes való dijkötelezvények 
összege 127.799 977 korona 70 fllér. A 

a törvényes elévü'ési idol inegrövidilö szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel ki-
kikötés ha tá lyosnak fekinlhetö-e, vagy tett 3.851.471 korona tü fiilérr, mely a vi-
seni az ado t t esetben nz rre vonat- *zonibiztositások levonata után 1.772.890 
kozó kikötés kölcsönös megál lapodás korona 57'fillére rúgott. Károkért a társa-

eredmdi ,vének sem tek'nthető, mer t ez j ^ l 9 0 9 ' b c n 38.550,375 , f o r o n a 4 1 f i l l f 
, , ' es alapítása ota Uf 7.á44.8ih korona <r2 

a fakötés magara az dlefö sorsjegyre j f j | J é n í 1 z e l e l t k L - E k á r l é r i l é s i összegből 
rávezetve nem v o l t Biztosítás! igé- boánkra 192 489.457. korona 63 fillér esik 
n y é k r e né/, ve a Kúria m á r előbb A nyereség tartalékok közül, melyek össze-

sz. a. k imondot ta , hogy a 1 seu 24 f ¡77,880 korona 03 fillér esik. A 
k e r e s k t d e h m tö rvény 487. §-ában j nyereség tartalékok kö/.ül, melyek összesen 
előirt egyévi elévülési ídö a IC. : ^677 ,880 korona 19 fillérre rúgnak külö-
5 0 7 . §.-a szerint a szerződő felek ma-
g-ánniegállapodás által meg nem rövi-
díthető. 

A kinek gyak ran fáj a feje, a ki szé-
da lésban v a g y szivdobogásban szokott 
szenvedni , kérdezze m e g orvosát, nem 
szék rekedés következménye-e as egc's< 
b a j ? H a igy van , biztos segítséget 
talál a Perencz József-kesevüvizhen, 
mely a legtökéletesebb te rmésze ta l -
kot ta hasha j tó . Állandó haszná ' a t mel-
lett reggelen kínt é h g y o m o r r á fél po-
h á r valódi F e r e n c z Józse f -v i z ele-
g e n d ő ar ra , hogy a belek rendszeres 
m ű k ö d é s é t e lé r jük és igy az e ldugu-
lás kínzó utókövetkezményeitől is meg* 

. s z a b a d u l j u n k . 

A Trieöti Általános Biztosító 
Társul á t. 

nö.sen kiemel endők : az a]apszabály szerinti 
nyereség* artalék, mely 0 300,000 koronát 
lesz ki, az értékpapírok árfoíyamingadozá-
sára alakított tartalék, mely az idei átuta-
lással együtt 15,336.461 koroua 71 fillérre 
rug, továbbá feleiulitendö a 100.000 koroná 
ra rugó kétes követelések tartaléka és az 
ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 
t .021.418 korona 48 fillért tesz ki. Részvé-
nyenként (500 arany frank osztalék ke-iüt 
kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és 
alapjai melyek első rangú értékekben van-
nak elhelyezve, az idei átutal?seh folytán 
340.151,371 korona 42 fillérről 366 829.741 
korona 68 fillérre emelkedtek, melyek követ 
kezőképen vannak elhelyezve; 1. Ingatla-
nok és jelzálog követelések 77.884,424 ko-
rona 81 fillér, 3. letéteményezett értékpapí-
rokra adott kölcsönök 31.094,716 korona 81 
fillér. 3. Letéteményezett értékpapírokra 
adott kölcsönök 3 609,138 korona 58 fillér. 
4. Értékpapírok 287.547,914 korona 18 fillér 
5. Követelések állományoknál és tartomá-
nyoknál 9,372.608 korona 39 fillér. 6. 'Tár-
ca váltók 581.948 korona 79 fillér. 7. Kész 
pénz és az intézet követelései a hitelezők 
követeléseinek levonásával 6.738 995 korona 
83 üllér. Összesen 366.819,741 korona 68 
fillér. Ezen értékekből 7 1 5 millió korona 
magyar értékekre esik. Az Assicérazioni (Asslcurazioni Generáli) £ évi március 

hó 17-én tarIott 7841c közgyűlésén terjesz- j Generáli a múlt évbon a „Minerva" általa-
tettek be az 1909. évi mérlegelt. Az előttünk ' nos biztosító részvénytársaságot alapította 

i rodalmi és művésze t i fo lyó i ra t 
3-i-k l e g ú j a b b s z á m a meg je l en t . 

ITelelös szerkesztő -Főszerkesztő : 
Dr, Sámuel Viktor 

Előfizetési ára egész évre 6 kon 

Szer k é s z t ő s é g é s kiadóhivatal 

Budapes t , VII., Kaz inczy -u / 2. sz . 

Egy adag 6 fillér. — Toii r is tadoboz 12 adaggal , 
z sebben kénye lmesen h o r d h a t ó a l akban 80 fillér. 

Kirándulásokon, sporHourákon, hadgyakorlatokon kitiino szolgálatot tesz. 
Bármely vízben oldva kitiino limonádét ad. 

Készi t i : KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész Szabadkán . 
1—25 Kapható: Í r ¿ " ó ^ o o í n o úrnőnél Szarvason. 
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— Rendkívül életrevaló, kipróbált, 
inödern intézményt ajánlunk tisztelt olvasó-
ink szíves figyelmébe a Budapesten Vili. 
Főherceg Sandor-utca 30-ik száma alatt fen-
nálló Magyar Otthon penzióban. Évek óta 
általánosan kedvelt, pompásan bevált családi-
szálló ez> ahol.mérsékelt napi áron, (mind-
össze három koronáért is és fokozatosan 
feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, szépen 
bútorozott külön 'bejárai u szobákhoz lehet 
jutni. Vidékiek, akik rövidebb-hosszabb időt 
kívánnak a fővárosban tölteni, szórakozás, 
vagy üzleti ügyek intézése \ égett, a Magyar 
Otthon barátságos hajlékaiban nyugalmasan 
berendezkedhetnek* Csoportos jelentkezőknek, 
utazóknak, turistáknak, hivatalnokoknak és 
más hivatásuaknak még kivételesebb kedvez-
mény jár ki. Iskolák vakációs, -tanulmányi 
kirándulásai számára egyenesen megbecsül-
hetetlen a Magyar Otthon 1 3— 

Villamos világítás 1 Tükrös szekrények! 

pattanás, kiütés 
stb. a.fiatnls<ijíníí1 mind-
Köt nemnél, különösen 
a kifejlődés idókorában 
fordul elő 5 az arcz rut 

kín ¿¿rését okozzák. 
Falusi nézetek, szerint a javulás a többször? vér-
tiszti! ő tea nedvek élvezése álla! várható. amely 
azonban a reményeknél többet nem • 0 / .Mert 
éppen fiatal szolid egyéneknél a vér iüss/. boteg-
séggerjesztő anyagokat alig tartalniasihi t .-ultJiíí, 
niití itt egy vaiostfgos betegségről van sző, mely-
nek kezelése természetesen az orvos líö/iemn-
ködése amúgy is szükséges. Tisztán kozmetikai 
szépség ápolásnál főleg arra kell ügyelni, a meg-
levő zsiradékfoleslefíi't estén kint a zsírpórusokon 
át eltávölitani. Ezután egv mosakodás szükséges, 

lehetőleg meleg vizben a 

a használati utasítás szerint. Ha a bőr lehám-
lani kezd, aM<or a szappan használatával egy 
ideig fel kell hagyni s, csak ZuckoQi'-szaiman és 
Z u - k r é m használatával egyetemben alkui-
niazuníc mindaddig, mlg a bőr sima lett, amely 
Után a Zucker-féle szabadé, gyógyszappait 
használatát ismételni kell. Ezen eljáró* betartása 
nagyszerű eredménynyel j á r : A»Uesser, bőrzsír, 
pattanás, bania folt stb rövid időn bel ül eltűnik, 
a bőr sima, Úszta, púba, gyöngéd, egészséges és 
feszes lesz. Hoíiy a báj vissza ne Jöijön, a 
Zucker-fele szahatl. gyógyszappnn, a Zuck" 
krém és a Zuck^' -szappan állandó használata 

igen ajánlatos. 
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni: 
Zucker szabad. 35°/0-OS gyógyszappanja a leg-
hathatósabb és legnagyobb. Darabja 2 50 kór. 
Zucker szabad, 1.5°/0-o,s gyógyszáppanja hatásá-
ban és mennyiségében gyengébb. Darabja 1 kor. 
Ehhez való Zuckf^-krém Xzsirtalanitó) a bőr-
Krémek gyöngye. Egy tubus ára 2.50 kor., kis 

tubus 1.25 kor. 

Kapható : 

Mező tú ron : Göllner Hugó gyógyszer 

i&n. 

Húszár Ä. 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség, 
fővárosi és vidéki ingat lan vétel-ela-
dási és hirdetési i rodája , B ú d a p e S t , 
Zrioyhútcza I. (SreSbarp palota. 
Külön osztály ingat lan , birtok, fővá-
rosi házak vételére, eladására, cserére. 
Ezenkívül m i n d e n n e m ű ügyben 5 kor, 
előleges beküldése mellett útbaigazí-
tást , fel világosítást ad. E czéh> külön 
informat iós osztálya van. Va(aSzb£~ 
l y L e g m e g b í z h a t ó b b vállalat, Elaő 

rangú ajánlatok. 

Tölcles-fé 

hogy ärca tiszta, üde és bájos 
legyen I 

A Földes-féle Margit réme a fő-
rangú hölgyeknek is kedvenc szépítő 
szere, az egész világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeállítá-
sában rejlik, a bőr azonnal felveszi és 
kiváló hatása már pár óra alatt észlelhető, 

a Földes-féle Margit-Cré« 
utánozzák és hamisítják, tessék ere-

deti yédjegy^yei lezárt dobozt elfogadni, 
mert csak ilven készítményért vállal a 
készitő mindénrieinü felelősséget. 

A Földes-féle Margit-Créme ár-
talmatlan, zsírtalan, vegytiszta késziunény. 

A bőr mindennemű t i s z t á t a l a n s á g á t , 
szeplot, pattanást, miteszert, máj-
foltot, ráncokat stb, gyorsan és 
biztosan eltávolít. Nemcsak az arc-
bőr, hanem a nyák, váll ós kéz fe-
hér í t é sére és szépí tésére is legal-
kalmasabb. Nagy tégely 2 korona, kicsi 1 
korona minden gyógytárban és drogériában. 

Készili és postán küldi: 
F ö l d e s K e l e m e n gyógyszerész A r a d . 

Kapható Szarvason : 2—7 
Miklós Pál, Búgyis Andor, és 

Csábrády János gyógyszertárakban. 

ő z v . Tajber G u s z t á v n é n a k ílí-ik 

ker. Petöfy-utca 7 szám alatti háza elköltö-

zés miatt szabadkézből eladó esetleg bérbe 

2—3. 

A fő uíon Belicey üt 9. s zám 
alatt egy udvari lakás, 3 s z o b a 
és mel léképületek, kiadó. 

| # a n szerencsém a in, tisztelt közönségnek 
tudomására adni, hogy az L kerület 276 

ház szám alatt ROMÁR GYÖRGYGYEL 
átellenben 

nyitottam. 

Klvállalok minden e szakmába vágó mun-
kát, pontos kivitelben mérsékelt árért. A 
nagyközönség szíves pártfogását kéri szol-
gálatkészen. 

K o l o n j p á r J á i j o S , 
1—1 bognár mester. 

I . ker. Gróf Andrássy 

utcza 137 számú ház; 

örök á ron eladó. Ér te -

kezni a tulaj donosnáL 

a j elénkor 
$ 1 égszebb, leglar tősabb, legbiztosabb 

és legtakarékosabb asztali tűzhelye. 

Ha feldűl, elalszik I A szesz ki nem 
Á R A 4 K O R O N A . 

1 - 6 

Kováé sík Károly 
füsaer köreaJcedóaóLöü 
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• 

Tiszaföldváron, közvetlen a 
müu t és vásártér közelében, 
900 • - ö l e s bel telken épült 
és 2 szoba, konyha, éléskamra, 
pincze, istálló, kocsiszín és 
góréból álló, teljesen jó kar-

ban levő ház szahaf lk^Mi eladó, 
jbőveub feKí5 »;.'- » ad Ko-

vává Mi hál} 1 , rei uibistos 

o 

i 

ííVicivaron. 

A n. érdemű közönség tudomására hozom, miként Szarvason 
Deák Ferencz-utcza 430 sz, alatt (Oravecz-féie házban) 

rr 

mv̂ y-̂ TiimTirViTrrrrrwrti 

nyitottam. Elvállalok mindennemű orvosi műszerek, ollók, beret-
vak kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, 
mit a köszörülés és a késes ipar terén több nagy műhelyben 
szereztem, nyugodtan állithatom, hogy e téren a versenyt bárki-
vel is felveszem. Műszerek, kések, ollók javítását és élezését a 
legjutányosabban és a megrendelésnek megfelelően eszközlöm. 

Szíves pártfogást kérve tisztelettel 
F r a í j k ó A n d r á s késes és műköszörűs. 

Müveit és okos ember nagy súlyt helyez a 
•fogápolásra, inert annak elhanyagolása nem-

csak szépség hiba ha-
nem egyben undorító 
szagot ad a leheletnek. 
Szakorvosok egyöntetű 
véleménye , szerint a 
beteg fog további rom-
lását megakasztja, a 
száj üreget szagtala 

nitja s a fogakat gyönyörűen fehéríti a 
•Sztraka-féle Menihol fogszappan. Kapható 
gyógyszertára libán 1 korért. 8 darabot bér-

mentve küld 3 korért 2—4 
Sztraka gyógyszerész Mohol. 

Kapható S z a r v a s o n : (Medveczky utóda) 
Miklós Pál gyógyszertárában. 2 - 3 
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Gyoma. SZARVAS. Kondoros, 

Hibás lábaknak a 
legipszelését elvál-

czipők muizléssel 
készíttetnek el 

EI$őfQi?dci cz ípéSz i l z í í t (az Árpácl bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból müizléssel készített modern s'/abúáu czipők kaphatók. 

Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) kü-

lönös gonddal és Ízléssel készíttetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a hii II i -i-ri-í-in iTiiinwmiiiiwinnii .ii ni »mi 

N gy Mélt. Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

m'ányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam, 

I TiSzta , f i$on? QS n j o d e r í j n j ú i j k a a z iráijy^Weír?. 

Kérem a nagyrabecsiilt közönség kitüntető pártfogását 

i M 
Jó meghallgatom és elhiszem ha vesz 
azok hói az 11 la t szerekből melyek 
LITAÚSZKY PÁL fodrász üzletónelc 
kirakatában lálhatók. 

:>piiflwf nMy waiiiiiii»̂  rtmi iitMi mm. 

: Egy csen uj m 

rr 

Czip££z n j ^ á t ^ r . 

és egy 

szabadkézből 

— Cím a kiadóban. <— 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfiizők 

minden színben, 
cipő sámfák 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

parafagyökér 
és remezből kaphatók. 

S ^ l j v / a r t z Z a k a r i á s granU, sye-
T-út, marványsiremlákek valamint épí-
tészeti kövek raktárát a Luszlig-fgle 
házból áthelyezte a Kossuth Lajos-ut-
cába, a Klein és Schlesinger ratelrpérev 

Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

L 0 L F 
r , r r 

SZAEYASGBL n e u e s « >y-ut 9. szám. 
& 

& 

\C 

Kö nyv nyom dámban 
mindennemű könyvnyomdai 
munkák, u. m . ; báli meg-
hívók, eljegyzési és esküvői 
értesítések, névlegyek, üzleti 
kártyák, levélpapír és boríté-
kok; számlák, falragaszok, 
körlevelek és gyászjelentések 
pontosan és jutányos árak 

mellett készíttetnek. 

n 

K ö nyv k ötészetem b en 
minden fé le kö nyv kö iészeti 
munkák egyszerű és díszes 
kivi tel b en a 1 egjutány osabb 
árak melléit gyorsan és pon-
tosan készíttetnék. Iskola-
könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 
Olcsó és tartós m u n k a ! 

Pontos kiszolgálás! 

e " 

Könyvkereskedésem ben 
kaphatók az Összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, író- és rajszerek. 

r 

Énekes- és imakönyvek nagy 
választékban, Mindennemű 
papír és Írószerek nagy 
raktára, — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

% 

m 

Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason, 
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