
ELÖFÍZETESI ÁR: 
Egész évre . , . . . 5 írt — kr. 
Félévre . 2 frt. 50 kr, 
Negyedévre 1 frt. 25 kr, 

Egyes szám ára 10 kr, 

A gőz és az inség. 
Ki meri az égiháború jótékony hatását tagadni, 

noha egyeseket halálra sujt? 
így vagyunk a gőzzel is. 
Midőn a gőz — e fiatal óriás •— századunkba 

belépett, nyitva hagyta maga után az ajtót és utána 
sompolygott egy még nagyobb óriás — az inség! 

Midőn a gőz a pénz szolgálatába lépett, gépek-
kel illustrált gyárak emelkedtek mindenütt. 

Hanyatlásnak indult a k é z i m ü, és számtalan 
mesterember, számtalan napszámos, — kézművesnek 
nem akadt "más támasza, mint a — koldusbot. 

Az óriás legyőzte ugyan a törpéket, de győzelme 
—- Pyrrhus-győzelem volt! 

Méhében fogamzott a kommunismus! 
Annyian fogják balul fel a kommunismus theo-

riáját, hogy feladatunkul tűztük ki, azt eredetiségé-
ben bemutatni. 

Sokan azt 1 viszik, hogy a kommunisták minden 
vagyon és birtok feloszlását akarják, mit igen helye-
sen hasztalannak tartanak; mert, ugy mondják, csak-
hamar meggazdagodik megint a szorgalmas, csakha-
mar ott lesz megint a hanyag, a tékozló, hol a fel-
osztás előtt volt s igy tudj' az Isten, hányszor kelle-
ne osztozkodni! 

Igen ám, ha ezt akarná a kommunismus. 
A kommunismus sokkal radikálisabb eszközök-

hez nyul. * . 
El akar*törülni minden magánvagyont és magán-

birtokot, és kővetkező alkotmányt életbe kivánja lép-
tetni : 

Plebiscit utján választassák egy kormány, mely 
a földi javak megszerzésére szükséges munkát az 
állam tagjai közt tehetsegeikhez mérten ossza eh 

Azaz : mindenki tanulja és mivelje azt, mire 
hajlama, ösztöne, hivatása, tehetsége van. 

HIRDETÉSI DÍJ: 
Minden egyes szó titán 100 szdig . , . . 2 kr. 
Azontelíü 1 

Kiemelt diszbetiik s körzettel ellátott hirdetmé-
nyekért térmérték saerjnt, minden négyszög- centimeter 
után 3 kr, számíttatik. — AllHlUlÓ hirdetményeknél 
kedvezmény nyujtatik, Hirdetések az Árpád, irodalmi 
és nyomdai intézetbe küldendők. 

Az egyik mivelje a földet, a második készítsen 
eszközt; egy harmadik {ruhát, egy negyedik épitsen 
házakat, megint mások foglalkozzanak tudományos 
buvárlatokkal, könyvek írásával, "(ki roszat csinál, 
skarnitzli-gyártónak neveztetik ki az országos lekvár-

„ raktárba) orvoslással, csillagászattal, tanítással. 
* Az igy szerzett vagyon és javak felett a kormány 

intézkedik, és elosztja tagjai közt a jogegyenlőség ér-
telmében. 

A kormány qrií lakházat s ellátja a legkényel-
mesebb bútorzattal, mit a luxus és pompa csak nyújt-
hatnak. 

A kormány alapi! nevelő intézeteket, melyekben 
a növendékek ogyenluen neveltetnek és oktaltgjnak, 

A kormány gondoskodik a legízletesebb 'ételek 
és italokról, könyv és képtárakról, ruházatról, fürdő-
ről, zene és színházról, egy szóval mindenről, mi az 
életet kellemessé és élvezetessé teszi. 

Az élet élvezdeihou mindenki egyenjogú: 
11a a munka, ideje letelt, oda ül a mesterem- | 

ber, a költő, a földmives a bölcsész mellé; mindenki j 
egy arányban élvezheti az élet anyagi és szellemi gyö- ' 
nyőreit; nem lesz senkinek gondja sem magára, sem ; 
övéire, minthogy mindent az államtól kap. f 

Igy majd a család, a tulajdon, a nuigánbitlok meg-
szűnnek, s a vagyon elestével elesik a büntettek fogai- * 
ma is. ' 

j; 
Miután senki sem fog jobbal, szebbek többel binit, \ 

mint akárki, mm fog eszébe jutni senkinek sem, hogy !; 
lopjon, csa'jon vagy raboljon, s csakis a dicsvágy, job- f 
bat teremteni mint más, s az által magának a köztisz- jj 
leletet megszerezni lesz az ember tőrein ose és cseleke- J 
deleinek ingója. Az így tervezett társaság alapköve a | 
munkásság volna, mely nem vagyonszerzés czélja, ha- i 
nem szent kötelesség, cultus volna, isteni szolgálata !' 
azon elvnek, 'melyen az állam léte, fennállása alapul. ' 

MEGJELENIK: 
belenként egyszer, vasárnap. 

Az előfizetési pénzek, ugy a lap szellemi részét 
illető közlemények a szerkesztőhöz »Szarvasra 
czimzendők. 

A nyilttérben minden garmondsor dija 20 kr. 



A pénz ériéke, sőt fogalma elesnék : minthogy nem 
volna venni vagy elac'ni való. 

De vas szigorral, despotikus kényszerrel őrköd-
nék a kormány, hogy minden polgár kötelességét tel-

A dologtalanság, a hivalgás halállal volna bün-
tetendő. 

Ki nem dolgozik, annak nincs joga élni, élvezni. 
Ki hozzá nem járul a produktiohoz, az részt nem ve- _ 
liet a konsumtióban! 

így fokozódnék a produktio, szaporodnának, ne-
mesbülnének az elvi javak, írnvcK hogy mindenki a 
műveltség szinvonalán állana é.- senkit sem nyomna 
az élet fentarthatásáéd va;o g o n d , a létérti küzdelem. 
Mindenki legnemesebb akarata, szándéka, ereje fej-
lődhetnék, érvényre juthatna. 

E rendszer hirdetői, védelmezői (élükön Lassalle) 
belátták, hogy az uy állami és társadalmi alkotmány 
nem terjeszkedhetik nagy távolra és sok tagra, s azért 
el is vetették a mai nemzet-államok mai határszabását 
s az összes emberiséget kisebb gazdasági-járásokra, 
úgynevezett kommunákra (községekre) osztották fel, 
melyek egymással való közlekedésükben viszonos 
szükségleteiket kölcsönösen kiegyenlítenék. 

E theoria azonban keresztül nem vihető; mert: 
ha a kenyérkeresés szükségessége s az ebből kifolyó 
vagyon-szerzés szenve nem sarkantyúznák többé az em-
bert a dolgozásra, azonnal beállana nála a természeté-
ben fekvő restség és tétlenségre való hajlandóság ; fellá-
zadna a munkásság, a lidércz-nyoinás gyanánt rásulyo-

sodó általános foglalkozás vastörvénye ellen, s csakha-
mar a kormány az általános forradalom, előtt látná 

E theoria csak akkor lesz keresztülvihető, ha min-
den ember emberi eszménykép lesz, ki nem azért dol-
gozik, mert korbácscsal fegyverkezett hajdú áll háta mö-
gött, hanem ki engedelmeskedik a törvénynek a tör-
vény kedveért. 

A párisi kommün, mely ez eszméket foganatosí-
tani akarta s annak szomorú története vérfürdői és 
aáng ^z'opaival tévincnle^ bebizonyítása volt annak 
hogy a mai emberi nem nem érett még az ily eszmékre 
éi — tegyük csak bátran hozzá — nem is lesz az soha, 
inig*csak fel nem épül a rajongók akla. 

Továbbá bizonyították a párisi kommün kihágá-
sai és kegyetlenkedései, hogy legtávolabban ezen esz-
méktől azok állanak, kik apostolaiknak vallják magukat, 
kik tűzzel- vassal szeretnék hirdetni, mint Mohammed 
az alkorán csodabogarait. 

Hiába ; nem rázhatjuk le nyakunkról a szentírás 
örökra készített elévülhetlen és elavulhatlan vasjármát: 
jOrczád verejtékével egyed a te kenyeredetc Azaz: a 
kenyér hiánya, nélkülözhetlensége szorítson, kénysze-
ritsen a munkára. 

Tollát munkára fel! 
Keressen kiki eleget magának s övéinek, és nem 

lesz szüksége, vágya a máséra! 
Bízzék mindenki Önerejében és ne várjunk mindent 

az égtől, honnét épen akkor, midőn áldást várunk, 
meny kő szokott lecsapni! 

w 
Passió dalok. 

I. 
n megbocsátom azt a könnyet 
Mely e sorokra hull; 
Nem gondol a sziv bori önére, 
Hiszen megszabadul. 

Én megboesálom szeri ezűzott 
Megcsalt szerelmemet; 
Hisz' a végetlen szeretet vár 
Reám a fold felett. 

Én megbocsátom ifjúságom 
Vak éjét, bánatát, 
Hisz1 a mi vár tul a halálon: 
Az örök ifjúság. 

És megbocsátom síromat mely 
Ifjan takar be majd, 
8 e tiinö lélek megbocsát és 
Bocsánatért sóhajt! 

II. 
Anyát szeret a zsenge gyermek, 
Kedveit az ifjúság . , > 

És akinek már senki sem jut — 
Övé a nagy világ. 

Árvát szeressen a ki árva, 
Búbánatost a bú . . . 
Nemes a megtört, eltiport sziv, 
Vagy kétszer nyomorú. 

Ili. 
S én elmegyek. Még omlik a 
Hanem a szív nyugodt. 
Szivembe' a nap szelíd fénye 
Mely félig lenyugodt. 

Én elmegyek. Bús mosolyommal 
Csupán azt kérdezem: 
Ki öltözik majd gyászba értem, 
Kit áldjon meg kezem? 

Én elmegyek* És a világot 
Néni áldom, átkozom, 
Csakhogy a sírba5 béke várjon, 
Azért imádkozom! 
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Munkára fel s mindenki elégedett lesz, s a haza 
is virulni fog. 

Viruljon is és tápláljon munkás lelkes honfiakat! 
A hivaJgólc, az ingyen élni akarók »testét pedig 

vesse ki a föld, lelküket a ég! * Z. K, 

Csarnok. 
é 8 p j f ^ S 
Shakespcar III. Richárdjában, 

— Vege, — 

A piros rózsa párt leverése után Margit királyné fiával, Eduárd 
herceggel Frunkhonba menekül XI. Lajos királyhoz, kitol se-
gélyt kér férje megmentésére és a trón visszafoglalására de 
Warwick IV. Ecluárd kérője megnyervén Lajos király buga — 
Bonának kezét, Margit királyné nem kap segélyt a franciáktól 

Midőn a házassági szerződést irják, hírnök jő Angliából 
és leveleket hoz, melyek Eduárdnak (frev lady vei történt há-
zasságát tudatják. XI. Lajos boszűra támad e hírre, maga 
Warwick is megszégyenülve, boszüt liheg; Lajos e csúf játé-
kot megtorolni akarván, Margit királynénak sereget Ígér mely-
yel Angliába hajózzon; Warwick e'veti foliör rózsáját és a 
piros rózsa parijára áll. Az eszélyes Margit királyné, hogy 
Warwickot egészen magához kösse, fiát, Eduárdot eljegyzi 
Warwick idősebb leányával, kit az ifju herceg, a trónntód, 
nőül is vesz. Nagy sereggel indulnak Angliaija, hol Eduárd 
király ezalatt vig nászéjeket töltve dobzódik és saját testvérei-
vel is összetűz neje miatt, mert választását öesesei sem helyes-
lik; György el is hagyja bátyái, Rikhárd nem, ő marad, mondja: 

>Messzebre tör e sziv; én maradok, 
Nem Eduárdért, de a koronáért.c 

Változó szerencsével dűl ismét a polgárháború a fehér 
és piros rózsa párt közt, mig végre Warwick, a nagy hős el-
esik a Barnet-i csatatéren; Margit királyné és Eduárd herczeg 
a francia segéd hadakkal későn érkezik már s a Tewkesbury 
«ikon őket is leveri a fehér róssa párt; Margit és Eduárd 
herceg foglyul esnek, Eduárdot, Ví. Henrik fiát, York három 
fia leszúrja revanche-ból, atyjuk és kis testvérük Rutland meg-
öletéseért, Margit királynét pedig száműzik. Az előrelátó Rik-
hárd Margitnak sem akar kegyelmezni és a midőn Margit, fia 
fölött jajgatva, igy kiált: 

»Oh öljetek meg engem is!* 
Rikhárd e szókkal rohan rá: 

»Biz isten megteszem !« 
és megakarja ölni, de Eduárd nem engedi 

»Mért éljen s szóval töltse be a földet?* 
kiállja dühödten Rikhárd és félvén, hogy a buja lágy Eduárd 
VI Henriket is életben hagyja, Györgynek, bátyjának e szó-
kat susogja: 

»Király bátyánknál, Clarence, ments kí engem; 
Londonba megyek fontos ügy miatt: 
Mielőtt ti jöttök, uj hirL hallotok.4 

és bátyja kérdésére, hogy mit? reszkető dühvel csak ezt feleli? 
* A Tower! a Tower !c 

és lázas sietséggel elrohan. Eduárd király nem látva Rikhár-
dot, kérdi, hová tűnt: Clarence mondja: 

»Sietve ment Londonba s ugy hiszem, 
Vér vacsorára készül most a ,Towerban€ 

»Rögtön tesz ő5 ha mi eszébe jut % 
feleli rá és Eduárd király, — Rikhárd mély jellemzésére! 

És Rikhárd oly sebesen, mint a sas, — csap le pré-
dájára; Londonba terem és a Tower egyik börtönébe toppan, 
in el y ben a már megőszült szelíd lelkű VI. Henrik király 
szenved. 

»Üdvöt, mvlord*, — mondja Rikhárd Henrikhez, ki 
imigy felel reá: 

Báli vezérczikk egy jótékonyczélu bálra. 
Szóval asszonyom, akár hogy csürjük-csavarjuk a dolgot, 

csak oda jutunk, hogy kegyeteknek minden cselekményé jó-
tékony. Hanem asszonyom ne feledje el azt, hogy én a ke-
gyetek jótékonyságának nem vagyok éppen nagy hódolója. A 
modern jótékonyságot sok esetben — nem mindig — én csak 
olyan kedvező alkalomnak, ürügynek tekinlem, melyet a mi 
hölgyeink mohón fognak tel azért, hogy ábrándjaik, álmaik-
nak tárgya teljesülhessen: igen bájos nagysád, kegyetek tán-
czolni akarnak minden áron és az éppenséggel egyre megy 
akár a bukovinai magyarok Istenének nevében (templomot 
értek) akár a kulyabagosi árvizsujlotíak, vagy végre városunk 
szegényeinek javára tánczolnak is önök. 

A fődolog minden esetben az, hogy jól mulassunk, 
És vallja meg nekem őszintén asszonyom, hogy amikör 

reggel felé a büvős-bájos lánca után a cotillon alatti édes 
suttogásnak kéjes mámorával hajtja le kegyed fürtös fejét 
a duzzadozó párnákra: akkor legkevésbbé sem jutnak eszébe 
például a kutyabagosi árvizsujtott szegények szenvedései, 
hanem igenis édes szenderbe merül el csakhamar és az 
álom röpke szárnyai elragadják nem Kutyabagosra, hárem 
igenis ama magas, érdekes arczu szőke ifju felé, aki amaz 
édeskés szavakat súgta fühibe, amelytől nagysád bóbitás fejecs-
kéje olyannyira megzavarodott. 

Pedis édesem, bocsánat e bizalmas megszólításért — o 1 

i n a ^ k a amilyen jotékonynak mondják, éppen olyan hálát-

lan is. Avagy későbben, amidőn kosszas szerelmi turbékolás 
ulán ama magas, érdekes arczu szőke ifju boldog kis felesége 
lett kegyed, — jutottak e eszébe a szegény kulyabogosi ár-
vizkárosultak ? ! 

Ugye hogy nerc»?! 
Pedig lássa magácska minden szerecséjét azoknak a 

kntyabagboiaknak köszöni. 

Nem akarja érteni?! Majd megmagyarázom. 
t-ör: Ha a kutyabagosiak jobban vigyáztak volna a rák-

szent fercnczegyházágotai töltésre, akkor azt a Tisza át nem 
szakította volna. 

2-or: Ha a rákszent ferenczegyházágotai töltésen a Tisza 
árja át nem tört volna, akkor a kutyabagosiak nem lettek 
volna földönfutókká. 

3-szor; Ha a kutyabagosiak nem lettek volna földön-
futókká, akkor mi nem rendeztünk volna bálát az Ő segélye-
zésükre, 

És nos drága asszonvom ? cv «> 
4-er: Ha mi nem rendeztünk volna bálát 1879. év feb-

ruár elsején, akkor kegyednek nem is lett volna alkalma ama 
magas, érdekes arczu szőke ifjúval — most már kedves fér-
jével — megismerkedni, aki akkor véletlenül átutazott váro-
sunkon és véletlenül nézett fel a bálba. 

Lám, hogy megjutalmazza az Isten a jótékonyságot; 
hát rajta mulassunk . . . akarom mondani legyünk jótékonyak! 
Ez a legokosabb, mert a szűkölködőknek is jut beWe va'anii 
és mi is jól mulatunk, ami népiesen annní jelent; 



Jő Rikhárd ós jő ördög egyre megy; 

MI nj halált hoz színre Koscius? 

Azt jóslóm én, sok ezeren. , . . , , 

Megkeserülik születési órád. 
Baljóslatul baglyok huhoglak akkor 
Varjú sivított gyászkort hirdető, 
Ebek szűköltek, fiukat tépe szélvész, 
A kürtő ormán holló guggola. 
Szarkák csöröglek visszás hangzavarban. 

Anyád anyalánnál többet erezett, 
S mégis kevesbet szült anyai reménynél; 
Ocsmány, idétlen tömeget, minő 
Ama nemes fa egy gyümölcse som. 
Midőn születtél már fogad vala, 
Annak jeléül, marni jösz ide; 
S ha mind igaz, mii hallék e kivül, 
Azért jövel . . . 
„Elég próféta! Ilalj meg, mig beszélsz!* 

sivítja erre Rikhárd és szavait torkába fullasztva átszúrja 
Henrik királyt. 

>Le a pokolba! s mondd, én küldtelek, 
Ki nem szeretett, felt s könyörült sulia*, 

dörgi Henrik király elgzálló lelke után borzasztó ámenként! 
Majd ördögi kedélylycl magába sötéten elmerülve, így beszél 
saját lelkével: 

— Való igaz, miről Henrik beszéli ' 
Gyakorta monda. emlékszem, anyám, 
Lábbal előre jöttem a világra. 
Vajon sietni nem volt-é okom, 
S vesztökre törnöm, kik jogunk4 bitolják? 

^llogy a kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad/ 
Kezeit csókolom; 

* * 
* 

Leányka: ^Van szerencsém Gzirok ui\ az imént Önt ép-
pen a jótékonyságról hallottam beszélni és hogy az ige ne 
legyen csupán írott malucz (tollhiha) . . . akarom mondani j 
irotL malaszt . . . kérni fogom: . . . (a bájos leányka egy j 
tuszat sorsjegyet vesz elő) G z i r o k ur : (hebegve) Igen igen, I 
ertem bájos kisasszony, sorsjegyek nemde V hanem csak sze- j 
rényem bölcs mérsékletiéi kívánok élni velük, a szivem ugyan 
melegen dobog a szegény szükölködgkért, hanem méllozlulik 
tudni én csak tiszteiéibeli díjtalan segédjrgyző jelölt vagyok. 
Veszett kupán, és biztosilom, liogy ha nagybirtokos volnék, 
akkor vennék nagysádtól egy egész kocsiderék sorsjegyet, bá-
néin igy . . . ne tessék felejteni, hogy a fraueziában a zsebet 
ugy hijják, hogy la pós, ami magyarán annyi! jelent: hogy a 
zseb , . . Leányka: Alu áh uram, az ön szivének dobogása-
lói ugyan éhen halhatnak a szegények; persze egy kis klab-
rira* ferblire, Irabukónu biliárdra, zvicker, monoclira, hozen-
l ráger, börzianer, lakk, klakk és frakkra telik bővében, hanem 
a szegény szűkölködők . . . Gzirok űr: Hogyan drága kisasz-
szony kegyed talán szinte egyik bájos harezosa a nőemanli-
pátiónak, hogy bennem ilyen erősen támadja meg a férfiak 
évezredes kiváltságait? Kegyed bennünket pazarlóknak és 
amellett szűkkeblűeknelc és nevez ; emleget britanikáí ferblit, 
lakkot és frakkot?! Ah édes nagysád egészen megfeledkezik 
a női divatuiániáról a chigon, cbilag, mull, puff nagy válasz-

A bába bámult, asszonyhad sipított: 
»Jézus segély; ni foggal született!* 
Es ngy születtem: nyilván mutatá ez, 
Hogy mardosó, morgó eb legyek. 
Ha testem az ég hát igy formálta: lelkem 
Egyenlő félszeggé pokol tegye. 
Testvérem nincs, nincs egy testvér vonásom, 
>S szeretet, ez égi szó az ősz fejeknek, 
(Isak a hasonlók lelkében tanyázzon, 
Bennem ne! Én csak én va^vi-k magam. 
Chlarence, vigyázz! elzárod a fényt előlem: 
Sötét napol: hozok reád ezért ; 
Jóslatokat sugdosva szerteszórok, 
Hogy Eduárd remegjen éliíért, 
S hogy meggyógyuljon, halálod leszek, 
Henrik király s hercegje halva már; 
Rajtad a sor! aztán a többiek.* 

> 

Győztes IV. Eduárd Londonba siet nejéhaz, ki egy íigyér-
mékké! ajándékozá meg; Eduárd öcscseit az újszülött meg-
csökolására szólítja föl és szeretetökbe ajánlja; Rikhárd ily 
szókkal öleli a csecsemő herceget kebléhez : 

• »Hogy termő fádat szeretem, legyen 
E csók bizonyság, a gyümölcsnek adva. 

(magában) Igy csókolá meg Júdás mesterét, 
S kiálta: »üdv!* bár azt gondolta: »átok!* 

A York-ház napja felragyog újra a fehér rózsa diadalá-
ban és béke van fejedelmi sarja, koronás IV. Eduárd király 
udvarcban! 

Töltsük az időt 
Vig színi játék, pompa disz között, 
Udvarhoz illő kedvteléseim!. 
Kürt, dob riadjon! Ég veled, búbánat! 
Hiszem, tartós lesz örömünk utánad*, 

mondjad Eduárd és vidám, zajos dözsöket csap. Rikhárd tá-

lék u creplisék, mollok franezia balt is tok, szalagok, legyezők, 
1, 2, 3, 5, gombos keztyük, atlasz, ripsz, selyem, báráony, tar-
latán, prineesse ruhákról, amik egy egész tudományos szótárt 
képeznek: hanem azért egy szusszanásza el tudja mondani 
egy jól nevelt hat éves kis leány. Bizony higye el drága nngy-
sám, hogy a ménkű sok eziezoma sok fejtörést ad ám a 
kedves papának és vallja be őszintén hogy apácska azalatt, 
mig ez a gyönyörű m o l l ruha elkészült, a melyben ön olyan 
bájos — erős durr-luingon monologizált és talán valami meny-
dörgős nienkü-féiét nagyon is ki lehetett venni. Szóval . . . 

L e á n y k a : Szóval uram. belátom, hogy nem szabad 
egymásnak szemrehányást tennünk, Vétkesek vagyunk mind-
kei Ion, kérem tehát uram néhány sorsjegyre is tessék paza-
rolni, meglássa ezerszeresen visszafizeti az Isten! 

Gzi rok ur: Kérek tehát 3' darabot, 
L e á n y k a : Ön eldobja magálól a szerencsét uram, ha 

(»síik 3 darabot vesz, mert három darabnak az ára a jó Isten 
állal bizonyára ezerszeresen visszafizetve csak 600 forint, mig 
öt darabé . . . G z i r o k ur : Ezer forint nemde, éppen két 
esztendei fizetésem ; de hátha a jó isten nem taríja meg a 
fizetési temirnust ? 

L e á n y k a : Akkor is megmarad Önnek az a boldog Ön-
tudata, liogy jótékony volt és ez üdvezitő tudat, 

Gzirok ur: (Szomorúan, lehorgasztott fővel nyúl zse-
beibe) Igaz szép kisasszony (keserűen) megmarad a jótékony-
ság boldogító tudata. 

Kezeit csókolom ! (Szökik.) 
BácsUy Albert. 
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vol marad a béke élveitől, gyilkos terveket, kohol fejében, és 
kezével gyorsan végrehajtja. 

,Mi sem vagyok, mig minden nem leszek % 
kiáltja sötét lelkében és ördögi kedélylyel pokoli munkájá-
hoz íbg. 

II i r e k. 
— A szarvasi regale-közbirtokosság lelépő képviselete a 

kivetkező jelentést bocsátotta közre: Az 1872. szept 22-én, 
illetve ismét 1874. május 11-én tartott közbirtokossági köz-
gyűlésből a regale-pénztár kezelésével azon ideig lettünk meg-

I bizva, mig , a regaleváltság iránt a törvényhozás intézkedni fog. 
j Miután a kitűzött czél elérése, az állam súlyos pénzügyi vi~ 
I szonyai miatt messze jövőre lett elodázva, ily alakban nyert 

mondhalumunkat, 1878. decz, 6-án 191. sz. a, egyhangúlag 
j liozott határozattal, a tisztelt választó közönség kezeibe letet-
I tük. Ennek folytán — a bennünk helyezett bizodalmat há~ 
j lásan megköszönve — sáfárkodásunkról következőleg számo-

lunk be. A pénztár állapota volt a megvizsgált számadások 
nyomán: Járandóság 1873-ik évben 77,802 frt 19Va kr., 

i Befizetés 33,501 frt 8 3 k r . , Hátralék 44,300 frt 36 kr. 
I Járandóság 1874. évben 78,276 frt 25l/a kr. — Befizetés 
i 24,385 frt 44 kr. Hátralék 53,890 frt 81 Va kr. — Járandó-
I ság 1875. évben 122,948 frt 05 kr. Befizetés 51,714 frt 91 kr. 
j Hátralék 71,233 frt 14 kr. — Járandóság 1876. évben 75,061 frt 
i 19 Va kr. Befizetés 26,147 frt 30 kr. Hátralék 48,913 frt 

89 Va kr. — Járandóság 1877. évben 92 896 írt 29*/a kr. Be-
fizetés 26,539 frt 78l/3 kr. Hátralék 66,356 frt 51 kr. Az 
1878-ik évben az idő rövidsége miatt a számadás meg nem 
vizsgáltathatván, a naplók és főkönyvek szerint, a bevétel 
készpénzben és kötvényekben 142.297 írt — krt, kiadás 
106,072 frt 81 krt tett. Maradvány 36,224 frt, 19 kr, mely is 

é 

megtaláltatik: Az 1571. sz. takarékpénztári betéti könyv sze-
rint tökében 10.286 frt 49 kr. Készpénzben 448 Irt 61 kr. 
Per alatt lévő igen régi követelésekben 25.479 frt 09 kr. Ezen 
utóbbi követelések, melyek a fönebbi kimúlásokban is szere-
pelnek, kezelésünk előtti időkből származtak, s bár ilyenekből 
többeket behajtanunk sikerült, ezen utóbbi szám már csak 
névlegesnek mondható s kevés hián behajt ha! lanná vált. Rogale-
jövedelnvi osztalékot két izben juttattunk. 3 875. és 1878. év-
ben, egy-egy egész telek után hetven Írttal és pedig S554,8 

scssio és 868 zsellérház után 32,480 irtot összesen két 
izben 64,960 friot. adtunk. A pénztárt tetemesen igénybe vette 
az é p i t k e z é s is. Ugyanis a ledőlt vámház helyére egészen 
uj épületet álliloHunk;. a , Farkas*-hoz czimzett vendégfoga-

| dót csaknem egészen újból építtettük fel, a többi vendéglőket 
j s egyéb épületeket lényegesen kijavítottuk, és a n agy hidal s a 
I gáton levő három kis hidat szintén tetemes javítással jó karba 

helyeztük. A nagyhidra vonatkozólag meg kell említenünk, 
hogy az a közel jövőben egészen újból lesz épitendő. Az adó, 
a jövedelemhez képest emelkedett. A pénztár é ezimen az 
1877. évben 1569 frt 86 krt, az 1878. évben pedig már 274« 
Irt 22'krt szolgáltatott ki. Feladatának és egyik fő teendőjé-
nek tekintette az alóljegyzet képviselet, a pénztárt illető in-
gatlanság vitás kérdésének tisztába hozatalát. E végből a T. 

' megyei bizottsághoz fordult s közbenjáró küldöttséget kért, hogy 
• 'a közlendői holdaktól elvont ölekből származó s a város kö-i ' ' o 

\ rül közvetlenül elterülő föld birtok viszonya szabályozva le-
gyen. És ez sikerült is. Békésmegye küldöttsége jelenlétében 
1875» évi ápril 1 H-ún, a regale közbirtokosság s a város kö-
zönsége részérni a birtokdkülönzési és szabálvozási okirat ki-

áhítatott, s az — Békésmegye bizottságának 1875. május 
10-én tartott közgyűlésében 1 H/m B. gy. sza. helyben ha-
gyatván megerősíttetett. Ezen jogi cselekmény azt eredményezte, 
hogy a közbirtokosság tulajdonául 499. (1100 " j öllel mért) 
hold földterület jut ot t, mely is a regálé-pénztár javára haszon-
ból;.^," ki'sal hasznosittatik, A telekkönyvi átírás még folya-
maikul van, Végül megemtitendőnek • találják még azt, hogy 
a Körösöm gőzhajózás előmozdítása'"'czéljából a , Petőfi.* gőz-
hajó tulajdonosai részéi e tiz évre szóló-czölöppénz-mentességet biz-
tosítottunk, ez által városunkat az országos gözhálözalba be-
vonván. Működésűnket — több vonásaiban —-jelen jelenté-
sünkben röviden előadván, többi cselekményünk a megörökített 
jegyzőkönyvekben foglaltatik. Kelt Szarvason, január 24-én 
1879. Tisztelettel Kell ár János, elnök. Klenk József, alelnök. 
Thury János pénztárnok, Tabajdy Sándor, Melis György M,, 
Nyerne sok Marion, Melis György GyM Benczúr István, Kováfs 
János, Erneszt János, Csonka Pál Szrnka János, Vajgely Mi-
hály, Darabos, iGyÖrgy, Opauszki Mátyás, Bankó György, Tóth i 
Pál, Bankó Pál Borgulya János V. Sonkoly Márton Romár j 
Mihály, Kováts András Ty., Roszik György, képviseleti tagok. 
(Magló czky András és Sznyda Pál elhaláloztak) Gabányi F. 
Gusztáv, jegyző. 

— A szarvasi takarékpénztár üzlet forgalmi kimutatása 
1878. év január 1-iől — cleczember 31-ig már elkészítve, a 
napokban fog a részvényeseknek szétküldetni. A takarékpénztár 
rrmlt évi üzletforgalma egy millió kilenczven három ezer két-
száz kilencz forint 84 lcrra rug. 

— A nőegylet és ovöda-egyict tegnap tartá közös bálját 
nagyszámú közönség részvétele mellett. A tánczvigalom tombo-
lával volt összekötve, melyen igen csínos és értékes tárgyak 
sorsoltatlak ki. A tám*zvigalom, kedélyi és anyagi sikere tekin-
tetében egyként megfelelt a hozzá kötött várakozásnak. 

— A pénzügy-iniuisterium kegyes volt a szarvasi nő- és 
ovoda-egylet balján rendezett lombola-jálék után járó kincstári 
illetéket elengedni; miről a nevezett egyletek távirati uton lettek 
értesítve. 

— A jégen élénken folyik a Jégsport* városunkban is. j 
Korcsolyázók serge lepi el a sík pályát, élvezve oz idogedző 
mulatság kollóméit, Városunk szépei közül a jégsport évenként j 
több és több »műkedvelőt* hódit, sőt mi több, a napokban i 
egy pórnő is megkísérté a korcsolyázást, nem cve'cély meglepe- ! 
lésére a rendes publikumnak, mely tetszés nyilvánításokkal lei— 
sérle az eléggé ügyes fordulatokat, r 

— J?j*dáírJí£daczám a több izben kiadott és hangozta-
tolt hatósági rendeleteknek ma sem tiszt ¡fiatnak, s a legese- ti 
kélyebb olvadásnál sárfészekké válnak. Egy kis crélyt kérünk jj 
az illetékes közegek részéiül! j j 

— Hymen. Mikolay János derék polgártársunk leányát í. 
hó 4-én vozéíi oltárhoz Szrenka György szarvasi iparos. 

— Kéménytüz. ütött ki múlt vasárnap délben a városhá-
zánál a járásbíróság helyiségében, hol a kályha-lyukban vigyá-
zatlanul sok fa volt összehalmozva) mely a kályhából kipat-
togö szikrák által lángra keltve, ennek folytán a nem eléggé 
tiszta kémény is kigyulladt. A gyorsan érkezett segély azonban , 
csakhamar minden komolyabb bajnak elejét vette» J 

A Körözs varosunk alatt apadóban van* A jelenlegi 
vízállás, a nagyhídi vizméroze szerint 17 és ú/red láb, 

— A£békésmegyei régész-egylet gyulai muzenmának te-
vékeny igazgatója^ id* Mogyoróssy János ur természettani osz- : 
tályt akar berendezni a múzeumban, mi végből felhívja a megyei 
vadászatkedvelőket, hogy az elejtett érdekesb szárnyas és em-
lős vadakból egy-egy példányt alkalmilag ho*zá juttatni szíves-
kedjenek. 
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— A Szeghalom alatti jégtorlaszokat a Berettyón a kor-
mány rendeletéből közelébb dynamittal Fogják felrobbantani. A 
dynamit elhelyezését Zubovics Fcodor fogja egy buvárksszülék 
segélyével foganatosítani. 

— Gyulán. Januárhó 25-én az ifjúság fényes bálát ren-
rendezett a megyeház termében a megyei kórház javára. A 
tánczvigalom reggeli 7 óráig tartotta együtt a mulató közön-

— A mezuberényi kaszinó e hó 3-án saját könyvtára 
javára' tánczvigalmat rendez a *Nagy vendéglő* termében. 

(z) Bekés-Szentandrason jan.- 26-án dr. Csáp József meg-
választott községi orvos tiszteletére a Népkörben rendezett 
bankett igen szépen sikerült. A 76. terítékű asztalnál vidáman 
folyt a társalgás. A pohár köszöntések — természetes — nem 
hiányoztak. A pártoskodásból eredt viszályok ez úttal elenyész-
tek, a mennyiben a külömböző pártbeliek szívélyesen* tár-
salogtak egymással, igy e bankettnek — az ismerkedésen kí-
vül •— az a haszna is volt, hogy ez által a testvéries egyet-
értés .helyre állott. 

— Halálozás. Mély részvétet keltett városunkban Potoczky 
Gedeonnak január bó 31-én történt gyászos elhunyta. A tevé-
keny ifjú élet kora sirba-döltét a szerető szüléken kivül fiatal 
özvegy s számos jő barát gyászolja. A kaszinó-egylet szorgal-
mas titkárját veszité el az elhunytban, ki az emésztő testi 
szenvedések súlya alatt sem szűnt meg a társadalomnak mun-
kás tagja lenni egész haláláig. — Legyen könnyű a föld porai 
felett, s övéi keservét enyhítse a közrészvét. — A család ré-
széről kővetkező gyászjelentés bocsáttatott ki: Potocky Gede-
onné szül. Télessy Irén mint özvegy; Potocky Elek és n^je, 
Dr. Télessy József és neje mint szülék; Potocky-Domaniezky 
Franciska, mint nagyanya; Potocky Franciska férjezett Gzedík 
Edéné, Antónia, Ilona, Antal, Mária; ifjabb Télessy József, 
JenÖ, Jenke, Jolán és Kálmán mint testvérek, mélyen szomorodott 
szivvel jelentik Pataki Potocky Gedeonnak élete 20-ik, boldog 
házasságának 2-ik évében f, év janurhó 31-én esti 9 órakor hosszas 
szenvedés után történt gyászos elhunytát. A megboldogultnak hűlt 
tetemei f. hó 2-án d. u. 4 órakor fognak a r. kath. szent-
egyház szertar!árai szerint a régi sírkertben örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szentmise áldozat í. hó 3-án d. e. 10 óra-
kor fog a mindenség urának bemutattatni. Szarvason, 1879. évi 
februárhó 1-én. Béke lengjen porai felett! 

POLITIKAI LÁTHATÁR. 
A novi -baz&ri kerület megszállásu csapataink által 

katonai körökben elterjedt hirek szerint csak Albrecht főher-* 
ezeg tavaszi szemle nlja után történik meg, mikor a tábor-
nagy bejárja Boszniát. 

A közeli napok legérdekesebb politikai eseményét ké-
pezi a franczia köztársaság elnökének Mac Mahonnak az el-
nöki állásról januárhó 30-án történt lemondása. Ugyanaz nap 
est ve a köztársasági kongressiis elnökké G r e v y t választotta 
meg Chanzy ellenében 336 szótöbbséggel. Hir szerint Gani-
Letta a kamara elnökévé fog választatni . 

Az 1879-ik évi magyar állam költségvetést az ország-
gyűlés pénzügyi bizottsága már összeállította. E szerint a d e í i -
c z i t r e 24,520,274 írt léit előirányozva, minek folytán a ta-
valyihoz képest, 1,717,876 Írttal emelkedett. 

Az orosz ' t ö r ö k békeszerződés aláírásai újabb hirek 
.szerint a napokban várható. A porta már elrendelte a török 
helyőrségnek visszavonását Miriditából és a kaíholikus albánok 
földéről 

nyvesz 
Uj könyvek. A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten, 

ujabban megjelentek és hozzánk beküldeitek: »Olcsó könyv-
t á r c 59—70. füzete. Tartalma: 59. füzet: Dayka Gábor költe-
ményei. Fűzve 20 kr. 60. füzet: Bácsmegyeínek gyötrelme. 
Németből átdolgozta Kazinczy Ferencz, Bevezetéssel és jegyze-
ckkel Ilíunrieh Gusztávtól. Fűzve 30 kr. 61. füzet: Bulyba 
Tárász. Beszély. Irta Gogoly Miklós. A második javított kiadás 
után oroszból fordította Atmasi László. Fűzve 30 kr. 62. fü-
zet: Irenc, Szomorújáték őt felvonásban. Irta Kisfaludi Károly. 
Először adatott Pest városa színházában május 25. 1824. Fűzve 
30 kr. 63. fűzet: Kupeczky Jánes. Irta Zsilinszky Mihály. Fűzve 
20 kr. 64.'. füzet : Zrínyi. Szomorújáték öt felvonásban, Irta 
Korner Tivadar. Némdtböl ford. Szem ere Pál. Korner Zrinyi-
jéről. Bírálat Irta Kölcsey Ferencz. Fűzve 40 kr. 65. fűzet: 
Ódák. Két kötetben. (1794 —1804.) Irta Gsokonay Vitéz Mihály. 
Fűzve 20 kr. 66. füzet: Regék és mesék. Irta Andersen. For-
dította Mii esz Béla, Fűzve 30 kr. 67. füzet: Kisfaludi Károly, 
Vig beszélyei. Fűzve 40 kr. 68. füzet: Egy pár kis faczipő, 
Beszély, Irta Ouida. Angolból ford. Belényesi Gábor Fűzve 40 kr. 
69. füzet: A Búzavirágok háza. Beszély. Irta Theuriet. Fran-
cziából ford. Ujkéri. Fűzve 30 kr. 70. füzet: Mózes küldetése. 
Irta Schiller. Fordította Jurany Grsztáv. Fűzve 20 kr. T a l á l -
m á n y o k könyve. Ismeretek a kézműipar- és műipar meze-
jéről. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisz-
térium megbízásából átdolgozta Freeskav János. 31, 32. füzet, 
(IV. kötet, 1. 2. füzete.) Ára fűzve 80 kr. Tartalma: A minden-
napi élet chemiája. — Bevezetés. — Szerves elemek. — Szer-
ves vegyületek. — Szerves savak. — Szerves aljak. — Táplál-
kozási anyagok. — Az őrlés. — A malmok szerkezete. — A 
malomkövek. — Hengermalmok. — A kásamalmok. — A 
sütés. — A liszt és kenyér chemikai tekintetben, — A kenyér-
sütés. — Az élesztős sütemény. — A sütőkemencze. — A 
gyurógépek. — A ezukor. — Történeti adatok. — A ezukor-
nád. — A répaezukor. — A répaezukorgyártás. — A derítés. 
A szűrés. — Az elpárolás, — A nyers ezukor. — A juhar-
ezukor. — A ezirokezukor. — A pálmaezukor. — A íorráza-
tolc. — A kávé. — A kávécserje. — Kávéültetvények. — A 
kávéital készítése. — A czikoria. — A thea. — A ehinai théa. — 
A íhéacserje természete s ápolása. — Elbánás a levelekkel. — 
A Jhéalevél chemiai összetétele. —- A théa élettani hatása. — 
Más országok théapótló szerei. — A kakaó csokoládé. — A 
kakaó fa termesztése. Az ilt közölt tartalomjegyzék eléggé ajánlja 
a , Franklin-társulat ez ujabb kiadványait, melyeknek egy mi-
veit magyar család asztaláról sem kellene hiányozniok. Közön-
ségünk s főgymnásiumi ifjúságunk bizonyára sietni fog ez igen 
olcsó jeles kiadványok beszerzése körül. 

Tarkaságok. 
A szép ó r á n a k gyarló mutatója. Valaki szép órára tett 

szert s azt mindenfelé mutogatta, Egy alkalommal emberére 
talált. Ez is megnézte az órát minden old ahol; szép biz ez, 
úgymond, kár, hogy mutatója nem sokat ér. 

* 

A fec segö. Nagy lakoma volt s egymáskoz préselve 
ültek az emberek, de volt köztük egy fecsegő, kinek taglejtéseit 
alig birta szomszédja parírozni : végre a hadonászó is észre- • 
vette kiálihatatlanságát s igy mentegette magát: ugy ö??sze van 
az ember itt szorítva, hogy azt sem tudja, hová tegye a kezéig 
— Legjobb lesz, tegye a szójára — feleié megkínzott szom-
széd 
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Egy biztosító társulat igazgatójához beállít egy ember, 
— Uram] én önöknél 10700ö frtig vagyok b:ztositva, 

holnap meglövöm magam és önök feleségemnek kifizetik a biz-
tosított összeget, de én önnek egy üzletet ajánlok; fizessen ön 
nekem most mindjárt 5000 forintot és én nem lövöm me« ma-

Gazdasági tudnivalók-
A m e l e g á g y a k k é s z í t és érői. A melegágyak kes/,iiu-

sét már január hó vége felé rendesen meg kell kezdeni, gon-
doskodván egyszersmind arról is, hogy a még netalán beálló 
zordabb időjárásra elegendő készletünk legyen az utómelegi-
tesre szükséges ló trágyából, Az ezen iduíájt elkészített me-
legágyakba czélszerüen lehet bevetni a virágkel, kalaráb és 
káposzta jókori fajtáit, vagy ugyanezeknek őszi palántul 
szolgáló fajait; — murok, holnapos retek, vagy korai káposzta 
és a saláták több nemei pedig kiváló haszonnal vethetők már 
ez időtájt. Kevésbé meleg, vagyis lötrágyávai vegyes növényi 
korhadékből készült ágyakba, sóskát, petrezselymet és por-
juláccát ültethetni. 

Legalkalmasabb helyül jelölendő ki a melegágyakra a 
kert legszárazabb, napos s az ártalmas északi vagy kelelészaki 
szelektől védett pontja, mely amennyire csak lehetséges, vala-
mely épület vagy kerítés által volna határolandó. 

Sokan leszokták ejteni a melegágyakat a földbe mintegy 
90 centiméternyire, mely által azt hiszik, hogy a melegítőül 
alkalmazott anyagok is tovább tartják meg hőmérséküket. 
Mindezáltal ez nem áll, mert jóllehet maga a melegítő trágya 
ily módon szárazabban marad; mégis a leejíés által szárma-
zott mélyedésben rendszerint felgyűl a víz s ez épen az el-
lenkező hatást gyakorolja a trágyára, mint a minőt várni kel-
lene, t. i. azí alig 2 3 nap alatt teljesen alkalmatlanná teszi 
a további melegítésre. 

legjobb azért csak földszint rakni a melegágyat, s a 
következőleg eljárni: 

A friss lúírágya előbb nagyobb csomóba hárítandó össze 
hogy annak legkisebb részecskéi is egymástőí mintegy fel és 
át melegedjenek. Egészen meleg ágyak minden ablakára elég 
egy-egy taliga trágya, mérsékeltebbekre ennek fele. 

8 nap múlva, midőn a Irágyacsomó már kellőleg átmele-
gedett, meglehet kezdeni a rakást, — elleneseiben azonban 
tanácsos várni — mely egyszerűen a trágyának jól egybe-
kevert s a fóldöni elterítése és letapodásáböl áll. 90 cenlime-
ter magasságban pedig a deszka láda arra illesztendő, 

Ha a trágya talán nagyon száraz volna, s ez által a me-
leg kifejtésre szükséges erjedési folyamat vagy épen nem, vagy 
csak igen kis mérvben mutatkoznék, szükséges azt mérsékelten 
megöntözni is, mely a megkívántató erjedést elősegíti. 

A deszka ládák oly formán készítendők, hogy azok ol-
dalai alul csak 30, felül pedig 40 centiméter magasak legye-
nek. E ládák a melegágy kellő közepén zsinóregyencs és víz-
szintes fekvő helyzetbe tétetnek le. Ez megtörténvén, belülről 
egészen az üveget tartó párkányig apró trágyával megtol ten-
dök s a szükséges üvegfedelekkel befedendök. 

Az ekként befedett melegágy 8 napig nyugodtan hagyandó, 
mivel ez idő alatt már megkezdődött a trágya erjedése, esze-
rint a melegkifejtés folyamata; átvizsgálandó ez alatt, ha vál-
jon egyenlően történt e minden részen az átmelegedés s csak 
ezután leend a szellőztetés a legteljesebb mérvben foganato-
sítandó. 

Vigyázni kell még, hogy a szellőztetés se eszközöltessék 
jókor, csakis midőn már meggyőződés szereztetett arról, hogy 
az egész trágya csomó minden részében átmelegedett, — mi-
vel különben az idő előtti szellőztetés is nagyban hátráltatja a 
trágya erjedési folyamatát, nemcsak, de sőt azt meg ís sza-
kasztja. 

Mihelyt a trágyagőz kifejlése megszűnt, a melegvágy is 
teljesen késznek mondható, s a szükséges czélra felhasznál 

Alólirott közhírré teszi, miszerint ügyvédi iro-
a n S z a r v - s u s o r ? , 

pénz-
kisebb s nagyobb összegekben, beláblázás mellett 
eszközölhetők. 

Kreosmárík Pál 
ko»~ ¿% r;üt«>HícyTcd Őzarrfcsoir 

Van szerencsém tudatni a t. nagyérdemű 
| közönséggel, hogy lakásomon a Velki-féle ház- jjj 
|j ban mindenféle női és férfi czipek, oebcllastin, J 

lack és mindennemű báli czipők a lepj u lány g- g 
sabb áron kaphatók. 

Tisztelettel 

Sé I 
Vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek. 

Hidegágyak hasonló módon készíttetnek, csakhogy — 
mint már fentebb is említők — a trágya egyenlő rész növény-
korhadékkal keverendő. Legjobbnak tartatik a bükk levél kor-
hadéka, melyet azonban az erdei fák tövén található pompás 
korhanyföld is teljesen pótol. 

A trágya felváltásra használt anyagul szálasabb trágyát 
kell atkalmazni, mely legezélszerübb ha nem esak tisztasági, 
de okszerüségi szempontból is deszkákkal borittatik be; hideg-
ágyaknál pedig még szükséges, hogp a váltótrágya soha a 
ládák magasságát el ne érje, mivel megeshetnék, hogy ez ál-
tal az ágy melegebb lenne. 

A föld feltöltését és alkalmazását mindenki tudni fogja, 
legfeílebb megjegyezhetjük: miszerint azt jó kerti s minden-
nemű tisztátatlanságtól ment — esetleg át rostált — porhanyó 
féleségből kell választani. 

S ezzel elmondtunk mindent, mi a melegágyak készítése 
körül lényegesnek nevezhető. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: S Í P O S S O l v É ^ , 
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divatáru raktárában Szai^va^on, 

cu l e firixjabban, é r k e z e t t 

különösen 

a 

nagy választékú tarlatánok, crepplisek, mol-
lok, -franczia battistok, különféle szalagok, 
legyezők, szarvasbőr és glace keztyük egy, 
két és károm gombosak, báli virágok, Jeg-
ujabb divatú férfi- és noi nyakkendők, kü-
lönféle chiffon, oxford és creton ingek, gal-
lérok, manckettek. 

Ezeken kivül ajánltatnak a legfinomabb 
flanellek, szines és fekete liszterszövetek, 
pique és színes barchetek, különféle chiffon 
vásznak és cretonok. 

A legjutányosabb árak biz- I 
f A m f A a a m r t 11 •• 

piacziéri sarokháza 
Szarvason szabadkézből eladó. 

Bővebb felvilágosítást ad Lengyel 
Sándor Szarvason s Korbuly István 
csán u. p. Kurtics, Aradmegye.) 

fa 

taiionczűl felyétetik 

faszer-, norinbergi- és 
r ö ^ I c i á b r i o . feereejcacióaé'foezx 

Csongrádon. 
Értekezhetni LÉVAY IMRE 

urnái Szarvason. 

t inprr J^^^-^g^sag^g) 

"iát 
nálam levő 

t f t l n i 
norinbergi és di 

raktára 
j* 

czikkek 

V 

ezérna tülíángiais és brüszeli c s i p k é k minden szélességben, selyem' 
ripsz és mindennemű di vatos szallagok, rüssek, a legfinomabbig glacé 
és szarvasbőr kesztyűk a legkitűnőbb minőségben 2, 8, 4, 5, 6, 8 és 9 
gombosig, báli virágok, legyezők és zsinórok női és férfi gal-
lérok, manesetták, ingek, nyakkendők dús választékban 
és minden e szakmában vágó ezikkeket eszállitott árak mellett ajánl a 
t. uri világ figyelmébe 

Wolfmann Niina és Jakab. 

Az Árpiul irodalmi és nyomdai imé/cl nyomása. 
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