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Szarvas 1897. Junius 20. . szám. 

Beliczey utcza l í . szám, hova a lap szellemi részét 
illető közlemények küldendők. 

K é z i r a t o k v i s s z a n e m a d a t n a k . 
BÉRMENTETI.EN LEVELEK Eli EEM FOGADTATNAK. 

Egész évre . . . 4 frt. — Félévre . . . . 2 frt 
Negyedévre . . . 1 frt, — Egyes szám . 8 

^VLegjelen hetenicint egyszer vasárnap. 

Beliczey-utcza 11. szám. (saját ház,) hová az elő-
fizetési pénzek intézendők. . 

Hirdetéseket jutányos áron elfogad. 
BÉIiXEGXíIJ MINDEN HTRDETÉéÉBT 30 ES.AJCAB. 

rozatot bármely ügyben sem hozhat, mert nem rint fog eszközölhetni, igy a kenderáztató léte 
sitése nem oly sürgős, minélfogva ezen ügy is 
elhalasztandó. — A közgyűlés ily értelemben 
határozott. 

A 2-ik tárgyat ; vagyis az épitkezésiszabály-
rendelet elfogadásának tárgyalását illetőleg ezután 
szólalt fel Salaez jegyző, mégjegyezvén, hogy 
ezen nagyon könnyen keresztül siklott a kép-
viselőtestület, kéri annak tárgyalását, mert ö nem 
látja indokoltnak, hogy mi oknál fogva lett az 
épitkezési szabályrendelet, melynek jóváhagyása 
sürgős, elodázást nem tűrő, egy 30 napra kitű-
zendő ujabbi közgyűlés elé utalva ; kéri pedig 
tárgyalását azon az alapon, mert a községek szer-
vezéséről szóló törvényben nem talál oly para-
grafust, amely az ily tárgyak tárgyalás alá 1)0-
csájtá^át. illetve tárgyalását megtiltaná. 

Erre aztán élénkebb eszmecsere keletke-
zett, melynek az lett eredménye, hogy a községi 
épitkezési szabályrendelet tárgyalása egy 15 
napra kitűzendő ujabbi közgyűlésié halasztatott. 

4-ik tárgyul az 1894. 1895 'és ' 1896 évi 
behajthatlan községi közmunka hátralék leirása 
volt tűzve. 

Tepliczky János képviselő két évi törlésébe 
bele megy, de nem törölné az 1896 évit, mert 
nem láthatni előre, hogy a most talán vagyon-
talan hátrálékos később nem-e lesz azon helyzet-
ben, hogy hátralékát megfizetni képes. 

Erre Salaez jegyző kijelenti, hogy az 1896 
évi közmunka hátralék többnyire olyan, mely 
téves kirovás folytán állott' elő és behajtása 
igazságtalan, de meg a leírandó összeg is oly 
csekély (151 frt,) melynek nyilvántartása az 
összeggel arányban nem álló munka szaporu-
latot, s nehézséget fog előidézni. 

Az előadottak alapján mindhárom évi köz-
munka hátralék leiratni rendeltetett. 

Ugy szintén az ötödik tárgynak kitűzött 
1896. évi ebadó hátralék leiratni határoztatott. 

Hatodik tárgy volt Nagy Ödön kérvénye, 

jogosított 
Nagy és élénk vita keletkezett a 6-ik tárgy-

VArosunk képviselőtestülete junius 16-án nál, Nagy Ödön napidíjas vizsgázott jegyző kér-
délután rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a vényénél. Ezzel kapcsolatban hallottuk előadni, 
képviselők igen csekély számban jelentek meg, | hogy a községi kezelő és segédszemélyzet állá-
s igv érdemleges határozatot nem is hozott. Már sának szervezésére nézve két évvel ezelőtt egy 
több izben merült fel panasz hogy a képviselő bizottság lett kilciildve, mely azóta még össze 
urak részvétlensége miatt a fontos és gyakran sem ült. Nent ütközünk meg a dolgok ilyetén 
sürgős ügy nem nyerhet szabályszerű elintézést állapota felett, mert ösmerjük a közönyt, mely 
és érdemleges határozatot. — Ezen közgyűlésre i t t nálunk a közügyek iránt nyilvánul. — De 
is néhány fontos és gyorsabb elintézésre váró elvégre is kell módot keresni s lehet is találni, 
ügy volt tárgyul tűzve, mint például a kiküldött melynél fogva az ily nagyfokú mulasztásoknak 
bizottság által letárgyalt és megerősítés végett eleje vétessék, mert hiszen közügyeink elinté-
beterj-esztett községi épitkezési szabályrendelet, zésének minden esetben hátrányára szolgál a 
t o v á b b á az ipar, kereskedelmi és ismétlő iskola dolgok ilyetén elodázása vagy halasztgatása. 

czéljaira szolgáló, volt Sas vendéglő átalakitásaJ D e l á s s u k a közgyűlés lefolyását, 
végül a földmivelési iskola felállítása tárgyában Első tárgy volt Komár Mvhálylyal házhely 
intézett leirata a földmivelésügyi miniszternek, adásvétele iránt kötött szerződés jóváhagyása .— 
Mind oly ügyek, melyeknek tárgyalása a képviselő Egy 30 naRra kitűzendő közgyűlésre halasztatott, 
testület kétharmadának jelenléte esetén ejthető m i v e U közgyűlés nem volt határozzl képes, 
meg, mely ügyeknek hosszabb időre való elo- Epén igy egy későbbi közgyűlésre halasztatott 
dázása mindig csak a közügyek rovására tor- az épitkezési bizottságnak az elfogadás iránti javas-
t^ník, különösen, ha a közgyűlési tagok i l y e t é n la taral beterjesztett építkezési szabályrendelet is. 
való közönyösségén mindig hajótörést szenvednek. A kenderaatató létesítése tárgyában készített 

tervezet elfogadása volt harmadik tárgynak ki-
l ly esetek után aztán méltán merülhet fel tűzve. Ribárszky városi mérnök ezen. csupán 

azon kérdés, hogy v á l j o n miért is vállalnak azok áttöltéssel és semmi féle zsilipekkel nem 
magukra oly fontos megbízatást, mint a k é p v i - k ^ kenderáztató létesítését, mint nem prakti-
selő testületi tagság, a kik vagy másoldalu elfog- jÍUSt? egyátalán nem véleményezi elfogadására, 
laltságuknál, vagy bármi in ás oknál fogva is, m e r t előre látja, hogy ily terv alapján egy 
ezen a közügyek iránt tartozó kötelességüknek kenderáztató létesitéöéliez az ármentesitő társu-
nem tehetnek eleget. Abban a dologban osztjuk i a t . m i n t a mely a holt Körös-meder felett ren-
Dancs Béla fölegyzö azon véleményét, hogy delkezik, nem fog hozzájárulni, mert a két záró 
tudniillik az előbb emiitett ügyekben a megje- gát kinyitása és újra behordása a meder elisza^ 
lent néhány képviselőből álló közgyűlés nem pqlását fogja eredményezni, 
hozhat érdemleges határozatot, ha mégis meg- Tepliczky János képviselőnek abbeli fel-
próbálná a képviselőtestület, az általa hozott szólalása után, h o g y a mérnök érvelését helyesli 
határozat n^egfelcbbezés esetén okvetlen meg- és ez alapon ő sem megy bele a kenderáztató 
seinmísittetik; a mi véleményünk is az, hogy a tárgyalásába, — főjegyző kijelenti, hogy ameny-
határozat hozatalra nem jogosult számban meg- nviben a járás főszolgabiróságának be lett je-
jelent képviselő testület érdemleges, döntő hatá*1 íentve, hogy a kenderáztatás az eddigi mód sze-

Feliér Kamillát Bozoky Gáspár vette feleségük Es 
ezt. méltán csodálhatta mindenki, mert Fehér Kamil-
lának három éven át a legkomolyabban udvarolt az 
idösebbik Bugcvits fin. 

Mi volt az oka, hogy JDugovits elmaradt Fehéiék 
házából s mi volt az oka, hogy elvesztette Kamilla 
kegyét*, azt nem tudni. Azt sem tudták, hogy Kamilla 
kegyével szerelmét is elveszítette volna. Tény az, hogy 
félevre reá Bozoky Iráspár oltárhoz vezette a szép 
leányt. 

Bozoky fchíspár nem rég vetődött a városba, A 
minisztériumból előléptetéssel ide helyezték át s neki 
rendkívül tetszett a kisvárosi élet. Pihenni vágyott s 
Budapesten erre nem volt ideje. Nem azért, mintha tán 
ott dolga le t t volna több, hanem ismerősei, barátai to-
lakodtak be mindig hozzá és vitték ide-oda, mindenfelé, 
hol egy eladó vénecske leány létezett / 

A fővárosban elég, hogy valakinek kifogástalan 
külseje és szemtelen fellépése legyen s már is „sza-
lonképesnek " elfogadhatómik bizonyuk De Bozöky Gás-
pár nem tartozott az effajta elfogadható emberek közé. 
A minisztériumban tekintélylyé nőtte ki magát eszével 
és munkaképességével, bec.ülitessége s jelleme volt 
pedi" az mely előtte iwmUü szalon aj ta ját lutáratta. 

Mert ne higyjök, hogy manapság a szalonokban csak a 
ledérség uralkodik, a maga körében győzedelmeskedni 
tud a becsületesség is. 

Bozoky Gáspár rendkívül imponált a főváros leány 
szépeinek, és ő eljárt minden felé* hol kellemesen érezte 
magát. Végre azután sehova sem mentei. Egy-két leány 
megtetszett neki és kezdett a nősülésre gondolni ko-
molyan és állandóan. Mikor először látta azokat a leá-
nyokat, kik viszont imponáltak, szépnek bájosnak, kel-
lemesnek, nőisnek találta őket, szép külsejükben szép 
lelket vélt. Azután látta, hogy a szép külső a lélek 
hibáit van hivatva takarni. Végül pedig a nősülésről 
lemondva szomorúan konstatálta, hogy a külső szépség 
az hamis csinált inas, mely alatt a lélek undok bűnei 
lappanganak, a kellem, a női báj mind liamis képmu-
tatás, mely csalétekül szolgál, olyan férfiak számára, 
kik kivétel nélkül tisztelni akarnak minden nőt. 

Bozoky többször nagyon csalódott, midőn már azt 
hitte, hogy rátalált arra, kit élete párjául választható 
megunta a látszat és a csinosságba bujt a lőtt lelki rút-
ság komédiáját s kérte a központból vidékre való ki-
küldését. 

így azután ujabb előléptetésénél egyúttal át is ke-

Fehér Kamilla atyja közvetlen és egyedüli főnöke 
volt Bozokynak, kih mint fővárosi jövevényt nagy ér-
deklődéssel s szivélyessóggel láttak mindenütt. 0 azon-
ban legszívesebben Fehéréknél időzött. A városban min-
denki tudta, Jiogy Kamilla. Szemei vannak rá olyan nagy 
hatással. S különösen a leányok szánakoztak a fiatal 

emberen. Bezzeg, ha engem, szeretne, biz én viszont 
szeretném, de hisz Kamilla Bugonits Zoltánba szerelmes. 

S Fehér Kamillát nem Dugovits- Zoltán vezette a 
székes-egyházba, melynek legkisebb zugát is megtöltötte 
a kíváncsiak seregé: Nézték, lestek a menyasszony ar-
czát és arról akarták leolvasni,hogy szerelemből, Yagy 
pedig kényszerűségből, megj-e Bozokyhoz. 

Bozoky pedig vőlegény korában n j r á visszahelyez-
tetését kérte a minisztériumba és a központban, mely 
nehezen nélkülözte a nagy munkaerőt, örömmel látták 
visszatértét; ' 

Az esküvőjét követő napon azután véglegesen Pestre 
köl tözködött a fiatal pár. Ölió ezek Bugovits Zoltán elől 
szöktek! mondogattak a jour asszonyai és pletykásai 

Pedig tévedtek. Kamilla maga ném akart férjestől 
Dugovicscsal égy városba lakni, s ő volt az, kiBozokyt 
rávette, hogy visszahelyezését1 kérje s vőlegénye örömest 
egyezett bele kívánságába. Hogy is né l Tetvágya, mun-
kakedve, előrehaladás iránti óhaja visszatért lelkébe s 
csak ott a minisztérium levegőjében érezte újra jól ma-
gát. De Bugovicsról ő mit sem tudott. Néjét olyannak 
találta, a milyent ő keresett, becsületes, nemes, jószivü 
leánynak, kitől nem kérdezett semmit és a kitől, ha sze-
rettetik as ember, hálát adhat az Úristennek. 

Egyszer azután — már félévi házasok voltak — 
Bozoky Gáspár épp a lánczhidon* jö t t át házafelé a mi-
nisztériumból, hol egy anketteh az előadói tisztét töltötte 
be s találkozott á Bügov ts léányokkalV^Egy-kétszér látta 
is őket a kies vári korzón, meg azután /Mg^^í^án mély 
gyászban is voltak, hát megemelte a kalapját. 



melyben napidíjainak 1 írtról 1 frt 37 ki\ leendő 
felemelését kéri. 

Ezen tárgy felett hosszabb vita keletkezett. 
Elénk képviselő egyátalán imn akar alkal-

Miazni semmiféle napidijast sem, mert úgymond, 
már annyian vannak itt a község házán alkal-
mazva, hogy azoknak a fizetését is alig győz-
zük pénzzel. 

Főjegyző a kért csekély fizetés felemelést 
adni javasolja, mert kérvényező jegyzői vizs-

gázott ember, s így benne a város egy, a teen-
dőkben jártas, inunk a éri ő hivatalnokot nyer. Neki 
mindig az volt czélja, hogy oly munkások fb-

meg 

gadtassanak fel, kik önállóan dolgozni képesek 
megbízhatók és a felelősség mely mindenkor a 
vezető jegyzőkre hárul, nx ily megbízható mun 
kaerőyel szemben minden kétség nélkül inkább 
elvállalható, mint a képzettség híjával levő 
emberért. 

Tepliczky nem a felemelés ellen szólal fel, 
hanem az ellen, hogy mindig ujabb ujabb napi-
dijasok fogadtatnak fel. 

Ezután Salaez Ferencz képviselő kérdi vál-
jon a két évvel ezelőtt kiküldött bizottság, mely-
nek a községi kezelő és segéd személyzeti állá-
sok szervezéséről szóló szabályzat kidolgozása 
tűzetett czéljánl, elegeit tett-e feladatának s 
amennyiben eleget nem- tett volna, az összehí-
vásra utasittassék. — 0 is ellene van uapidi-
jasok félfogadásinak, mert ily fontos állasokra 

nemes s czélt, elvileg kimondja, hogy a mondott 
ezélra egy alkalmas istállónak felépítéséről gon-
doskodni fog. 

S-ik tárgyul a volt Sas vendéglő átalakí-
tására vonatkozó tervrajz és költségvetés elfoga-
dása volt kitűzve. 

Főjegyző midőn, bemutatja a Bányász épí-
tész által készítetett tervét és költségvetést, elő-
adja, hogy az a városi mérnöknek megvizsgálás 
és véleményezés végett kiadatván, az a költsé-
geket 5430 frt 89 krra emelte fel. Az átalakí-
tás pedig történnék a czélból, hogy az 
elvileg felállítani elhatározott ipar és kereske-
delmi iskola valamint az ismétlő iskola benne 
helyt találjon. Mérnök előadja, hogy a költség-
vetés megállapításánál mily motívumok játszot-
tak közre s hogy ugy szólván, majdnem teljesen 
uj épület emeléséről van szó. Négy főfalat kivéve 
az összes épület részt lebontani kell s ujjal pó-
tolni. Blőadja végül,, hogy a mennyiben a köz-
gyűlés az építkezési szabályrendeletet ezen épít-
kezésnél is betartani rendelné, ugy az esetben 
a utezai vonalon kivül eső főfalat is lebontani 
kell, s ezt elrendelni szükséges is, mert nem 
volna az igazsággal Összeegyeztethető tény, hogy 
egyes lakosokkal betartatni kívánjuk az építke-
zési szabályzatot s maga a váron azt áthágná. 

Salaez Ferencz és Tepliczki János képvi-
selők azon kijelentése után, hogy az átalalá-
tásba, a költségek magas volta miatt bele menni 

ben ily felterjesztés még nem tétetett volna, az 
ügy sürgősségén él fogva a kérvény megszer-
kesztését és felterjesztését megtenni kéri. 

ancs rojegyzo aoueii igerete utan, nogy a 
felterjesztést a napokban eszközölni fogja, a köz-

; ért. cr in 

H I R E K. 

as. i vcgt'iu — A közgyűlés aztán ily értelemben l\n-
Groliaii Soma kijelenti, hogy ez eddigi nyil-! tározott is. 

váutartói irnolc eltávozása miatt állott be a j 9 ik tárgy volt a földművelésügyi minisz-
napijas alkalmazásának szüksége. I ía tehát nem térnek a íoi cl mivel esi iskola íelállitás'ira vonat-
adja meg a képviselő testület, a csekély fizetés f kozó leirata. — E tárgynál a gyakorló telep 
emelést, ezen napidíjas is elmegy, — kire pedig, | részére szükséges földterületre nézve nézK el-
mint vizsgázott jegyzőre, nyugodtan merné hízni i térések merültek fel, melyet azonban el enyész-
eten felelősség, terhes állást, — előáll iámét I fetett Dancs Béla főjegyző felvÍbigositá,sa, mely-
azon helyzet, hogy ujabb napidijasról kell gon- nél fogva ezidö szerint a terület ál engedéséről 
doskodni és mást alkalmazni, mert ezen állás szó nem lehet, mert most egy ujabb, a vallás 
betöltetlenül még egy napon keresztül is alig és közokt. miniszterhez intézendő felterjesztésé-
maradhat. ^ jnek drendeléséről van hzó, Felterjesztés lenne 

Ezek után Nagy Ödön napidija 1 frt; BT j ugyan is intézendő a czélból, hogy a miniszter 
krra felemeltetett. j mily arányban járulna s egyátalán járulna-e 

Egyik nem kevésbé fontos tárgy volt a 7-ik, I valamivel egy S/ai vason felállítandó földűli velési 
melynek tárgyát a tájfajta lótenyésztés és az [ i s k o l a létesítéséhez. — A földniivelésilgyi minisz-
el helyezendő méhek istállójának felépítése ügyé* ter cpak feltételesen ígérte meg hozzájárulását, 
ben a községh'z intézett íőszolgabiróí felhívás | tudniillik az esetre, ha a felállítást a vallás és 
képezte. ¡közoktatásügyi miniszter engedélyezi a község 

intézett a föszolgabirósnghoz7 melyben az iránt: nem Tett 4 tárgy, melyet jelentéktelen 
keresi meg, hogy a vidék lóanyagának javítása miatt nem sorolunk külön fel, elintézése illetve 
és a hazai lótenyésztés emelése czéljából hívná 

a községeket vajon nem iennének-e Imjlan-
tudomásul vétele után Salaez Ferencz képviselő 
egy interpellációt terjesztett be, melyben 

dók a mező hegy esi tájfajta lótenyésztés megho- hogy mennyiben lett egy korábbi azon interpel-
nositására s e czélból a méntelep részére szíik- láttájának elég téve, hogy a szarvasi közös 
«égés istálló felépítésére. telekkönyvek rendezése czéljából az igazságügyi 

A közerytilés örömmel veszi tudomásul a miniszterhez felterjesztés intéztessék, S amennyi-
•9»' 

Azok megallitották. Egy Két üdvözlő szó után meg-
kérdezte Bozoky, hogy mért is.-vannak olyan gyászban. 

— Hát nem is tudja ? 
— Kern olvasom a vidéki lapokat. 
— Fivérünk meghalt. 
— Mikor? Nagy gyász, nagy veszi eség űrökre, h u 

nekem nem volt szerencsém ismerhetni őt. 
— A múlt héten agyonlőtte magát. 
— Csaknem ! az is tenért! 
Bizony, a szereleni halottja ő, 
— S kit szeretett. 
— Igazán nem tudja ön ezt, Bozoky? 
— Nem én, hölgyeim. 
— Szerelmes volt a feleségébe. 
— Már mint az én ieleségembo ? kérdezte meghök-

kenve és nagyot nézve a fiatal férj. 
— De hát ön semmit sem tud ?! Bel a li vérünk há-

rom évig volt komoly udvarlója Kamillának * már .a&t 
hitte az .egés35 város, hogy a férje ís csak ö lehet. 

Bozóky nem kérdezett többé mar semmit. Némán 
emelte meg kalapját s csendeset!, mintegy lopva elhúzó-
dott a hölgyektől. Alig volt azonban pár lépésnyire tö-
ltik, futásnak eredt, s lihegve rohan t haza, haza .nejé-
hez, kinek három évig volt komoly udvarlója DugovUs 
Béla a ki most neje miatt egy hét előtt agyonlfitte 
magát. 

Neje nem volt otthon. SBozoky tudni akart mindent 
Nem a féltékenység bántotta, tudta és érezte, hogy hü 
hozzá az asszony, csak becsületében, hitéhen érezte tönkre 
silányitva m&g&L 

— Ez a liö, ki szeret és hit szeretek, hazudott ; ez 
a nő, ki életem párja, eltitkolta előttem, hogy valaha 
mást szeretett, s más szerette, eltitkolta, hogy m azután 
a halálban keresett orvoslást. E / a z ass'/ony szereti öt, 
de hiszékenységében rútul megcsalta. 

De azért Bozoky (xáspilr nem nyúlt semmihez. Ott 
volt a kfe Íróasztal, melynek fiókjai nyitva voltak. Meg-
tudhatott volna mindent, s ő nem akart lopva tudni 
sommit. 

Hazajött Kamilla, Bozoky C^áspnr komolyan, mere-
ven nézett maga elé, s az asszony rögtön kitalálta, hogy 
haj van: Bozoky Gáspár így sohasem tudott nézni. 

Tehát tudod, kiáltá kétségheesetteira fiatal asszony. 
— Tudón., mondá szomorúan szemrehányád nélkül 

a fér í t 
- - Gáspár bocsáss meg* 
Bozoky ijedten szökött lel. 
— Talán szükséged van a b.ooánalö.mm7 Az Is te** 

néit5 ne mondj ilyet. Halhass, ha eddig halgaltál, ne 
szólj, ha félév előd nem tudtál beszélni. Jól van,rend-
ben van mindem, tudom, tudom hogy szereÍHz, nem U-
kin leni u multat. 

S Bozoky Gáspár nem szol'. volna többet. Magában 
hoídta volna, a rettenetes kételyt, hogy i;.ojet nemcsak 
szerethette az a lei fi, líanem bírhatta is. (VI el te, mintő, 
esokoltn, mint <1 csokoIja. S nem akarta mégsem tudni a 
valót De az asszony megmondta. 

— Igen, szükségem van -a bocsánatodra. 
Bozoky felszökött helyéből. 
— Akkor , , . nem birta kimondani. 

— Közvizsgálat . Az állam, a város, és a 
beli nőegyesület által segélyezet t szarvasi társulati elemi 
osztályokkal egybekötött polgári leányiskola 1886—7-iki 
évzáró vizsgálataira és ünnepélyére szóló rnegliivo a na-
pokban lett kibocsájtva Margócsy Gyxila helyettes igaz-
gató által, melyszerint a közvizsgáíatok sorrendje a kö-
vetkező : Junius 24-én, csütörtök. Délelőtt 8 — 7 a óráig, 
a) 8—ValO-ig az összes növendékek vallás vizsgálatai 
folynak felekezetek szerint három csoportra osztva: a 
róm. kath. növen dékek a IL polg. oszt.-ban, a protestáns 
növendékek a IV. polg. oszt.-ban az úraelita növendé-
kek az elemi o>zt.-ban. b) ValO— lnl-ig az elemi osz'.á-
lyok. Magyar irás, olvasán, beszéd és értei, öyalcorlat 
s nyelvtan, számtíin fölűrajz és énekből. Délután 3—6 
óráig. I. polgári osztály, magyar, számtan, természetrajz, 
földrajz, német, énekből. Junius 25-én, pénteken dél-
éi őt l 8—12 óráig. II. polgári ovztály. la agyar, német, 
földrajz, számtan, természetrajz, történet, énekből. Dél-
után 3 —7 óráig III . polg. osztály, magyar, német, föld-
rajz, mennyiségtan, történél, vegytan, gazdaságtau, ének-
ből Junius 26-án, szombaton délelőtt 8 2 úráig. IY, 
polgári o^táJy . nmgyar, német, földrajz, számtan, egész-
ségtan, történet, természet tan, énekből. Délután 3 tol 
évzáró ünnepély. Műsor : 1. „Vadrózsa" Poldinitől, ének-
lik a polgári osztályok növendékei. 2. „Jövendőié** 
Petőfitől, szava ja Pa I Hona 1. polg. oszt növendék, 3. 
„Mar.scli" Schnbertiől, zongorán négykézre játszák Chris-
topli Irma 1. polg. ossst. és Taj-)er Margit IY. polg. 
oszt növendékek. 4 „O/t'.lli bucsu." Eudröditől, szavalja 
Kostyáu Yilma 11. polg. oszt. növei dek, 5. „Vegyes da-
luk," éneklik az elemi és polgári osztályok növendékei, 
6. „A. magyar nyelv," Pösáiól, szavalja Magda Teréz 
ÜL polg. oszt. növendék. 7. rCserebogár/5 magyar 
ábránd, Mihály (ól, két kézre jáísza Balla Ilona IV. polg. 
oszt növendék, 8. „ VámlonmidiU-" Ábrányitól, szaralja 
Maival Mariska IV. polg. oszt. növendék. 9. „Spanyol 
táncz" Moszkovszkyiol, znngorán négy-kézre játszák 
Kélby M-ariskrt és Mészáros (á-izella 111. polg. oszt. nö-
vendékek, 10. „Bucsu beszéd" irta Pataky Ilona IV. 
polg. os/.t növenílók. 11. „vSzózat és Hünmis éneklik az 
összes növendékek. Junius 28-án, hétfőn. Magántanulók, 
vizsgálalai: d. e. 8—12-i-; írásbeli, d. u. u. 2-fől szóbeli. 

— E l ő l é p t e t é s . Sárossy Soma kir. teJekÖnyve-
zetót az igazságügy miniszter magasabb fizetési foko-
zatban lép letett eiö, hivatalos működése terén szerzett 
érdemei elismeréséül- Gratulálunk* 

— Győztes f ö g y m tornászok. A f, hó 13-án tar-
tót uszo versenyben csoportgyőztesek leltek a 12 és 
13 évesek közt JRo>nhányi István 111. o. a 14 és 15 
évesek közt Adámy Sándur V. o. a 16 és 17 é. kö/.-
Bánhegyi Géza VIII. o. ki egyszersmind a második 
mérkőzésben győztesek győztese is lett. a 18 és 19 
é. közt Anton Ágoston Y1I. o. Yizi ugrásban Belopo-
toszki István IV. o, A múlt kedden tartott évzáró tor-
navizsgan a szertoi-ná^ásban Albusz Frigyes VIII . o, 
Grucsa börgy VIII . o. b) magasugrásban Albusz 
Frigyes Vili o. (170 cznv.) ' Gyökös,sy Endre V. o. 
(165 c/.ni,) Brebovszky Elemér V. o. (160 czm.) c.) 
Távolugrásban Albusz Frigyes Vi l i . o. (555 czm.) 
Brebov.szky Elemér Vr. o. (522 czm.) Hatvani Jenő VI o, 
(519 czm.) A f. hó 12 év tartott függeszkedő verseny 
kötélén, (mely a diák majális alkalmával holtverseny 
folytán eldöntetlen maradt,) Wolfmann Nándor VII. o. 
győzelmével ment végbe, ki győztesek győztese lelt 

— Aklcoi ? kérdezte kétségbe esetten a nő. 
— Akkor takarodj innen. 
Kamilla a kijárás felé indult. Ott megállt sigy ¡szólt 

zokogó hangon. 
— Csak még azt akarom mondani Gáspár, hogy-

tudom, megérdemlem sorsomat. De eJeg erős vagyok, 
fél éve készültem hozzá. Tudtam, hogy ez lesz a vége; 
Pedig megmondhattam volna s akkor talán meg is bo-
csátottál volna, hogy én három évig szerettem ezt az 
emberty ki azonban még kezeinet sem étinthette meg 
soha. I)e szégyeltem, hogy valaha náladnál jellemben 
annyira a 1 untabb álió3 a lábad poráh-jz nem férő embert 
szeretni tudtam. De sohasein éreztettem vele, hogy sze-
r<ittem, -megtűrtem ennyi az egész . . 

Bozoky csak annyit értett e beszédhői, hogy neje 
ártatlan, tiszta ettől az embertől — felugrott székéről 
s oda rohant; m asszonyhoz, térdre borult előtte s igy 

aua — rlirteleii voljam, megj 
angyali Kh mi Hám ! Oh, bocsáss meg. 

Csak forró c^ők volt reá a válasz, 
uh ezek nem szorulnak egymás bocsánatára, mind-

ketten jók, mindketten szerették egymást: s mikor most 
egymást karjaiban voltak, az asszony szemei előtt átko-
zó lag nem tűnhetett fel Dugovits eltorzult képe . 

i 



ezen versenyben. Minden győztes egy-egy diszokleye-

az 0. T. egylet működő tagjai 
közül f. hó végéig lehet, jelentkezni Sinkovics István 
ör parancsnoknál. 

— Betörés. Péntekről Szombatra viradóra éjfél 
tájban Simkó Gyula Kossuth utczában, a piacztér köze-
lében levő bőrkereskedését feltörték s mintegy 200 
fr t értékű bőranyagot és 40 f r t készpénzt elloptak. A 
tettesek eddig ismeretlenek. Váljon nem-e a Hm vásár-
helyen a napokban három rendbeli betörést eszközlő 
tolvajbanda tett át hozzánk működési terét, — fel-
használván a vásáros napokat, melyek mindig igen jó 
alkalmak szoktak lenni a könn a úton-módon való ér-
ték szerzésnek. 

•r. 

— Űrnapja. A szokásos fénynyel és kegyelettel 
ülte meg csütörtökön a kathohluis egyház xirnapját. 
ezen, az oltári szent-ég tiszteletére rendelt ünnepet. 
Az isteni tiszteleten, melyet Szirmay L . Árpád plébá-
nos, Kovács lelkész segédlete mellett pontifikált, nagy 
számit közönség vett részt, mely a már kicsinynek 
bizonyult tínnplomot zsúfolásig megtöltíUe. Az isteni 
tisztelet után a templomi lobogók alatt, harangok zú-
gása és énekszó mellett a baldachin kíséretében meg-
indult a körmenet s a világ négy tájéka jelképezésére 
felállított lombsátorban felállított, oltárok előtt imára 
megárt s onnét Te Deumra a templomba visszatért. 

— Névvá l toz ta tás . Neu Ferenc/ és Béla nevei-
ket beUigj^in'niszieii engedéllyel Nagyra változtattak. 

— Foghúzás. Fogat húzatni nem tartozik a leg-
keliemetesebb mulatságok közzé, de a kényszerűség 
sokszor ráviszi az embert, hogy fogat keljen lmzatni, 
mert inkább akar rövid ide ig— bár nagyobb fájdalmat 
kiállani, mint egy fájós foggal néha heteket átszenvedni, 
A foghúzás terén ujitas állott be, legalább nálunk újí-
tás. Ez ideig ugyanis a borbélyoknak megvolt engedve 
a foghúzás, most ezt csak orvos végezheti. Ez időtói 
kezdve tehát a borbélyok a foghu/ástól el tiltattak, 

— A n y a k ö n y v i kerület változás. A belügy-
miniszter Csabacsüd pusztát, Szentadrás község határ-
részé^ mely <szideig a Szt. Andrási anyakönyvi kerü-
lethez- csatolta. Ezutáu tehát minden születés, eljegy-
zés, házasság, haláleset n.ely Csab&csíld pusztán elő 
fog fordulni, a szarvasi járás fOszolga b íróságáaál, hol 
a szarvasi kerület anyaívöny vei kezeltetnek, lesz be-
jelentendő. 

— A szarvasi férfi dalkar, — mint hírlik 
— e hó vége felé, Szt-Andráson tánczmulatsággal 
egybekötött hangversenyt szándékozik rendezni. 

— Nyi lvános számadás. Minden oly mulat. 
ságnak hangversenynek, műkedvelői előadásnak, mely 
jótékony czélra. van rendezve, jövedelméről nyilvános 
uton beszámolni szükséges már csak azért is, hogy a 
közönség a jótékony ezé! érdekében hozott áldozata 
miként történt felhasználásáról és a befolyt összeg 
hováforditásáról tájékoztassék. az utóbbi időben tartott 
négy ily jótékonyczélu mulatságokról nem számolt a 
rendezőség be, legalább lapunkban nem — Ezúttal 
csak ennyit kívántunk kijelenteni. 

— Torna verseny. Ezekről, — valljuk meg, 
— a szakembereken kivül csak azok bírnak tudomás-
sal, akik éber figyelemmel kisérik kulturmozgalmaink 
minden ágát. A nagy tömeg, a maga boldog felületes-
ségével nézi a világot, mit neki a jövő nemzedék élet-
e re je — Manapság a test, kulturánalc legfényesebb 
napjaiban, mikor a nöi divat hazug szabása, duzzadt 
ruhaujjai a test túltengését hirdetik, midőn az opera 
háznak a legnagyobb pénztári sikert egy ballet vagyis 
az idomok kiállítása szerezi, manapság a test nevelé-
sével képességei kifejtésével többet kellene foglalkozni. 
Az emberanyag kell hogy a legbecsesebb legyen a mai 
nemzedék nem hagyhat nemesebbet méltóbbat hátra, mint 
meg újhodását magzataiban, a szervezetet gondozni ne-
velni kell, éberen kell őrködni fölötte, ismerni kell szükség-
leiéit fejlődésének minimális és maximális határait, Vala-
mint akadályait. A józan, bölcs czél mindenesetre az egyen-
letes testképzés a test erejének, kitartásának ügyes-
ségének minden oldalú fejlesztése. — í r juk pedig mind-
ezeket a szarvasi ev. főgymnasium tanuló ifjúságának 
torna yizzgája hatása alatt és a mai napra, mikor a 
tanuló ifjúság Déván, azaz egy tornakeriileti központ-
ban rendezett tornaversenyen fógyinnasiumunk jeles 
szakértő és buzgó tanára Oláh Miklós vezetése mellett 
részt vesz. 

— Tanulmányi kirándulás Boszniába, a 
Kolozsvárit múlt évben tartott egyetemes kamarai érte-
kezlet elhatározta hogy a hazai kereskedelmi és ipar-
kamarák a folyó évben Boszniában tanulmányi kirán-
dulást rendezzenek. Midőn eme kirándulás részletes 
programja megállapitainék, tájékozásra van szükség 
a részben, mutatkozik-e a kereskedők és iparosok kö-
zött e kirándulás iránt oly érdeklődés, mely a jelenté-
kenyebb utazási és egyéb kedvezmények kieszközölé-
sét lehetővé teszi, Az aradi kereskedelmi és iparka-
mara ..elnökségé ennélfogva felkéri a kerületében lakó 
kereskeoő és Iparos urakat, szíveskedjenek előleges 
tájékozás c/éljaból L hó 28-ikáÍg a kamarai irodánál 
bejelenteni, hogy a l év őszén, pl. szemtember hóban 
Boszniába rendezendő tanulmányi kirándulásban haj-
landók^ részt venni. Természetes, hogy az egész ki-
rándulás rendezése a résztvevők számától függ s ez 
előleges bejelentés mé? semmiféle kötelezettséggel nem 
jár. Aradon, a kereskedelmi és iparkamara teljes iilé* 
Sének határozáiábőL J 

— H u l l a a Körös fo lyóban . Doboz és Békés 
községek között a Körös folyóból egy 20 évesnok lát-
szó nöi holttestet fogtak ki. 

— Nyomtatvány l e fog la lás . A belügymi-
niszter Békés vármegye törvényhatóságához rendeleteit 
bocsájtott ki, melynek értelmében a í. évi május 8-án 
Kassán, Kies Bajos nyomdájában megjelent „Vörös 
irány" czímmel ellátott, s osztály elleni igazgatás tar-
talma miatt a Kassai törvényszék által lefoglalni hatá-
rozott nyomtatványnak Békés megye területén talál-
ható példányai lefoglalását elrendelte. 

— Lótenyésztés . A mezőhegyesi ménespa-
rancsnokságnak kedvezményezése folytán mozgalom 
indult meg, a mezőhegyesi tájfajlótenyésztés megho-
nosítása és a ménlovak elhelyézésére szükséges alkal-
mas istálló felállítása iránt. Ezen mozgalom élén járás 
sunknak a közérdeket mindenkor szivén viselő főszol-
gabírója áll. — Az ó fel hivása alapján szarvas város 
ftl/niárósága 10 aláírási ivet bocsáitott, ki mpivhöi m á r 

ezőhegy 
és próba mének okszerű kihasználása mellett a vidék 
löanyaga javítassék, liogy idővel egy mezőhegyesi táj-
fajta elérethessék s ez által a lótenyésztés hazánkban 
emeltessék. — A közreműködésre felvétetik minden 
Íöldmivelés és lótenyésztéssel foglalkozó gazda ember 
— Reméljük hogy gazdáink, kik már is hiresek ló-
tenyésztés iránti rokonszenvükröJ, a róluk táplált eme 
jő véleményeket csak állandósítani fogják, .midőn, a jó 
alkalmat megragadni módjukban áll, — Hisszük, hogy 
a hozzájuk fűzött reményeknek gazdáink eleget' tesz-
nek s a kibocsájlott s még kint levő nyolez aláírási 
ivet tömegesen fogják aláirni, 

— Fővárosi Lapok, a holnapi nappal meg-
szűnik, iilo'öleg beleolvad a Magyar Újságba, (kiadó 
hivatala I^ust vármegyeház utasa 15) oly képen, hogy 
e hó 17-étői kezdve a Fővárosi lapok t. előüzetői a 
Magyar Újságot kapják meg mindaddig, a mig az 
előfizetés tart. Midőn a változást j e len jük , 
legyen szabad a Magyar Újságot olvasóink szíves figyel-
mébe fis jóakaratába ajánlani. Bízvást el merjük mon-
dani, hogy a Magyar Újság, mely olcsóbb bármely más 
budapesti lapnál (előfizetési ára egy hóra 1 frt, ne-
gyedévre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre 12 f r t / b á t -
ran megállja á versenyt más lapokkal, rnert rovatai 
gazdagok, értesülései gyorsak és megbízhatóak munka-
társai pedig kipróbált erejű jónevü hirlapirAk. A Ma-
gyar Ujsag minden előfizetője, az is aki csak havon-
leint fizet; elö, minden hónapban ingyen egy kötetet kap,, 
pusztán az 5 krnyi portó megterifcés ellenében, ugy 
hogy a Magyar Újság előfl/.etói egy év alatt 'egész 
kis könyvtárra tesznek szert. 

Halálozás: A mult héten elhalt 9 ember. Ez év 
elejétől idáig összesesen 278. 

A rt 

es a 

ás immár kedvezőbbre fordult, a levegő 
száraz, a gabona kibontakozik romló helyzetéből, és 
igen sok helyen megmenthető lesz e termés is, a mé-
lyét már ci gazdák félig meddig tönkrementnek tekin-
tettek. Az őszi termések nem tökéletesek, rozsdalepet-
tek és gazosak. Az a sok viz és nedvesség, amely 
kivált május hó második felében oly nagy terjedelmű 
területen feküdt, mindennemű növényre nagyon káros 
hálást gyakorolt. Külföldön sem mindenütt kedvező a 
vetések állása, annyi azonban bizonyos, hogy a beál-
lott kedvező időjárás sokat javított rajta, Németország-
ban az időjárás meleg és termékeny volt, a vetések-
ről nem hallatszanak panaszok. JFrancziaországban a 
hivatalos jelentések kedvezőbbnek tüntetik fel a veté-
sek állását mint 1896-ban, Angliában a kilátások szin-
tén ¡avultak. Amerikában az időjárás szintén jobbra, 
lordült Oroszországból igen eltérőek a jelentések, az 
időjárás pár nap óta jobbra fordult. Dél-Oroszország-
ban nagy részbeu a buza már kalászát mutatja; a 
rozsda szórványosan föllépett s terjed, de a gazdák 
azt hiszik, hogy a rozsdakár nem lesz jelentékeny 
Olaszországban a jelentések kedvezők, s főleg a buza 
rét és szőlíő ígérnek jó termést. Spanyolországban 
uralgó nagy szárazság a vetésekben lényeges kárt oko-
zott. Romániában a gyakori és erős eső és zivatarok 
kárt okoztak főleg a búzákban. Szerbiában Bulgáriában 
Törökországban a mezei termények állapota kielégítő, 
az időjárás kedvező. 

A külföld gabona üzlet irányzata a meleg és ter-
mékeny időjárás folytán és a beállott jobb terméskilá-
tások következtében folyton lanyhul. Az európai kon-
tinensre a mult héten szállítottak 350.000 q. búzát 
és 19.000 q. tengerit. Angliában a hozatalok jelenté-

Születések : A mait hét folyamán született 12 
gyermek : eddig összesen 439. 

Eljegyzés: nem nem történt. 
Házasság: Két esel fordult elő. Székely Jenő 

nagy szalontai fakeroskedő Schrötter Eegiuára]. Wan-
derstein Mátyás helybeli jónevü szobafestő Kain Fáni-
val, Schőufeld Mihály nevelt leányával házasságra 

g volt ööö.uuü q. buza es liszt, ami 
körülbelül 20.000 quarterral több mint mint a mennyit 
a heti szükséglet kitesz. A héten itt és Francziaország-
ban is gyenge volt a kereslet, Hollandiában és Bel-
giumban eleinte szilárd hangulati! volt az üzlet azután 
lanyhább lett. A budapesti piaezon a gabona áralaku-
lása ez időben a külföldi irányzattól függetlenül fejlődik 
és a hangulat folyton változik, a szerint a mint jobb 
vagy roszabb hirek érkeznek a vetések állásáról. Saj-
nos azonban a mult havi kedvezőtlen, erős, zivataros 
időjárás amelynek következtében a rozsda terjedéséről 
sárgult, megdőlt vetésekről szaporodnak a panaszok és 
most már teljes határozottsággal lehet konstatálni, 
hogy a rozsda, mely eddig csak a levelekben húzódott 
meg, a kalászba is b Jép . A visszaesést tehát csakhamar 
újra szilárdság követte, mert tekintettel a kilátásban 
lévő rossz termésre a fogyasztás vásárló kedve is fel-
éledt. A sok panasz hatása nem csak abban nyilvánult 
hogy az árcsökkenés fenn akadt, hanem meglátszott 
az árfejlődésen is. 

Felelős szerkesztő DOLESCH JÓZSEF. 
Kiadó lap tulajdonos SÁMUEL ADOLF. 

Legjobb poloska 
irtó bolhák, és 

konyha rovarok 
ellen is stb. 

Z A C H E R L I 

wmf" 

T 

mint bármely nem ü 
mindenféle rovarokat 

azért is az egész világon 
elösmert mint egyedüli a 

dicsért és igen kerestetik. — 
Jelei a következük: 1. A l e p e c s é t e l t üveg. 
2. A Zacherlin. név. 

Kapható helyben: 

m a g a n e m é b e n , 

R é % Sándor, 

urak kereskedésében. 



D r o s s l s r Káro 1 y 
cs. és kir. szab. gazdasági gépgyár, vas és érez 

- öntöde 
Budapest, VI.,. Váczi-körut 59. sz. 

Alapittátotft 1866-ban. 
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Ajánlja saját gyártmányú legkitiinfibb kivitelű 
szabadalmazott gőzcséplökészletei t , me-
lyek a magyar gazdasági viszonyoknak légczél-
szerübben megfelelnek és az összes gazdaságim 
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gos sciőség íyarorszag reszere 

mely elismert legnagyobb és i ^jelentékenyebb 
gyár gőzmozdonyok és cséplőgépekben; 
utóbbiak háromszori légtisztitábra berendezve 

Ezen készletek minden eddigi veivenycsép-
Iésnél az összes versengő belföld és angol 
gyártmányokat l egmagasabb kitüntetés-
se j legyőzték. E x k tehát a v i lág legjobb 
gőzoséplőkészletei . 

Képes árjegyzékkel bérmentve, fel világos itás-
- sal készséggel szolgálunk. 
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Ozv. Mészáros Lajosriénak mezőtúri határ-

ban lévő alsórészi nyomási 320 magyar hold 

szántó földje, jó lakással és gazdasági épülettel 

több időre haszanbérbe adandó. Bővebbet a 

tulajdonosnőnél Mezőtúron. 
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Gazdasági géposztályunk raktái-aiban, az éppen lefolyt iizletév váratlanul gyenge 
forgalma, mindennemű gazdas ¡gi gépekből u. m.: 
4, 6 és 8 HP gőzGséplőkészletek, járgányok és járgányos cséplőgépek, Backer-rendszerü 
és Vidats-féle rosták, egy és többvasu ekék, boronák, rögtörő hengerek, vetőgépek, 
tengeri vetőkészülékek, aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zuzók, 
kukoricza morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmok, olajpré-

sek stb. atb. 
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határo-
zatával, hogy egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen felhagyjunk, ezen 
nagy készletek, a jövő tavasz folyamán, rendkivüli mérsékelt árakon való eladását 
akarja eszközölni. 

E / t azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás 
nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a 
szerint, a mint erre igényt tartó gazdák és hixatptt kereskedők jelentkezni fognak. 

Ritka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismert kitünö minő-
ségű gazdasági gépeket és eszközöket , rendkivül a lacsony árak és e lőnyös 
fe l tételek mellett beszerezni. 

Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk czim-
zendő, szívesen fogunk felvilágosítással és árajánlatokkal szolgálni. Tiszte-léttel 

SCHLlK-féle vasöntöde és f/épr/yár r.-t 
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Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy néhány tanítványom 

már lévén, tehát f. hó 21-ikén az úszás tanítá-

sát megkezdem, a lehető legjuláiiosabb áron. 

. 7—9-ig dé 

Budapest legnagyobb földhitel forgalmi Intézet képviselője a helybeli 4rpád 
szállodában van szálva. A kinek birtokára egy töiicsztéses kölcsönre van szük-
sége, csekély kamat mellett törlesztéssel együtt, forduljon bizalommal czégünk 
képviselőjéhez, ki szakszerű felvilágosítással szolgál. 

Fiu gyermekek • 3—5-ig délután 

Teljes tisztelettel 

Konrád János 

m 
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Gyors lebonyolítás. 
Czégünk nem fogad el semmiféle czimen előleget vagy előleges költséget. 
Elsőrendű ajánlatokkal kívánatra szívesen szolgálunk. Ha az okmányokbői 

látjuk, bogy az üzlet nem vihető keresztül oly üzleteket el nem fogadunk és nem 
foglalkozunk az ügygyel hiábavalóan. 

Czégünket a t. földbirtokosok becses figyelmébe ajánlva maradunk kiváló 
tisztelettel 

Földhitel forgalmi intézet 
Budapest, Terez-körut 24/B. 

m 
Képviselő I Fodor Ármin. Szarvas város és környéke képviselve Schvarz Zakariás 

sirkö-metszö ur által. Szarvason, lvossuth-utcza. 
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